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RESUMO

BENTO, Amanda Mayara da Silva. Os engenheiros mineiros no contexto da
industrialização nacional: as contribuições de Lucas Lopes (1930-1960). Dissertação
(Mestrado) - Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de
São Paulo, São Paulo, 2021.

Este trabalho busca identificar as principais contribuições dos engenheiros mineiros no
processo de industrialização regional, com foco na trajetória de Lucas Lopes, visto como fruto
da reformulação da burocracia pública pós 1930 e representando de forma concreta a figura do
engenheiro de Minas Gerais que se tornou um dos principais planejadores da industrialização
nacional. Dessa forma, faz parte dos objetivos desse trabalho analisar de maneira integrada as
condições que fortaleceram a inserção dos engenheiros mineiros no setor público, identificar o
início desse processo em Minas Gerais a partir da participação do Estado modernizante e
desenvolvimentista na economia, diante das particularidades históricas da indústria mineira. O
método utilizado consiste na pesquisa bibliográfica sobre as particularidades e percalços da
indústria mineira entre os séculos XIX e XX, presentes em obras como de Diniz (1978) e Paula
(2001), os trabalhos que tratam sobre os engenheiros de Minas Gerais como em Barbosa (2012)
e suas instituições de formação, especialmente a EMOP, apresentada por Carvalho (2010). No
caso do estudo sobre Lucas Lopes, a análise integra referencias que tratam sobre sua trajetória
profissional e pensamento econômico, como em Rodrigo Lopes (2006) e Fernanda Araújo
(2010), e no estudo de documentos referentes a seus projetos, como o “Plano de Eletrificação
de Minas Gerais” e “Memórias sobre a Mudança da Capital Federal”. Uma das principais
considerações obtidas dessa análise, consiste na identificação de que os engenheiros inseridos
na burocracia pública tiveram a característica de circulação entre a esfera pública e a esfera dos
interesses privados do período que levaram a um objetivo em comum de romper com o atraso
econômico relativo da região, a partir da elaboração de projetos voltados a modernização
produtiva. Esse espaço ganho pelos engenheiros foi possível com o apoio dos diferentes
governos que dirigiram o estado entre 1930 e 1950 e a organização desses projetos. Lucas
Lopes, por sua vez, foi a expressão concreta do engenheiro mineiro inserido no setor público
que demonstrou aspectos do pensamento desenvolvimentista a partir da década de 1930,
colaborando no planejamento do avanço do setor energético da região. Sua trajetória, em
especial, evoluiu do setor público estadual para o federal, entre os anos de 1940 e 1950. Tal
experiência determinou seu pensamento econômico inserido em seus projetos voltados ao
desenvolvimento industrial brasileiro e sua visão particular em relação a ideologia nacionalista
daquele período, defendendo o capital estrangeiro para maior produtividade industrial, além de
ter demonstrado defesa a uma política ortodoxa para conter a crise inflacionária, a partir da
elaboração do Plano de Estabilização Monetária, em 1958.
Palavras-chave: Industrialização mineira, Engenheiros de Minas Gerais, Escola de Minas de
Ouro Preto, tecnoburocracia, Lucas Lopes.

ABSTRACT
BENTO, Amanda Mayara da Silva. The engineers from Minas Gerais in the context of
national industrialization: the contributions of Lucas Lopes (1930-1960). Dissertation
(Master 's Degree) - Paulista School of Politics, Economics and Business of the Federal
University of São Paulo, São Paulo, 2021.

This paper seeks to identify the main contributions of engineers from Minas Gerais in the regional industrialization process, focusing on the trajectory of Lucas Lopes, seen as the fruit of
the reformulation of public bureaucracy after 1930 and representing in a concrete way the figure
of the engineer from Minas Gerais who became one of the main planners of national industrialization. Thus, it is part of the objectives of this work to analyze, in an integrated manner, the
conditions that strengthened the insertion of Minas Gerais engineers in the public sector, to
identify the beginning of this process in Minas Gerais from the participation of the modernizing
and developmentalist State in the economy, given the historical particularities of Minas Gerais'
industry. In addition, it was sought to examine in a deeper way the trajectory of Lucas Lopes,
inserted into the public sector from the 1940s. The method used consists of bibliographical
research on the peculiarities and mishaps of the Minas Gerais industry between the 19th and
20th centuries, present in works such as Diniz (1978) and Paula (2001), the works that deal with
the engineers of Minas Gerais as in Barbosa (2012) and their training institutions, especially
EMOP, presented by Carvalho (2010). In the case of the study about Lucas Lopes, the analysis
integrates references that deal with his professional career and economic thought, as in Rodrigo
Lopes (2006) and Fernanda Araújo (2010), and in the study of some documents of his projects,
as the "Electrification Plan of Minas Gerais" and "Memoirs about the Change of the Federal
Capital''. One of the main considerations obtained from this analysis is the identification that
engineers inserted in the public bureaucracy had the characteristic of circulation between the
public sphere and the sphere of private interests of the period, which led to a common objective
of breaking with the relative economic backwardness. region, from the elaboration of projects
aimed at productive modernization. However, this space gained by the engineers was made
possible with the support of the different governments that passed through the state between
1930 and 1950 and the organization of these projects. Lucas Lopes, in turn, was the concrete
expression of the Minas Gerais engineer inserted in the public sector who demon-strated aspects
of developmental thinking from the 1930s, collaborating in planning the ad-vancement of the
region's energy sector. His trajectory evolved from the state to the federal public sector, between
the 1940s and 1950s. This experience determined his economic thinking inserted in his projects
aimed at Brazilian industrial development and his vision in relation to the nationalist ideology
of that period, defending foreign capital for greater industrial produc-tivity, in addition to
having demonstrated defense of an orthodox policy to contain the infla-tionary crisis, from the
elaboration of the Monetary Stabilization Plan, in 1958.
Key-words: Minas Gerais industrialization, Engineers of Minas Gerais, Ouro Preto mining
school, techno bureaucracy, Lucas Lopes
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INTRODUÇÃO

A partir da década de 1930, o Brasil foi marcado pela mudança da estrutura de seu
sistema econômico. Desde então, o crescimento da produção industrial foi um dos traços mais
marcantes da história do país e passou a ser o principal fator dinâmico da criação de renda.
Mesmo que a República Velha tenha apresentado certo surto industrial, foi a partir da década
de trinta que o setor ganhou impulso em seu crescimento e passou a ser diversificado, dando
1

início ao Processo de Substituição de Importações (PSI) , a despeito da crise do setor exportador
e apoiado majoritariamente nos setores do mercado interno. Houve, a partir de então, mudanças
que tiveram como significado a transição para um novo tipo de sociedade (FURTADO, 2005;
FONSECA, 2003).
A relação entre crescimento econômico e industrialização passou a estar incorporada à
orientação do Governo, mais especificamente ao Estado Novo de Vargas (1937-1945), e tomou
vulto na burocracia estatal. Inicia-se também a preocupação por medidas favoráveis à indústria,
o que justificou a ocorrência do início de um pensamento econômico voltado à industrialização.
Nesse sentido, este primeiro período, que se configurou em 1930-1945 mostrou aspectos
importantes de construção política e intelectual de uma consciência progressiva em relação ao
atraso do Brasil frente aos países centrais, por parte da burocracia pública, o que caracterizou o
início do Estado desenvolvimentista. (SALOMÃO, 2017).
A transformação na constituição da burocracia pública esteve relacionada a valorização
do saber técnico e científico e foi dada como pressuposto da administração mais eficiente. A
função do Estado nesse período esteve relacionada ao conhecimento técnico na administração
pública. A profissão do engenheiro é um exemplo de formação especializada que contribuiu ao
funcionalismo público cumprindo funções técnicas relacionadas à área de formação. Do corpo
de funcionários públicos no período que se configurou de 1935 a 1945, a maior parte dos
engenheiros na Administração Central pertenciam ao Ministério de Viação e Obras Públicas,
distribuídos em órgãos como Estrada de Ferro Central do Brasil, Departamento Nacional de
Portos e Navegação e Inspetoria Federal de Estradas. A realidade daquele período era a inclusão
de engenheiros ferroviários, responsáveis majoritariamente por estradas e infraestrutura
portuária (DIAS, 1994).
1

Vale destacar a diferença entre o conceito de substituição de importações e Processo de Substituição de
Importações (PSI). Substituição de importações é entendido pelo simples fato de o país substituir suas importações
produzindo internamente, o que ocorrera desde a Primeira República. Já o PSI é u mais complexo, dado que o
crescimento econômico se dá sob o setor industrial, responsável pela determinação dos níveis de emprego e renda
e, consequentemente, pela dinâmica da economia (FONSECA, 2003).
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No final do Estado Novo, o desenvolvimento brasileiro passou a um novo padrão em
relação a sua infraestrutura e o Estado passou a dar maior prioridade às estradas e usinas
hidroelétricas. Os profissionais de engenharia tiveram nessa nova dinâmica oportunidade de
ascensão profissional quando passaram a ser responsáveis por esses setores dentro da estrutura
burocrática do setor público. O Conselho Nacional do Petróleo, criado em 1937, foi um
exemplo de instituição pública comandada por engenheiros. Além disso, os engenheiros
provenientes de empresas de energia elétrica, do setor privado ou companhias estaduais criadas
na década de 1950 – como foi o caso da Cemig em Minas Gerais – tiveram espaço significativo
na organização do setor elétrico federal (DIAS, 1994).
O avanço do controle estatal na economia em meados da década de 1940 e as entidades
estabelecidas para esse fim determinaram, por motivos organizacionais e de ordem técnica, o
surgimento de oportunidades aos profissionais de engenharia na gestão das ações
governamentais. Essas entidades exigiram capacidades técnicas específicas, afastando-se da
estrutura tradicional do funcionalismo público, o que fortaleceu a função do engenheiro como
dirigente técnico. A constituição das empresas estatais foi o fator decisivo para essa mudança.
Dessa forma, os engenheiros de acordo com sua área de especialização passaram a ocupar
postos de direção de empresas como Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), criada em 1941,
para produção de aço, Companhia do Vale do Rio Doce (CVRD), de 1942, para exploração e
exportação do minério de ferro, Companhia Nacional de Álcalis (CNA), de 1943, para produção
de soda cáustica e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), de 1945, para produção
de energia elétrica (DIAS, 1994).
Nesse período, a inserção dos engenheiros na administração pública brasileira esteve
relacionada ao novo padrão de atividades estatais com a constituição das sociedades de
economia mista para o controle das unidades industriais. A demanda por engenheiros passou a
ser estabelecida conforme a área de especialização em comum com o setor dessas empresas.
Essa situação passou a ser reproduzida também nas administrações estaduais, como no caso do
engenheiro Lucas Lopes, envolvido com o governo mineiro no planejamento do setor elétrico,
na gestão de Juscelino Kubitschek na década de 1950 em Minas Gerais, convocado para assumir
a direção das Centrais Elétricas de Minas Gerais (Cemig), em 1952. A profissão do engenheiro,
nesse contexto, foi identificada por Gomes (1994) como parte de uma nova elite burocrática
brasileira (GOMES, 1994; DIAS, 1994; BRESSER-PEREIRA, 2007).
Diante dessas transformações do setor público, Minas Gerais foi um estado em que seu
desenvolvimento econômico e administrativo, junto a consequente atuação do Estado, esteve
atrelado à institucionalização do corpo técnico que de acordo com de Clélio Campolina Diniz
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(1978), teve seu lócus na Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho (SAICT),
2

a partir da gestão de Benedito Valadares em Minas Gerais (1933-1945) , Pasta que assumiu
funções voltadas ao planejamento econômico regional, tendo o engenheiro Israel Pinheiro da
3

Silva marcado de forma definitiva a chegada do corpo técnico no setor público . Esse período
criou condições para ascensão do técnico e mais especificamente do engenheiro no poder
público mineiro, portador de um discurso de dinamização da economia e do progresso técnico.
Nesse sentido, a chegada do corpo técnico no aparelho estatal, constituído especialmente pelos
engenheiros, e o núcleo de atuação e formulação dos projetos dessa elite, necessita ser analisada
em perspectiva histórica, como consequência da especificidade da história da indústria e do
processo de transformação do poder público mineiro (DINIZ, 1978; BARBOSA, 2012).
A indústria de Minas Gerais apresentou características que levaram o estado a se
desenvolver economicamente de forma mais lenta em relação às regiões centrais do país, como
São Paulo, até meados do século XX. Dada tal realidade, o papel do Estado na economia, a
partir da década de 1930, orientado por medidas favoráveis ao crescimento industrial, foi
significativo quando buscou resolver essa condição de atraso relativo. Foi essa realidade que
abriu espaço para um corpo técnico, constituído pelos engenheiros do estado, que fizeram parte
de uma elite diferenciada e atuaram em conjunto a maior intervenção do governo na criação de
políticas públicas e projetos para maior produtividade industrial da região (BARBOSA, 2012).
O início desse processo de inserção do engenheiro na burocracia pública, como já
mencionado, se deu a partir do Governo Benedito Valadares em Minas Gerais (1933-1945) com
continuidade nos governos seguintes, Milton Campos (1947 – 1951) e Juscelino Kubitschek
(1951 – 1955), tendo os projetos de modernização industrial se desenvolvido de acordo com a
realidade do estado (VAL e GODOY, 2014).
A formação de engenharia em Minas Gerais, na conjuntura econômica e política do
século XX, teve ainda a característica de trazer a importância do conhecimento técnico e
científico em prol do desenvolvimento econômico e, nesse sentido, a Escola de Minas de Ouro
Preto (EMOP) teve papel significativo em formar profissionais com essa visão. Entre os três
primeiros gestores da SAICT, dois deles foram engenheiros formados pela EMOP, Israel
2

Valadares foi interventor de Minas Gerais entre 1933 e 1935, pela política de interventoria regional de Vargas
da década de 1930, depois passou a ser Governador do estado, entre 1935 e 1945, administrando o Minas Gerais
por mais de dez anos (BARBOSA e BARBOSA, 2006).
3

Israel Pinheiro da Silva, filho do político João Pinheiro da Silva, foi um engenheiro formado pela Escola de
Minas de Ouro Preto (EMOP) e atuou na Secretaria de Agricultura com o principal objetivo de criar um polo
industrial em Minas Gerais para atratividade das indústrias, o que levou a posterior criação da Cidade Industrial
de Contagem. Esse personagem, sua instituição de formação e seus projetos na Secretaria serão discutidos no corpo
desse trabalho.
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Pinheiro e Américo Renné Giannetti, ambos com a preocupação de fornecer meios para a
integração econômica de Minas Gerais, sendo Giannetti ainda responsável pela elaboração do
Plano de Recuperação e Fomento da Produção que, de acordo com Diniz (1978), foi a primeira
experiência de planejamento econômico em nível regional. Esses engenheiros tiveram em
comum projetos de diversificação produtiva através especialmente do beneficiamento dos
recursos naturais do estado.
O engenheiro Lucas Lopes também foi um dos primeiros Secretários da SAICT,
iniciando sua carreira no setor público na década de 1940, sucedendo a gestão de Pinheiro da
Silva na Pasta. Apresentou pensamento desenvolvimentista no decorrer de sua trajetória como
dirigente público e foi o principal planejador do setor energético de Minas Gerais e do país,
iniciando essa responsabilidade a partir da elaboração do Plano de Eletrificação de Minas
Gerais. O avanço de seus estudos sobre o setor energético levou ao seu conhecimento a
realidade econômica brasileira daquele período, essencial às suas tomadas de decisões em
diferentes desafios que enfrentou em sua trajetória no setor público. Dessa forma, pode ser
considerado a representação concreta do engenheiro mineiro que se tornou dirigente técnico na
burocracia pública brasileira (LOPES, 2006).
A partir dessa contextualização, este trabalho busca identificar as principais
contribuições dos engenheiros mineiros no processo de industrialização regional, com foco na
trajetória de Lucas Lopes no setor público, visto como fruto da reformulação da burocracia
pública pós 1930 e representando a figura do engenheiro mineiro que se tornou um dos
4

principais planejadores da industrialização nacional . Dessa forma, faz parte dos objetivos desse
trabalho analisar de forma integrada as condições que fortaleceram a inserção dos engenheiros
mineiros no setor público; o início desse processo em Minas Gerais a partir da participação do
Estado modernizante e desenvolvimentista na economia que perdurou entre 1930 e 1950, diante
das particularidades históricas da indústria mineira. Além disso, busca-se também examinar a
trajetória do engenheiro Lucas Lopes de forma mais específica como expressão concreta do
engenheiro mineiro que inicia sua trajetória no setor público estadual na década de 1940
disposto a planejar medidas para romper com a condição de atraso relativo de Minas Gerais,
especialmente através do setor de energia elétrica e transportes, preparando o estado para o

4

Pode-se elencar alguns projetos nos quais Lucas Lopes se destacou, como a elaboração do Plano de Eletrificação
de Minas Gerais e a constituição das Centrais Elétricas de Minas Gerais (Cemig), sua participação nos programas
de governo estadual e federal de Juscelino Kubitschek na década de 1950 – o Binômio Energia e Transportes e o
Plano de Metas, respectivamente -, sua integração na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU), entre
1951-1953 e a elaboração do Plano de Estabilização Monetária do Governo Juscelino Kubitscheck, em 1958
(LOPES, 2006).
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progresso industrial. Além disso, também buscamos analisar sua trajetória enquanto
tecnoburocrata, tomando decisões quanto ao desenvolvimento industrial em âmbito nacional,
bem como suas particularidades como dirigente público em relação a participação do capital
estrangeiro e da iniciativa privada no processo de industrialização nacional, fazendo parte da
corrente de pensamento dos economistas desenvolvimentistas, com uma visão particular sobre
a ideologia nacionalista, no contexto econômico da 1950. Dessa forma, como meio de melhor
organizar a carreira de Lucas Lopes, os capítulos referentes a este se dividem em sua atuação
no setor público na década de 1940, em âmbito regional, e a partir da década de 1950, em
âmbito federal.
Por ter sido inserido em cargos de alto escalão na burocracia pública regional e nacional,
Lucas Lopes foi estudado por vários autores como Rodrigo Lopes (2006), Clélio Campolina
Diniz (2008), Fernanda Araújo (2010), Roberto Pereira Silva (2019), etc., tanto em relação a
sua carreira nos setores privado e público, como seu desenvolvimento profissional e intelectual
e sua biografia. Dada a quantidade de obras que tratam desse personagem, este pode ser
considerado como expressão concreta do engenheiro mineiro pertencente à elite técnica na
burocracia pública. Por isso, sua trajetória foi escolhida para análise mais aprofundada neste
trabalho.
A profissão de engenharia em Minas Gerais condicionada à valorização da pesquisa
científica e ao desenvolvimento econômico teve na Escola de Minas de Ouro Preto um referente
núcleo formador de profissionais preocupados com o melhor aproveitamento dos recursos
naturais da região, quando primeira instituição formadora de engenheiros de minas e metalurgia
e que teve como um dos diferenciais a integração da teoria com a pesquisa prática, situada em
local onde a pesquisa de campo e a exploração das riquezas naturais e minerais fosse possível.
Esse foi o propósito da instituição desde sua fundação, em 1876, e de seu fundador, o cientista
Claude Henri Gorceix. Nomes como Luiz Felipe Gonzaga de Campos, Pandiá Calógeras,
Clodomiro de Oliveira e Israel Pinheiro Filho são exemplos de ex-alunos que representaram o
5

legado da Escola e de seu fundador quando atuaram no setor público brasileiro . Carvalho

5

Gonzaga de Campos e Calógeras elaboração o projeto que deu origem a Lei Calógeras, limitando os diretos dos
proprietários de terras em relação às jazidas mineiras que ficaria sob posse do Governo, aprovada em 1915.
Clodomiro de Oliveira foi professor da EMOP e esteve à frente da Comissão para elaboração do projeto alternativo
ao Contrato Itabira Iron na década de 1920, comandado pelo Presidente da República Arthur Bernardes (19221926). Israel Pinheiro Filho estreou a chegada do engenheiro na SAICT no período desenvolvimentista de apoio
do Estado na promoção ao desenvolvimento da indústria mineira. Os projetos encabeçados por Pinheiro, nesse
sentido, vislumbravam a maior integração econômica regional, por meio da industrialização. A Cidade Industrial
de Contagem foi um exemplo disso (CARVALHO, 2010; BARBOSA, 2012).

19

(2010), relata a história da Escola de Minas, seus antecedentes, legado e inclusive a ocupação
dos engenheiros no setor público.
A definição dos engenheiros mineiros no corpo técnico da burocracia pública como
objeto de estudo desse trabalho, no período do desenvolvimento do capitalismo industrial
brasileiro, tem o intuito de explorar a participação desse profissional como parte de uma elite
técnica que se formou em conjunto com o papel preponderante do Estado, na constituição do
novo modelo de crescimento econômico voltado ao mercado interno, atribuindo projetos de
modernização produtiva que ao mesmo tempo convergiam aos interesses da burguesia
industrial regional. Portanto, em conjunto à vitalidade do Estado na economia, a elite técnica
constituída em Minas pelos engenheiros formados ali, nos foi compreendida como agente
importante no processo desenvolvimentista brasileiro.
Dessa forma, este trabalho procura sistematizar esses elementos presentes no período de
industrialização mineira, analisados por obras como as citadas acima, para explicar o
6

desenvolvimento econômico do estado ,, mas que se interagiram no processo de
desenvolvimento industrial regional. A análise do papel dos engenheiros mineiros e, como caso
concreto, de Lucas Lopes, no processo de industrialização do país é mais bem compreendida
tendo como pano de fundo tanto o papel do Estado, mais presente na economia no pós 1930, as
particularidades da indústria de Minas Gerais, baseadas em suas riquezas naturais, as classes
dominantes que surgiram a partir disso e a instituição de ensino que formou engenheiros
preocupados com o desenvolvimento econômico regional.
O método utilizado para apresentar tais elementos do trabalho se configura numa análise
bibliográfica do tipo qualitativa, por meio da análise de algumas das principais obras referentes
à conjuntura econômica e política de Minas Gerais entre o século XIX e XX e os percalços de
sua industrialização; e os trabalhos que tratam sobre os engenheiros de Minas Gerais no setor
público e seus projetos industrializantes, e suas instituições de formação, especialmente a
EMOP. No caso do estudo sobre Lucas Lopes, foi realizada também análise de documentos
referentes a projetos elaborados por ele, como o “Plano de Eletrificação de Minas Gerais”,
“Memórias sobre a Mudança da Capital Federal”, entre outros, a fim de identificar
especialmente fundamentos sobre seus conhecimentos técnicos e pontos de vista.

6

Diniz (1978) é referência no apontamento do papel do Estado no desenvolvimento econômico mineiro, a obra
Carvalho (2010) relaciona as ocupações dos engenheiros da EMOP no setor público e privado com
desenvolvimento da indústria regional e Silva (2019) analisa quais foram as contribuições de Lucas Lopes ao
desenvolvimento regional e nacional a partir de sua trajetória profissional e intelectual.
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Para apresentar os resultados desta pesquisa, esse texto está dividido em cinco capítulos.
O primeiro, apresenta as principais atividades produtivas de Minas Gerias entre fins século XIX
e início do século XX e a posterior valorização do corpo técnico e inserção dos engenheiros na
burocracia pública objetivando o desenvolvimento industrial do estado. O segundo capítulo
trata especialmente da formação dos engenheiros de Minas Gerais, levando em consideração
especialmente a Escola de Minas de Ouro Preto que produziu engenheiros que participaram da
administração pública no século XX que se relacionaram ao beneficiamento dos recursos
naturais da região através do conhecimento científico e avanço tecnológico. Apresentamos,
nesse sentido, alguns de seus ex-alunos e suas contribuições para o desenvolvimento regional.
O terceiro capítulo se dedica à relação dos engenheiros mineiros com o Estado
desenvolvimentista e a industrialização mineira a partir da década de 1930. Dessa forma,
apresentamos o período em que Minas Gerais se insere no processo de industrialização nacional
com o crescimento de seu setor siderúrgico e quais foram as principais contribuições do copo
técnico para o desenvolvimento e integração econômica regional.
O quarto e o quinto capítulo dedicam-se ao estudo de caso da trajetória e contribuições
do engenheiro mineiro Lucas Lopes, como expressão concreta desse corpo técnico de Minas.
No quarto capítulo, por sua vez, é apresentada a participação de Lopes no governo estadual a
partir de década de 40, e seus projetos relacionados aos principais impasses identificados ao
desenvolvimento regional, como os setores de energia e transportes. Nessa parte do trabalho
apresentamos planos elaborados por Lopes como o Plano de Eletrificação de Minas Gerais e
“Memória sobre a Mudança do Distrito Federal”, que demonstram seu conhecimento a respeito
do setor energético e de comunicações da região e suas propostas para o desenvolvimento
desses setores.
Já o quinto capítulo dedica-se essencialmente ao momento da carreira de Lopes no qual
passou a exercer a função de planejador nacional, a partir da década de 1950, em que adquire
cargos de alto escalão da burocracia pública nacional, como a Comissão Mista Brasil-Estados
Unidos e Plano de Metas do Governo JK, levando ao plano federal o planejamento para o
desenvolvimento dos setores de energia e transportes, de acordo com sua perspectiva adquirida
com a realidade mineira em relação a esses setores. Também faz parte desta seção analisar o
seu pensamento econômico no contexto dos governos desenvolvimentistas em que participou e
as particularidades de sua visão enquanto dirigente público, em relação ao capital estrangeiro e
sobre a realidade econômica da qual esteve inserido, principalmente na reta final de sua carreira
pública quando foi nomeado Ministro da Fazenda de Juscelino em 1958 e responsável pelo
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Plano de Estabilização Monetária num cenário de crise inflacionária. Por fim, são apresentadas
as considerações finais.
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CAPÍTULO 1: AS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE MINAS GERAIS E SEU
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

1.1 As atividades produtivas de Minas Grais entre fins do século XIX a início do século
XX

De acordo com Diniz (1978), a indústria em Minas Gerais emergiu de forma precoce e
diversificada em meados do século XIX, com experiência nos setores siderúrgico, têxtil e
alimentício. Ao mesmo tempo, as diversas regiões de Minas se estabeleceram como áreas
economicamente isoladas ligadas a mercados de outros estados e com a falta de um centro
econômico articulador. Esse fato conduziu a indústria mineira a apresentar a característica de
descentralização, em um espaço econômico desarticulado e com níveis baixos de urbanização
(DINIZ, 1978; DELGADO, 1997).
Essas condições prevaleceram na chegada do século XX e mesmo com a tentativa de
mudança da característica descentralizada da economia do estado, como foi o caso da fundação
da cidade de Belo Horizonte com o intuito de ser o polo articulador na região central no ano de
1900, não surtiu os resultados esperados já que, de acordo com Delgado (1997), o nível
populacional da região permaneceu estagnado entre 1900 e 1920. Nem mesmo a expansão
industrial da Zona da Mata relacionada a dinâmica da economia cafeeira nesse período produziu
os efeitos de integração do estado com suas diversas regiões como foi o caso do que ocorreu
em São Paulo. Houve também o sistema de transportes que até 1930 voltado ao setor ferroviário
resultou no maior isolamento das diversas regiões de Minas Gerais, por estar voltado à
exportação do café.
É interessante compreender as características econômicas e geográficas do estado
mineiro nesse momento de surgimento de sua indústria para assim partirmos à discussão do
“atraso econômico mineiro” que ganhou maior repercussão entre 1930 e 1950 entre as
autoridades econômicas e que inclusive os engenheiros de Minas Gerais quando inseridos na
burocracia pública procuraram solucionar.
Além da falta de um polo comercial que integrasse as atividades econômicas da região,
Diniz (1978) também aponta a demora no estabelecimento de relações trabalhistas assalariadas,
a dispersão das atividades econômicas e a falta de sistemas de comunicação e transportes
necessários para dar suporte à indústria mineira
Quanto a desarticulação econômica do estado, esta se deu ainda na crise da “economia
do ouro” na terceira quadra do século XVIII e essa característica se tornou um dos principais
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impasses ao desenvolvimento econômico de Minas até o século XX. Nesse sentido, a transição
da economia do ouro para um sistema pré-capitalista que se iniciou em fins do século XVIII e
início do século seguinte, trouxe para região aspectos que dificultaram o desenvolvimento da
indústria mineira (DINIZ, 1978).
De acordo com Godoy (2009), durante o sistema escravista minerador, Minas Gerais
tinha o centro da capitania como núcleo polarizador do mercado interno da colônia, que atraía
as outras regiões do estado. As primeiras cidades mineiras surgidas se deram na região central,
dada a oportunidade de exploração de ouro e pedras preciosas, como Diamantina, Ouro Preto e
Mariana. Após a crise dessa economia, na terceira quadra do século XVIII, houve uma
descentralização econômica e demográfica que pulverizou as atividades mercantis, voltadas a
partir de então ao mercado interno, causando uma fragmentação regional que prevaleceu até
meados do século XIX, quando houve a mudança da capital de Minas Gerais de Ouro Preto
para a cidade de Belo Horizonte. Tal mudança teve como principal preocupação justamente o
problema da articulação econômica, mas que só veio proporcionar efetiva integração na década
de 1920 com um sistema rodoviário desenvolvido nos governos estaduais do período. Dessa
forma o papel do Estado e de um projeto de progresso para a indústria de Minas Gerais, que
teve início a partir de então, foi essencial ao processo de integração regional (GODOY, 2009;
PEREIRA, 2016; DINIZ, 1978).
Outro elemento importante do atraso econômico do estado foi a demora para a passagem
para trabalho assalariado em Minas Gerais, dado o peso do regime escravista, durante o século
XIX, tanto na mão de obra quanto no mercado consumidor. A indústria siderúrgica incipiente
foi a mais dependente do trabalho escravo que tinha maior conhecimento no processo de
fundição do ferro e se expandiu entre as décadas 1820 e 1880. O isolamento geográfico de
Minas Gerais ao mesmo tempo que estimulou o surgimento da indústria siderúrgica comercial,
impediu a expansão do mercado e a acumulação de capital que pudesse fazer com que esse setor
avançasse tecnologicamente no período. A partir de 1880, houve a penetração da malha
ferroviária que passava pela região central de Minas Gerais e eliminou o isolamento do
território, o que resultou na incapacidade de o mercado restrito competir com o produto
importado que acessava mais facilmente os grandes centros consumidores da época, como Rio
de Janeiro e São Paulo, e a preços mais acessíveis. Juntamente com isso, a abolição da
escravidão e a queda do Império levou à decadência da siderurgia mineira que só ressurgiu na
segunda década do século XX (DINIZ, 1978; PAULA, 2001).
A indústria têxtil surgiu no estado também de forma incipiente no mesmo período que
a siderurgia e se desenvolveu de forma gradativa, partindo da produção doméstica para a fabril.
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As condições propícias ao crescimento dessa indústria foram a abundância do algodão e o
isolamento geográfico da província que resultavam no alto custo de transporte do produto de
outras regiões. Essa indústria se beneficiou do período favorável da indústria brasileira entre
7

1860 e 1870 . Paula (2001), cita alguns fatores que levaram ao relevante volume de
investimento no setor têxtil nessa época, como a expansão monetária durante a Guerra do
Paraguai e a manutenção das tarifas de importação, graças à política restritiva implementada no
pós-guerra.
A indústria têxtil foi a de maior crescimento entre as últimas décadas do século XIX até
1920. Porém, não tinha a mesma dimensão da indústria têxtil do Rio de Janeiro e de São Paulo.
O mesmo isolamento que propiciou o crescimento dessa indústria, de característica dispersa,
acabou por apresentar dificuldades em seu desenvolvimento, dada a falta de um sistema
eficiente de comunicação. Além disso, a escassez do ouro e o fim do trabalho escravo,
diminuíram significativamente o mercado consumidor do produto. A abolição da escravidão,
juntamente com a chegada das ferrovias produziram o efeito de insucesso da indústria têxtil, de
forma semelhante ao que ocorreu com a siderurgia (DINIZ, 1978; PAULA, 2001).
Por fim, vale destacar também o surto industrial em Juiz de Fora, ao final do século
XIX, relacionado especialmente com a formação da economia capitalista brasileira e seu papel
8

periférico na divisão internacional do trabalho . Juiz de Fora teve seu processo de
industrialização associado à economia agroexportadora da Zona da Mata, mais especificamente
com a acumulação do capital cafeeiro realizado na região, no qual tinha no trabalho assalariado
a principal forma de extração do produto excedente. A cidade de Juiz de Fora foi o principal
centro armazenador da produção de café da região, através da Rodovia União & Indústria,
inaugurada em 1861 (GODOY, 2009).

7

As décadas de 1860 e 1870 foram marcadas pela transformação da produção cafeeira. A substituição do trabalho
escravo, a expansão do sistema ferroviário e do mercado e o desenvolvimento das primeiras indústrias influenciou
a industrialização no país. A partir desse período, a economia cafeeira passou a se enquadrar em relações
capitalistas, o que criou condições necessárias para o surgimento do capital industrial e de um mercado interno.
Segundo J. M. Cardoso de Mello (1998, p. 106 apud Paula, 2001, p. 47),"o capital industrial nasceu como
desdobramento do capital cafeeiro empregado tanto no núcleo exportador (produção e beneficiamento do café)
quanto em seu segmento urbano (atividades comerciais, inclusive a de importação, serviços financeiros e de
transporte".
8

Nesse período o Brasil passou a se dedicar na produção de produtos primários - alimentos e matérias-primas –
para fins de exportação ao centro econômico mundial. Dessa forma, passou a importar produtos manufaturados.
Godoy (2009) argumenta que o período de inserção do Brasil no sistema capitalista mundial foi também o
momento em que as diferentes regiões do país iniciaram seu processo de modernização. Dada a autonomia
econômica dos diferentes estados, as transformações das regiões do país se deram de formas diferentes, com
algumas conseguindo aproveitar a transformação desse sistema mais do que outras, como no caso de São Paulo e
Rio de Janeiro que tiveram um desenvolvimento mais rápido em relação as outras regiões.
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A construção da Rodovia União & Indústria possibilitou a modernização do transporte
do café ao Porto do Rio de Janeiro e deu condições ao desenvolvimento produtivo, comercial e
industrial de Juiz de Fora, resultando em um dinamismo econômico expressivo. A cidade se
tornou o polo que reunia quase todo o café produzido na Zona da Mata, até a construção das
ferrovias, em 1875. Esse fator deu condições à expressiva concentração de capital e a
consequente integração com grande parte das regiões de Minas Gerais e algumas de Goiás,
dado que era obrigatória a passagem pela cidade para se chegar ao Rio de Janeiro. Além disso,
Juiz de Fora se tornou a principal via de comunicação da Província, transformando-se no centro
dinâmico da economia provincial e desenvolvendo uma diversificação urbano-industrial que
permaneceu em ascensão até a década de 1930. As indústrias predominantes na cidade, assim
9

como em São Paulo e Rio de Janeiro, foram as de tecidos e alimentícia . Para a região de Juiz
de Fora, a economia cafeeira foi essencial ao seu desenvolvimento urbano-industrial e, de
acordo com Paula (2001, p. 81) para “a [...] efetivação do processo de expansão capitalista, na
forma em que se deu no âmbito da economia regional”.
O declínio da importância de Juiz de Fora como centro urbano-industrial se deu na
década de 1930 e teve como principais razões os problemas infra estruturais, especialmente
comunicação, transportes e energia elétrica, setores esses que não acompanharam o mesmo
desenvolvimento em curso em outras regiões do país, levando a estagnação da indústria Juizforana. De acordo com Paula (2001), o crescimento da indústria em Juiz de Fora foi periférico
em relação aos grandes centros do país, especialmente o Rio de Janeiro, do qual teve uma
dependência direta e indireta. Essa dependência que gerou a oportunidade de dinamismo
produtivo do final do século XIX e início do século XX, trouxe muitas desvantagens à Juiz de
Fora como polo industrial. A relação com o comércio do Rio de Janeiro em relação a compra
de produtos e comercialização e a dependência com o mercado internacional, através da
importação de mercadorias e tecnologia, foram fatores que fortaleceram a condição periférica
de Juiz de Fora frente às regiões centrais do país, que tinham vantagens na compra de produtos
importados, no valor dos fretes etc., impedindo uma concorrência com essas regiões.
De acordo com Lima (1977) entre o período de 1907 e 1920 o peso da atividade
industrial de Juiz de Fora em relação ao resto do estado se deu especialmente pelo vínculo
estrito com o Rio de Janeiro sendo o destino de grande parte da produção da Zona da Mata,
sendo a exportação o principal motivo para a maior produção especialmente de alimentos
9

Segundo Paula (2001, p. 79), “o surto de industrialização ocorrido no Brasil em fins do século XIX, e início do
século XX, teve como principais ramos industriais justamente estes setores [...], classificados como bens de
consumo assalariado”. Grifo do autor
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Pires (1993, p. 134 Apud Paula, 2001, p. 88) resume bem as condições internas em que
a indústria Juiz-forana se desenvolveu e se estagnou:

Vinculada tanto pela via da formação de capital quanto pela de mercado de realização
da produção, a uma cafeicultura que manteve um comportamento sensivelmente
dinâmico (...), a industrialização de Juiz de Fora vai refletir a mesma posição ocupada
pela cafeicultura no contexto do país. Estamos diante de uma industrialização
periférica, secundária frente aos grandes centros de produção industrial, apesar de sua
importância no âmbito regional; uma industrialização cuja fragilidade é um reflexo da
própria estrutura que a gerou, e que vai se expressar no período posterior a 1930,
quando paralelamente à constituição de um mercado nacional – que vai corresponder
a uma invasão e ocupação de um de seus espaços básicos de realização. econômica –
sofre um processo irreversível de estagnação e decadência.

Somando-se a essas condições, Juiz de Fora perdeu sua importância econômica quando
houve o deslocamento do centro dinâmico da economia de Minas Gerais para a região “minériometalúrgica”, entre 1940 e 1950, numa conjuntura político-econômica na qual o país passou a
investir no desenvolvimento da industrialização especialmente de bens de produção, o que
colocou Minas Gerais com o papel de produtor de bens intermediários, tendo a sua região
10

central ideal para a indústria metalúrgica (PAULA, 2001).
Voltando aos fatores determinantes do atraso relativo de Minas Gerais, apontaremos
agora alguns motivos externos às condições econômica, política e geográfica do estado. As
condições propícias à expansão do capitalismo comentadas acima, fizeram com que algumas
regiões do país pudessem se beneficiar mais, principalmente os estados de São Paulo e Rio de
Janeiro. O Rio se beneficiou dos efeitos da comercialização do café do Vale do Paraíba, além
do mineiro e fluminense, juntamente com as atividades da administração pública que
possibilitaram a expansão do mercado através da retenção de excedentes.
Já no caso de São Paulo, as condições do sistema capitalista, fizeram a região se tornar
geradora de um mercado consumidor considerável, pelo fato do estado ser o maior produtor de
café, tendo a sua respectiva capital transformada no maior centro comercial do país, criando
condições para um desdobramento café-indústria eficiente (DINIZ, 1978).
Apresentados tais fatores, Godoy (2009), argumenta que, até a terceira quadra do século
XIX, o estado mineiro apresentava condições favoráveis ao processo de modernização futuro.
O trabalho escravo permitiu dinamismo da economia, a grande produção cafeeira, a diversidade
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Com a visão industrialista do governo mineiro, a partir da década de 1930, e o surgimento de pressões dos
grupos que representavam a indústria siderúrgica do estado, deu-se início o desenvolvimento industrial da Zona
Metalúrgica. É interessante já apontar que o desenvolvimento da indústria nessa região foi o ponto de partida do
processo de integração econômica do estado mineiro, quando se inicia o planejamento industrial em Minas Gerais.
Esse período será discutido nas próximas seções (DINIZ, 1978; PAULA, 2001).
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das indústrias voltadas ao mercado interno, traduzindo-se na mais dinâmica economia
produtora de alimentos do país. Além disso, Minas Gerais tinha a maior população do Império,
o que significava o maior centro consumidor, uma circulação dinâmica do mercado interno e
externo, o que seria uma pré-condição importante para a divisão regional do trabalho. Somados
a esses fatores, a grande riqueza de recursos naturais, como o minério de ferro, e a abundância
de fontes hidráulicas para geração de energia elétrica, seriam atributos indispensáveis ao
processo de expansão da indústria. Godoy (2009, p. 97) acrescenta que “vigorava um
protecionismo natural bastante importante, resultante da posição geográfica interior e dos
custos elevados dos transportes, que asseguravam mercado praticamente cativo para a produção
mineira”.
Porém, algumas importantes características impediram o estado de aproveitar de
imediato a oportunidade de modernização iniciada no fim do século XIX, mesmo com tais précondições favoráveis. A diversidade das indústrias que beneficiou a economia mineira até 1870,
resultou na descentralização e na fragmentação das elites do estado. Alguns fatores de distinção
social prevaleceram por mais tempo, como propriedade de escravos e aquisição de terras. O fim
do trabalho escravo levou à relação de trabalho não capitalista e, quanto à questão fundiária,
houve uma estrutura concentrada, o que impediu um acesso democrático à posse da terra. Um
dos resultados, foi uma incipiente transição café-indústria. Dessa forma, Godoy (2009, p. 99)
conclui:

A indústria mineira é muito disseminada e espacialmente desconcentrada, opera em
pequena escala de produção, o que, em larga medida, é definido pela desconcentração
do próprio mercado consumidor e pela vigência de custos de transporte bastante
elevados, e apresenta nível técnico baixo.

Ao apontarmos as características da indústria de Minas Gerais é possível perceber
alguns aspectos em comum que dificultaram seu desenvolvimento no início do século XX que
valem ser destacados, pois vão ser levantados como determinantes ao atraso da economia
mineira quando se inicia no estado os primeiros passos para o planejamento econômico a partir
da década de 1930.
O sistema de transportes talvez seja o mais importante motivo apontado do atraso
mineiro e visto como uma das principais soluções de infraestrutura à integração do estado. A
modernização das ferrovias no Brasil em 1875 foi orientada às necessidades do setor
agroexportador o que para Minas, numa realidade de economia voltada ao mercado interno,
acabou se tornando disfuncional. Com isso, de acordo com Godoy (2009), percebe-se uma
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demora na consciência das necessidades de modernização de alguns setores da economia
mineira, como é o caso dos transportes. O autor também aponta a falta de políticas
protecionistas para o fortalecimento do mercado interno e um projeto de desenvolvimento
regional, além da falta de consciência também das potencialidades da região, especialmente em
relação aos recursos naturais, naquele período.

1.2 O I Congresso Agrícola, Industrial e Comercial (1903) e a participação de João
Pinheiro da Silva

O processo de consciência do atraso relativo de Minas Gerias inicia no começo do século
XX. A discussão entra em pauta antes da Revolução de 30, no governo de Francisco Sales
(1902-1906), através da organização do I Congresso Agrícola, Industrial e Comercial (I CAIC),
de 1903, em Belo Horizonte, sob presidência de João Pinheiro da Silva. No Congresso, o
governador se mostrou disposto a ouvir as “classes produtoras” a fim de amparar a agricultura
e indústria existentes e fomentar novas fontes de produção (GODOY, 2009).
João Pinheiro da Silva foi o principal articulador e organizador do evento e um dos
primeiros personagens a apresentar um projeto para o desenvolvimento regional de Minas
Gerais, com o propósito de superar o atraso relativo do estado. Foi um político que apresentou
ideias similares com o pensamento desenvolvimentista da década de 1930 e, por isso,
escolhemos dedicar essa parte do trabalho resumindo sua trajetória, com especial atenção em
sua organização do I CAIC de 1930 e a elaboração de uma agenda de desenvolvimento agrícola
e industrial para Minas Gerais junto ao Governo Francisco Sales.
Nascido na cidade de Serro (MG), em 16 de dezembro de 1860, João Pinheiro da Silva
foi filho de imigrantes italianos. Seu pai tinha a profissão de caldeireiro e sua mãe foi professora
de primeiras letras na cidade de Caeté (MG). Foi aluno de Seminário de Mariana (MG), onde
iniciou seus estudos preparatórios e, depois, ingressou na Escola de Minas de Ouro Preto
(EMOP), em 1879, na qual cursou engenharia por dois anos. Abandonou o curso, devido à
realidade do período relacionada a problemas de empregabilidade da profissão, e ingressou, em
11

1883, na Faculdade de Direito de São Paulo, na qual concluiu os estudos no ano de 1887 .
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O mercado de trabalho para os engenheiros na década de 1870 era restrito. Mesmo com a expansão das obras
públicas e estradas de ferro ligas ao crescimento da economia cafeeira após a metade do século XIX, o estilo liberal
da administração imperial não garantia órgãos e objetivos permanentes, o que não contribuiu, segundo Dias (1994),
para o aumento dos postos de engenheiros na administração pública. Para a construção das estradas de ferro, houve
uma preferência de engenheiros estrangeiros, situação que começou a mudar somente no fim do século com maior
participação estatal na construção e gestão de ferrovias.
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Tanto a Escola de Minas de Ouro Preto, quanto a Faculdade de Direito de São Paulo são
consideradas instituições de caráter modernizante, dado que enquanto a EMOP foi referência
em trazer a valorização do estudo científico, especialmente para o aprimoramento da mineração,
12

a Faculdade de Direito de São Paulo foi uma das pioneiras na visão republicana . (PAULA,
2004; BARBOSA, 2012).
Em Minas Gerais, sua carreira no setor público teve início com sua participação na
fundação do Partido Republicano Mineiro (PRM), em 1888. Em 1890 foi governador de Minas
Gerais e eleito deputado do Congresso Constituinte no mesmo ano. Suas principais ações nesta
primeira oportunidade como governador do estado foram:

1) baixa o Decreto nº 28, que cria em Ouro Preto uma exposição permanente dos
produtos naturais, agrícolas e industriais do estado; 2) o decreto nº 28 dá instruções
sobre a cobrança de impostos de exportação; 3) pelo Decreto nº 91 cria um laboratório
de análises de terra anexo à Escola de Minas; 4) pelo Decreto nº 135 reorganiza a
diretoria da Fazenda do Estado (Barbosa, 1966: 28 apud Paula 2004, P. 268).

Após sua atuação como governador, Pinheiro se afastou do setor público por um
pequeno período quando montou uma empresa de cerâmica em Caeté em 1893, e se dedicou
exclusivamente à função de empresário até receber o convite do então governador de Minas
Gerais, Francisco Sales, para presidir o I Congresso Agrícola, Industrial e Comercial, em 1903.
Segundo Afonso Arinos de Melo (apud PAULA, 2004, P. 268):

O Congresso, que é uma demonstração do tino político e administrativo do presidente
Sales, se transformou num grande acontecimento na vida do Estado e encontrou
repercussão fora do seu território. Basta dizer que dezessete jornais do Rio se fizeram
representar por seus correspondentes especiais.

A agenda do Congresso foi, basicamente, examinar as causas da depressão econômica
e suas respectivas soluções, reunindo assim as classes conservadoras do estado, mas com o
intuito de articular as diferentes forças regionais, sendo agenda elaborada por todos e não
imposta unilateralmente. Isso pode ser percebido com as diversas comissões do Congresso, nas

A estabilização da ordem política em 1840, de acordo com Dias (1994), foi outro determinante que pode ter levado
a consolidação de bacharéis na administração pública. Tal fato pode ser visualizado na Figura 1 que mostra a
formação intelectual dos ministros do Estado no Império. A participação de profissões técnicas entre 1871 e 1889
foi nula nos postos-chaves do poder político. Mesmo a atuação de engenheiros no setor privado era pouco
demandada, devido a estrutura familiar das empresas brasileiras e a importação de capitais e tecnologia naquele
período.
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Durante sua estadia na Faculdade, teve como colegas importantes nomes da vida pública brasileira, “como o
filósofo Carlos de Campos; os escritores Raul Pompéia, Paulo Prado e Afonso Arinos; os juristas Pedro Lessa e
Mendes Pimentel; e os políticos Delfim Moreira, Washington Luís, Wenceslau Brás e Antônio Carlos Ribeiro de
Andrada” (Barbosa, 1966:26 apud Paula, 2004, p. 265).
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quais estavam os temas: “1) Agricultura; 2) Café; 3) Pecuária; 4) Vinicultura/viticultura; 5)
Indústria; 6) Tecidos/ fiação; 7) Curtume; 8) Mineração/águas minerais; 9) Bancário; 10)
Comércio; 11) Viação férrea; 12) Estradas de rodagem” (Dulci, 1999: 44 apud PAULA, 2004,
p. 275). De acordo com o que foi discutido no evento, entre as prioridades impostas por João
Pinheiro em relação à economia do estado estavam: “1) prêmios pecuniários de animação para
o estímulo da iniciativa particular; 2) auxílio direto dos poderes públicos para o estabelecimento
das sociedades cooperativas de produção, crédito e circulação; 3) o protecionismo para as
mercadorias nacionais produzidas” (PINHEIRO apud DULCI, 1999: 45 apud PAULA, 2004,
p. 275-276).
No discurso de encerramento do evento, Pinheiro da Silva resumiu bem seu pensamento
em relação à produção interna, tanto regional quanto nacional:

É nossa a grande opulência natural desta Pátria, é nosso este clima para todas as
produções, é nossa a exuberante terra brasileira; mas em mãos estranhas estão a
exportação das nossas riquezas, a importação do que não temos querido produzir, a
regularização do nosso crédito, a exploração do alto comércio internacional, estando
condenados em nome de uma liberdade comercial absurda a sermos um povo pobre
no seio da mais rica das pátrias (Pinheiro, 1903 IN: Barbosa, 1980:155 apud
BARBOSA, 2012 P.81).

Observa-se, dessa forma, que tanto as prioridades elencadas ao fim do congresso quanto
seu discurso de encerramento, esboçam ideias nacionalistas, com defesa ao protecionismo para
a industrialização, além do apoio ao crédito, e que o Congresso seria, portanto, o primeiro passo
para colocar em prática as demandas das classes produtoras, ficando o Estado responsável por
atuar onde a iniciativa privada não fosse capaz, a fim de obter prosperidade econômica
(BARBOSA, 2012).
Passado o Congresso e sua positiva repercussão, João Pinheiro da Silva foi mais uma
vez governador de Minas Gerais, entre 1906-1908 (ano de seu falecimento) e teve como pontos
centrais de seu programa “a defesa da proteção da indústria nacional; a necessidade de uma
reforma do ensino; e a valorização das cooperativas” (PAULA, 2004, P. 269). Sua perspectiva
modernizante teve a intensão de diversificar a produção, mas sem descuidar do café, através do
avanço tecnológico. Ainda segundo Franco (1977, P. 296-297 apud PAULA, 2004, P. 269), sua
trajetória “continuaria muito provavelmente do Palácio da Liberdade para o Catete; se a morte
não viesse surpreendê-lo em plena faina de seu governo romântico e empreendedor”. Além
disso, o I Congresso Agrícola, Industrial e Comercial contribuiu para um novo significado da
evolução econômica do estado, passando da noção de progresso para desenvolvimento
econômico (PAULA, 2004; BARBOSA, 2012).
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Dessa forma, o Congresso, então:

[...] destacou agenda baseada na intervenção do poder público nos trâmites
econômicos, permitindo também a emergência da categoria profissional do
engenheiro e da instituição de formação dessa categoria profissional em Minas, a
Escola de Minas de Ouro Preto, como espaço de formatação e divulgação tanto do
discurso científico como, especialmente, do discurso dedicado à defesa de política
minero-siderúrgica para a industrialização mineira. A articulação entre essa
emergente categoria profissional e os grupos conservadores e tradicionais, ao lado da
importância da instituição e do pensamento de seu fundador, Claude Gorceix, para a
avaliação do quadro econômico coevo somados à importância que a figura de João
Pinheiro (ex-aluno da instituição, conquanto não concluinte do curso de engenharia)
assumiu dentre as elites regionais, todos elementos definitivos a partir do I CAIC,
marcam posição relevante na história de Minas no período, fundando os rudimentos
do que, posteriormente, se configuraria em uma agenda desenvolvimentista com
características mais apropriadas ao contexto mineiro (BARBOSA, 2012, P. 16).

Este evento foi o primeiro projeto de desenvolvimento regional, com uma vertente
política pautada na diversificação econômica, condizente com a realidade do período, de pouca
integração com o mercado nacional. Portanto, tal projeto tinha como objetivo a modernização
dos setores da agropecuária e da indústria, mas com foco especial no primeiro, determinando o
Estado como elemento chave para superação da condição periférica de Minas frente aos centros
do país (GODOY, 2009).
O evento trouxe então uma agenda de modernização produtiva, a defesa do capital
nacional em relação ao capital externo, principalmente no que diz respeito ao setor minériosiderúrgico, e o papel de intervenção do Estado no arranjo econômico regional e o levantamento
da importância do conhecimento científico e técnico para o progresso industrial. Segundo
Godoy (2009), esse primeiro projeto fazia parte de uma vertente política voltada ao
desenvolvimento de vários setores econômicos, como agroindústria, pecuária, agricultura e
indústria, o que o fez concluir que “[...] ao longo da Primeira República, prevalece o projeto de
diversificação econômica com ênfase na integração regional, que postula progressiva
substituição de importações e que objetiva a constituição de sistema econômico completo”.
Tanto o I CAIC quanto o papel de João Pinheiro da Silva foram os primeiros sinais concretos
de propostas para a superação do atraso econômico relativo de Minas Gerais que só ganhariam
corpo após a Revolução de 1930.
Com o passar do tempo o projeto de diversificação produtiva de Minas Gerais foi se
modificando e o setor da indústria começou a ganhar maior preocupação. Na década de 1930,
como marca da crise do setor exportador brasileiro, inicia-se o processo de substituição de
importações e o Estado esteve como principal agente condutor desse processo, no
desenvolvimento, tanto em nível nacional como regional. No caso de Minas Gerais, observa-se
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o crescimento do setor siderúrgico que vinha ganhando destaque desde a década de 1920,
conquanto o governo desse continuidade a um projeto econômico diversificado. Os próximos
tópicos dessa seção se dedicarão em apresentar a processo de industrialização mineira após a
Revolução de 1930 em que os engenheiros de Minas Gerais se inserem na administração pública
contribuindo para políticas para o desenvolvimento industrial tanto de Minas Gerais como do
Brasil.

1.3 A Revolução de 1930 e o pensamento econômico predominante

A partir da década de 1930, o Brasil foi marcado pela mudança da estrutura de seu
sistema econômico, alterando-se também a participação do Estado na economia. Dessa forma,
essa mudança econômica do país e a especial preocupação do Estado com a industrialização
também contextualiza o desenvolvimento da indústria de Minas Gerais a partir de então e sua
relação com os engenheiros do estado tanto no setor privado como, especialmente, na
administração pública.
A partir de então, a relação entre crescimento econômico e industrialização tomou vulto
no pensamento do período, incorporada à orientação do Governo. A década de trinta do século
XX, mesmo que não tenha tido de imediato uma política econômica coerente à meta de
industrialização, dado que houve estratégias políticas e econômicas voltadas aos interesses de
grupos tradicionais da economia, inicia também a preocupação por medidas favoráveis à
indústria nacional, o que justifica a ocorrência do início de um pensamento econômico voltado
à industrialização e que veio a se consolidar nos próximos Governos (FURTADO, 2005).
O período que se configura entre 1930-1945 mostrou aspectos importantes de
construção política e intelectual de uma consciência progressiva em relação ao atraso do Brasil
frente aos países centrais, caracterizada, de acordo com Salomão (2017), como
desenvolvimentista (FURTADO, 2005; SALOMÃO, 2017).

1.3.1 O pensamento desenvolvimentista do Estado brasileiro

Segundo Gennari e Oliveira (2009) o surgimento do pensamento desenvolvimentista
brasileiro esteve profundamente relacionado ao surto industrial ocorrido desde o fim do século
XIX. A crise internacional de 1929 fez, além de catalisar os conflitos da oligarquia, convergir
os interesses dos vários grupos e classes sociais que se opunham tanto às políticas em favor das
frações oligárquicas quanto ao beneficiamento do setor agroexportador, impondo ao país a
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condição de ter a reprodução de capital ligada majoritariamente ao setor cafeeiro. A articulação
dos interesses das classes no país foi uma estratégia colocada em prática por Getúlio Vargas,
que chegou ao poder na década de 1930, num Golpe de Estado. Ainda de acordo com Gennari
e Oliveira (2009, P. 334):

De imediato, os grupos que chegaram ao poder em 1930 adotaram medidas que
visavam a fortalecer o poder central e promover uma modernização do Estado sob a
égide de uma ideologia nacionalista. Do ponto de vista econômico, o novo pacto de
poder reafirmava seu compromisso com a cafeicultura, mas sinalizava que o
desenvolvimento do país passava pelo apoio à indústria. Apesar de essa orientação ter
se evidenciado apenas a partir do Estado Novo (1937), sua simples enunciação
consistia numa grande novidade, pois a industrialização se tornava, pela primeira vez,
uma questão de Estado. Coube ao pensamento desenvolvimentista o papel decisivo de
articular a ideologia do nacionalismo, em franca ascensão, com a defesa da
industrialização.

O período a partir de 1930 no país configurou então uma nova fase do desenvolvimento
do capitalismo brasileiro, criou condições para o papel do Estado como promotor da modernização industrial, com caráter forte e centralizado que assumiu o comando da transformação para
uma sociedade urbano-industrial. Tal característica do Estado está atrelada ao pensamento desenvolvimentista que, de acordo com Fonseca (2014), tem como núcleo do conceito a intervenção consciente e determinada do Estado para viabilizar o desenvolvimento econômico, através
de uma estratégia ou projeto de longo prazo, tendo como principal caminho a industrialização
(DINIZ, 1978; FONSECA, 2014).
Bielschowsky (1988) argumenta que fatores históricos do país justificaram a formação
do pensamento desenvolvimentista. Segundo este autor, a própria crise do setor exportador,
13

responsável pelo deslocamento do centro dinâmico da economia para o mercado interno em
conjunto com o fim do Estado oligárquico e a sequente centralização do poder com a Revolução
de 1930, criando instituições de controle e regulação das atividades econômicas, foram responsáveis pela gradual conscientização da defesa da economia nacional autossustentada para criação de riqueza via industrialização. Tal consciência veio a se tornar hegemônica na década de
1950, com a ascensão de Juscelino Kubitschek no Governo Federal, defendendo que a indus14

trialização seria o meio a mudar a importância do país na divisão internacional do trabalho . O
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Caracterização atribuída por Furtado (1979, CAP. XXXII apud BIELSCHOWSKY, 1988).

De acordo com Bielschowsky e Mussi (2005) (apud SALOMÃO, 2017), a ideia de desenvolvimento foi incluída
explicitamente ao discurso dos governantes e burocratas com a eleição de Juscelino Kubitscheck. “Em 1956 já
estava superada a situação de perplexidade e indefinição dos rumos econômicos que havia afetado o país nos anos
anteriores, como resultado da crise política. A ideologia desenvolvimentista incorporava-se, neste momento, à
retórica oficial do governo” (Bielschowsky; Mussi, 2005, p. 9 apud Salomão, 2017, p. 429).
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início desse pensamento, por sua vez, ocorre ainda na Era Vargas, como será discutido adiante.
Nesse sentido, no Brasil, a era de industrialização conduzida pelo Estado, teve como principal
ideologia o pensamento econômico desenvolvimentista que se configurou entre a década de
trinta até o início da década de sessenta do século XX e que é norteado por uma ideologia:

[...] de transformação da sociedade brasileira definida pelo projeto econômico que se
compõe dos seguintes pontos fundamentais: (a) a industrialização integral é a via de
superação da pobreza e do subdesenvolvimento brasileiro; (b) não há meios de
alcançar uma industrialização eficiente e racional através da espontaneidade das
forças de mercado, e por isso, é necessário que o Estado a planeje; (c) o planejamento
deve definir a expansão desejada dos setores econômicos e os instrumentos de
promoção dessa expansão; e (d) o Estado deve ordenar também a execução da
expansão, captando e orientando recursos financeiros e promovendo investimentos
diretos naqueles setores em que a iniciativa privada for insuficiente
(BIELSCHOWSKY, 1988, P. 7 apud FARIAS, 2010, P. 39).

Devido à complexidade do processo de industrialização do país e a relação entre Estadosociedade presente na história, além das distintas formações, linguagens e preocupações dos
economistas da época, o pensamento desenvolvimentista pode ser dividido em três subcategorias que, segundo Bielschowsky (1988), seriam: o desenvolvimentismo do setor privado; do
setor público nacionalista e do setor público não-nacionalista15.
O que havia em comum nas três correntes do desenvolvimentismo era a noção de um
projeto de capitalismo industrial moderno, com planejamento econômico e variadas maneiras
de intervenção estatal. Fonseca (2014) chamou de núcleo comum do conceito e que representaria a ideologia, independentemente de sua categoria, seja no setor privado ou público (BIELSCHOWSKY, 1988; FONSECA, 2014), os seguintes aspectos:

1) A existência de um projeto deliberado ou estratégia tendo como objeto a nação e
seu futuro. Esta pode ser associada, com certa licenciosidade, a projeto nacional,
desde que não se entenda por isso repulsa ao capital estrangeiro nem rompimento com
a ordem internacional, mas simplesmente a nação como epicentro e destinatária do
projeto.
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Em relação ao setor privado, os economistas vinculados à essa corrente tinham uma posição antiliberal, defe
diam tanto a intervenção estatal quanto a acumulação privada, mas tinham diferentes opiniões sobre o grau de
participação do capital estatal e estrangeiro no processo de industrialização. Quanto ao desenvolvimentismo
do setor público, existiam economistas que defendiam a participação do capital estatal em setores considerados
estratégicos para o desenvolvimento industrial, sendo os de transportes, energia, mineração, telecomunicações
e indústrias básicas. O capital estrangeiro era visto como alternativa, dada a fragilidade do capital nacional e
sua estrutura. Também não concordavam com políticas de estabilização, por receio a recessão. Ainda em relação ao desenvolvimentismo do setor público havia os economistas denominados “não-nacionalistas” que se
diferenciavam da explicação anterior por defenderem soluções privadas em relação às inversões estatais,
mesmo sendo favoráveis ao apoio estatal ao processo de industrialização. À política de estabilização, diferente
dos “nacionalistas”, eram também favoráveis, ponderando esse apoio quando fosse prejudicial aos investimentos estratégicos para a economia (BIELSCHOWSKY, 1988).
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2) A intervenção consciente e determinada do Estado com o propósito de viabilizar o
projeto, o que supõe atores aptos e capazes para executá-lo no aparelho do Estado e
com respaldo social e político de segmentos e classes no conjunto da sociedade.
3) A industrialização, como caminho para acelerar o crescimento econômico, a
produtividade e a difusão do progresso técnico, inclusive para o setor primário
(FONSECA, 2014, P. 42).

Segundo Suzigan (2000), um dos condicionantes à industrialização brasileira, entre outros fatores, compete ao pensamento econômico predominante no período. No caso das décadas
analisadas, o nacional-desenvolvimentismo em conjunto com o intervencionismo estatal, resultados da inserção do novo regime político, foram fatores determinantes para que as forças políticas e objetivos econômicos caminhassem rumo ao projeto industrial.
Vale destacar que a mobilização pelo projeto de desenvolvimento nacional ocorreu não
apenas no meio político, mas também no meio intelectual e ganhou força a partir da década de
1940, través do debate de dois economistas: Raul Prebisch e Celso Furtado, que apontaram as
diferenças estruturais entre as economias periféricas, como na América Latina, e as economias
centrais. Nesse sentido foi criada a Comissão Econômica para a América e o Caribe, Cepal, em
1948 - uma estrutura da Organização das Nações Unidas para desenvolver economicamente a
região (SILVA, 2013; DORIA, 2020). No Brasil, Furtado defendeu a tese de que:

A dependência de exportar commodities sugava todos os recursos de inovação,
travando o desenvolvimento de qualquer indústria mais sofisticada. [...] Os problemas
eram estruturais e, se o Estado não assumisse o controle, nada aconteceria. A ideia
liberal de que o mercado cuidaria dos movimentos era uma quimera. Um governo que
orientasse o uso dos parcos recursos financeiros e promovesse investimentos nos
setores mais carentes faria com que o país deslanchasse (DORIA, 2020, P.1)16.

A crise do setor exportador, responsável pelo deslocamento do centro dinâmico da
economia para o mercado interno

17

em conjunto com o fim do Estado oligárquico e a

consequente centralização do poder com a Revolução de 1930, criando instituições de controle
e regulação das atividades econômicas, foram responsáveis pela gradual conscientização da
defesa da economia nacional autossustentada para criação de riqueza via industrialização.
Tal consciência veio a se tornar hegemônica na década de 1950, com a ascensão de
Juscelino Kubitschek no Governo Federal, tendo início desse pensamento, por sua vez, ocorrido

16
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Tal tese deu origem a escola Estruturalista, fundada por Prebisch e Furtado e que suscitou o desenvolvimento
da ideologia desenvolvimentista nacionalista (DORIA, 2020).
Caracterização atribuída por Furtado (1979, CAP. XXXII apud BIELSCHOWSKY, 1988).
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ainda na Era Vargas, defendendo que a industrialização seria o meio a mudar a importância do
18

país na divisão internacional do trabalho (BIELSCHOWSKY, 1988; SALOMÃO, 2017).
Nesse sentido, de forma resumida, no Brasil, a era de industrialização conduzida pelo
Estado, que se configurou entre a década de trinta até o início da década de sessenta do século
XX, foi norteada por uma ideologia:

[...] de transformação da sociedade brasileira definida pelo projeto econômico que se
compõe dos seguintes pontos fundamentais: (a) a industrialização integral é a via de
superação da pobreza e do subdesenvolvimento brasileiro; (b) não há meios de
alcançar uma industrialização eficiente e racional através da espontaneidade das
forças de mercado, e por isso, é necessário que o Estado a planeje; (c) o planejamento
deve definir a expansão desejada dos setores econômicos e os instrumentos de
promoção dessa expansão; e (d) o Estado deve ordenar também a execução da
expansão, captando e orientando recursos financeiros e promovendo investimentos
diretos naqueles setores em que a iniciativa privada for insuficiente
(BIELSCHOWSKY, 1988, P. 7 apud FARIAS, 2010, P. 39)

No caso de Minas Gerais, percebe-se também uma maior participação do Estado na
economia a partir da década de 1930, com políticas industriais caracterizadas nos governos
estaduais de Benedito Valadares (1933 – 1945), Milton Campos (1947 – 1951) e Juscelino
Kubitschek (1951 – 1955) que tiveram como elemento principal a ideologia desenvolvimentista
pela qual se considerava a industrialização o principal meio de superação do atraso relativo de
Minas Gerais. Foi nesse período que se criou condições necessárias para a maior participação
dos engenheiros formados no estado, responsáveis pela elaboração de políticas industriais para
melhorar a economia mineira, graças ao conhecimento técnico e científico que começa a ser
reconhecido para a administração pública (VAL e GODOY, 2014).

1.4 A valorização do saber técnico e a inserção dos engenheiros na burocracia pública

A importância do saber técnico como um conhecimento especializado, com capacidade
em assumir responsabilidades administrativas características de um Estado “moderno” foi um
processo histórico não só no Brasil, mas em várias outras realidades econômicas. No país, tal
percepção foi trazida da Europa e dos EUA, onde o reconhecimento do profissional com saber
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De acordo com Bielschowsky e Mussi (2005) (apud Salomão, 2017), a ideia de desenvolvimento foi incluída
explicitamente ao discurso dos governantes e burocratas com a eleição de Juscelino Kubitscheck. “Em 1956 já
estava superada a situação de perplexidade e indefinição dos rumos econômicos que havia afetado o país nos
anos anteriores, como resultado da crise política. A ideologia desenvolvimentista incorporava-se, neste
momento, à retórica oficial do governo” (Bielschowsky; Mussi, 2005, p. 9 apud Salomão, 2017, p. 429).
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técnico na administração pública, além de estudos sobre o papel planejador do Estado serviu de
referência para os intelectuais e políticos brasileiros. Nesse sentido, Gomes (1994, p. 2) aponta:

Nosso país [...] inseria-se numa tendência mundial que, desenvolvendo-se desde os
fins da I Grande Guerra, ganhou muito mais força e adeptos após a depressão de 1929.
Em muitos países europeus que sempre serviram de referência para políticos e
intelectuais brasileiros – como a França e a Inglaterra -, a formação de centros de
reflexão reunindo “técnicos”, a criação de escolas e instituições que discutiam a
“organização científica do trabalho” e a publicação de livros e revistas postulando o
novo papel “planejador” do Estado marcam todo o curso das décadas de 20 e 30

19

Dessa forma, os exemplos internacionais já mostravam o reconhecimento da existência
de um Estado com intensa atuação no desenvolvimento econômico e social, vinculado à
incorporação de indivíduos com elevado grau de competência especializada (GOMES, 1994).
O processo de modernização político-administrativa brasileiro, que se inicia com a
reforma do serviço público na década de 1930, tinha o objetivo de promover efetividade da
ação política e necessitava de profissionais com formação diferenciada da burocracia
tradicional, para se desenvolver. Portanto, a função do Estado nesse período estava
condicionada ao conhecimento técnico na administração pública (GOMES, 1994).
Nessa mesma perspectiva, Bresser-Pereira (2007, p. 9), explica:

Nas sociedades modernas, a classe empresarial e a alta burocracia pública são os dois
grupos sociais estratégicos, do ponto de vista político. A burocracia, que era um
pequeno estamento situado principalmente dentro da organização do Estado,
transformou-se em uma grande, senão imensa, classe profissional ou em uma
20

tecnoburocracia, tanto pública quanto privada .

Bresser-Pereira (2007) argumenta que o período entre 1930-1959 foi configurado pelo
pacto popular-nacional de Getúlio Vargas no qual participaram, entre outras classes, a nova
burocracia pública moderna. Dessa forma, as alterações na composição da burocracia pública
brasileira começaram a se destacar quando as funções do burocrata e do político deixaram de
ser distintas e começaram a ser efetivadas juntas. Getúlio Vargas, em discurso de 1931,
relacionou as deficiências administrativas com o atraso econômico do país. Impôs dessa forma
a reforma do serviço público em conjunto com um planejamento da intervenção do Estado,
19

Gomes (1994) cita o exemplo da obra de Keynes, The general theory of employment, interest and money, como
um marco ao pensamento econômico mundial e para questões do intervencionismo estatal.
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Uso da palavra “classe” é usado em seu sentido clássico, presente em Marx e em Weber, como dependente das
formas de propriedade. Neste caso, a classe profissional controla a “organização” (tem a propriedade coletiva da
organização, conforme discute Bresser-Pereira (1977b)), da mesma forma que a classe capitalista tem a
propriedade individual do capital. Uso “camada” ou “estrato” no sentido da sociologia da estratificação social que
se baseia nos critérios de renda, educação e prestígio social; nesse caso, cada classe pode incluir mais de uma
camada (BRESSER-PEREIRA, 2007).
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confiando em uma boa administração o fim do clientelismo presente no período pré-1930.
Nessa ótica, as principais medidas tomadas pelo governo, alterando a configuração burocrática
estatal, foram a criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1936, com Luiz
Simões Lopes o principal personagem político e administrativo dessa nova burocracia.
Também, em 1937, a Carta Constitucional passou a exigir concurso público para os
funcionários públicos e, no ano seguinte, foi constituído o Departamento Administrativo do
Serviço Público (DASP), - um departamento que funcionou junto à presidência da república.
Tais medidas exemplificam a efetivação da reforma administrativa implementada por Vargas,
um processo em andamento desde os primeiros meses de seu governo (DIAS, 1994; BRESSERPEREIRA, 2007).
O novo tipo de desenvolvimento capitalista que o país passava esteve também
relacionado à necessidade de profissionais de conhecimento técnico e racional na burocracia
pública. Houve o abandono do liberalismo e aumento do intervencionismo por parte do Estado
não só como um mecanismo de defesa da depressão de 1929, mas também como estratégia
nacional de desenvolvimento. Nesse sentido a organização administrativa foi vista por Getúlio
Vargas como central para busca desse desenvolvimento. O Estado Novo deu maior importância
à técnica e aos técnicos ou profissionais em que o papel tanto no setor privado como,
especialmente, na organização do Estado era visto como estratégico para o progresso
econômico buscado. Tais profissionais passaram a fazer parte da burocracia publica
(BRESSER-PEREIRA, 2007).
A política econômica dominante no Brasil desde 1930 ganhou legitimação ideológica
na década de 1950 com as ideias do grupo de intelectuais do Instituto Superior de Estudos
21

Brasileiros (ISEB) e com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) .
Com as ideias de integrantes da Cepal como Celso Furtado e Raúl Prebisch, “legitimava-se a
estratégia econômica de proteção à indústria nacional”
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No segundo Governo Vargas (1950-1954) a nova burocracia pública fica mais evidente
com a assessoria econômica da Presidência da República, constituída pelos burocratas Romulo
de Almeida e Jesus Soares Pereira. Essa assessoria estabeleceu as bases para o desenvolvimento
21

O ISEB foi fundado em 1955, vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. Fruto da de uma entidade de
direito privado, o Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política (Ibesp) que reunia um grupo de Itatiaia
para discutir os problemas brasileiros. A Cepal tem início em 1948 e em 1949 funda a escola estruturalista latinoamericana (BRESSER-PEREIRA, 2007).
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Segundo Bresser-Pereira (2007, p. 17), A política econômica do país em quase todo o período que se configura
entre 1930 e 1950, incluindo os dois Governo de Getúlio Vargas, foi baseada no “acordo nacional entre a burguesia
industrial, a burocracia pública e os trabalhadores em torno da estratégia de desenvolvimento econômico
substitutiva de importações”.
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do país com novas empresas estatais vinculadas ao desenvolvimento da infraestrutura
econômica brasileira. As principais foram a Petrobrás e a Eletrobrás. Essa estratégia esteve
relacionada com o nacional-desenvolvimentismo de Vargas. Além disso, um outro grupo de
burocratas com conhecimento técnico, estes segundo Bresser-Pereira (2007, p. 17) “mais
liberais e mais comprometidos com a cooperação internacional”, como Ary Torres, Roberto
Campos, Lucas Lopes e Glycon de Paiva, reuniram-se na organização da Comissão Mista
Brasil-Estados Unidos (CMBEU) em 1951, com o objetivo de discutir e planejar o
desenvolvimento para o país e seu financiamento internacional nos investimentos industriais.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) foi criado em 1952 para
23

financiamento da infraestrutura econômica brasileira com recursos nacionais .
A alta burocracia pública desse período constituída tanto pela assessoria econômica de
Vargas como pelo grupo da CMBEU teve em comum o propósito do planejamento econômico
e o desenvolvimento de uma infraestrutura baseada nos setores de energia e transportes com
base estatal. O planejamento da política da CMBEU inclusive já delineava o futuro Plano de
Metas de Juscelino Kubitschek (1956-1961) que tinha os setores energia e transportes as
principais metas do seu plano de Governo.
No Governo JK (1956-1961) a importância dos burocratas públicos continuou. De
acordo Celso Lafer (2002, p. 85 apud Bresser-Pereira, 2007, p. 19) “os auxiliares diretos de
Kubitschek para a implementação do Programa de Metas eram todos técnicos de alto nível,
experimentados não apenas nas tentativas anteriores de planejamento como também em cargos
políticos relevantes”. Pode-se destacar, nesse sentido, nomes como Lucas Lopes, Roberto
Campos, além de Celso Furtado, com a criação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene).
A capacidade técnica e racional dessa burocracia, fez com que esses profissionais
adquirissem cargos de alto escalão na administração pública, como pôde ser visto, e passaram
a fazer parte de uma elite diferenciada da burocracia pública, denominada tecnoburocracia. De
acordo com Delgado (1997), o poder de decisão garantido a esses profissionais estava vinculado
não só à capacidade técnica, intelectual e científica destes, mas principalmente à função
burocrática que exerciam.
A tecnoburocracia, por sua vez, formada por um corpo técnico, capaz de administrar
funções em quadros especializados, tomou o comando sobre atividades produtivas estratégicas
23

A organização econômica do Governo ficou também por conta do Banco do Brasil que passou a produção e a
Carteira de Exportação e Importação (Cexim), criada para o financiamento do comércio exterior brasileiro
(BRESSER-PEREIRA, 2007).
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do Estado e deteve monopólio de informações, que estariam fora das responsabilidades e
24

orientações político-partidárias (ALMEIDA, 2003).
Os engenheiros entram nesse contexto após a inserção política dos quadros “técnicos”
e estiveram relacionados à criação de órgãos corporativos. Esse segmento profissional passou
a fazer parte de uma elite diferenciada da burocracia pública e teve, por sua vez, acesso
privilegiado, graças à nova ideologia do Estado. O Conselho Federal de Comércio Exterior e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico são duas instituições, entre outras, que
exemplificam a demanda do engenheiro em estudos e discussões sobre a economia e
industrialização brasileira. Dessa forma, a trajetória da carreira desse tipo de profissional é
interessante quando se relaciona a formação acadêmica e a incorporação política de cargos de
caráter técnico, no Brasil (GOMES, 1994).
O maior número de profissionais da área da engenharia tanto no setor público quanto no
privado esteve também relacionado com a Reforma de 1931 que regulamentou a profissão e
garantiu mais oportunidades, permitindo a participação do engenheiro na burocracia pública
em importantes projetos para o desenvolvimento industrial. A Reforma de 1931 proporcionou
o reconhecimento de várias áreas da engenharia, regulamentando a profissão por parte do
25

Estado . Dessa forma, passou-se a definir penalidades para o exercício de forma ilegal da
profissão, sendo o Estado encarregado de seu cumprimento. Também garantia o monopólio de
26

cargos públicos, de direção dos institutos oficiais e atividades relacionadas . Com a reforma
político-administrativa do Governo Vargas e a regulação da profissão, Dias (1994, p. 40)
argumenta que:

Foi finalmente exigido de forma sistemática o credenciamento profissional para o
exercício dos cargos de engenheiro no serviço público, promovendo-se uma certa
reserva de mercado para a engenharia nacional. Logo em seguida, veio a consolidação
da legislação sobre a estrutura de ensino que, se não foi ampliada consideravelmente,
24

A tecnoburocracia nacional também é chamada de insulamento burocrático, anéis burocráticos, ilhas de
racionalidade técnica, universalismo de procedimentos e corporativismo, em trabalhos como de Carlos Estevan
Martins (1974), Bresser Pereira (1980), Gilda Portugal Gouveia (1994), entre outros (ALMEIDA, 2003).
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A Reforma de 1931 fez parte do projeto centralizador político-administrativo do Estado com a chegada de
Getúlio Vargas ao poder. Nesse contexto foi criado o Ministério da Educação e Saúde (MES) e o então Ministro
da Pasta, Francisco Campos, foi o responsável pela elaboração da Reforma de 1931, com o objetivo de centralizar
o ensino secundário do país para fins de uniformizar a política educacional. Tal reforma organizou o ensino
secundário brasileiro de forma a estabelecer o currículo seriado, frequência obrigatória, ciclos fundamental e
complementar e a exigência destes para a passagem para o ensino superior. Também fez parte da Reforma o
estabelecimento de normas sobre os cursos técnico profissionalizante e superior (FAGUNDES, 2011).
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De acordo com Dias (1994, p. 38): “A iniciativa de regulamentação mais eficaz viria [...] com o Decreto nº
23.569, de 11 de dezembro de 1933, que tratava, em bloco, das profissões de engenheiro, arquiteto e agrimensor.
Ela apresentava duas novidades fundamentais: a inclusão do setor privado na obrigatoriedade de empregar
profissionais diplomados e a fiscalização da medida por um órgão estatal.
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teve sua relevância política aumentada. Por último, com a interferência reguladora
estatal crescente, foi possível criar uma legislação que aumentasse o controle da
carreira sobre vários setores de atividade e sobre áreas de atuação técnica do Estado.

No caso de Minas Gerais, houve também um maior reconhecimento da profissão no
setor público e que esteve relacionada às condições econômicas do estado. Dessa forma, uma
instituição de formação teve importância especial quando muitos de seus formandos participaram de projetos para o desenvolvimento da indústria, especialmente no que se refere aos recursos naturais do estado e o fim do atraso mineiro. Essa instituição de ensino foi a Escola de
Minas de Ouro Preto (EMOP) criada em fins do século XX e será tratada no capítulo seguinte.
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CAPÍTULO 2 - A FUNDAÇÃO DA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO E O
ESPÍRITO GORCEIX

O primeiro projeto que envolveu, ao mesmo tempo, o amparo do Estado ao ensino
técnico-científico e assimilou esse tipo de qualificação e conhecimento ao desenvolvimento
econômico do país foi a Escola de Minas de Ouro Preto (EMOP), fundada em 1876, de onde
vieram vários profissionais da área de engenharia que, por sua vez, contribuíram em vários
projetos importantes do desenvolvimento econômico e industrial no século XX (DIAS, 1994).
Desde sua criação a EMOP teve o propósito de formar engenheiros capazes de contribuir
com o crescimento econômico do país. Dessa forma, para partir à análise dos engenheiros de
Minas Gerais contribuindo para o industrialismo mineiro, é interessante antes evidenciarmos
um pouco da história da Escola de Ouro Preto, suas influências e seu legado (CARVALHO,
2010).
A Escola de Minas de Ouro Preto - EMOP - foi criada em 1876 e considerada uma
oportunidade para a pesquisa científica do país, numa estrutura socioeconômica escravista e
primário-exportadora em que o conhecimento científico era pouco valorizado. Nesse sentido, a
fundação da EMOP foi, segundo Carvalho (2010), um ato em maior medida político e
ideológico, especialmente por parte de seu fundador, o professor e pesquisador francês Claude
Henri Gorceix.
Um dos principais diferenciais da Escola foi o propósito de sua criação - o
desenvolvimento econômico – principalmente com produção de um recurso natural promissor
e em abundância em Minas Gerais, segundo Gorceix: o minério de ferro, através da mineração
e siderurgia. Segundo este: “Será, espero, um dos títulos de glória dos engenheiros da escola
dar nova vida a essa indústria [do ferro]”. Havia, através das atitudes do fundador da escola e
na metodologia diferenciada no ensino da instituição, uma preocupação de caráter nacionalista,
refletida nas reivindicações e presença de seus egressos especialmente em torno da política
mineral e desenvolvimento da siderurgia nacional. Dessa forma, é interessante abordar um
pouco da criação da EMOP como ponto de partida da formação de engenheiros em Minas
Gerais que posteriormente fizeram parte da tecnocracia mineira.
As razões pelas quais a instituição foi criada influenciaram os alunos que ali se
formaram, especialmente as turmas que estudaram até 1930, período em que a categoria
profissional do engenheiro começou a ser incorporada à administração pública. Muitos exalunos da EMOP, inspirados pelos valores que o professor Gorceix inseriu na instituição,
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valores também denominados como espírito Gorceix, proporcionaram importante impacto
científico, político e econômico, tanto para Minas Gerais quanto para o Brasil.
É importante ressaltar que o ato político do qual a EMOP foi criada, se deu por uma
preocupação, tanto pelo Imperador Dom Pedro II quanto por Gorceix, com o aproveitamento
dos recursos naturais do país, com uma visão de longo prazo, e nesse sentido, a necessidade de
se produzir profissionais qualificados e aptos a atuar tanto no setor público quanto no setor
privado, com a função de melhorar as condições decadentes das minas brasileiras, num período
em que o conhecimento técnico e científico era pouco valorizado. Além desse pensamento do
beneficiamento que o cientista poderia trazer ao país a longo prazo, que fez parte de ambos os
responsáveis pela criação da Escola de Minas, também houve fatores ideológicos e econômicos
que se pode apontar como influências diretas e indiretas para que a ideia da escola fosse
concretizada em fins do século XIX (CARVALHO, 2010).
Os efeitos do Iluminismo na Europa no século XVIII, influenciaram as primeiras
atividades científicas no Brasil nas áreas de mineralogia e geologia. A reforma da Universidade
de Coimbra em 1772, mudando a ênfase de seu ensino, que “deslocou-se da teologia e do direito
civil e canônico para a história natural, a botânica, a mineralogia, a química, a física, a
27

matemática” , produziu um grupo de cientistas, sendo muitos deles brasileiros que atuaram no
país a partir de fins do século XVIII até à época da independência (CARVALHO, 2010).
Dois nomes representativos desse período foram os cientistas brasileiros José Bonifácio
de Andrade e Silva e Manuel Ferreira da Câmara Bitencourt, alunos de Coimbra, que fizeram
viagem pela Europa, a pedido de Conde de Linhares, para estudar, também na prática, a
mineralogia e siderurgia. Essa experiência, juntamente com os conhecimentos teóricos os
tornaram responsáveis pela política mineralógica do reino, no Brasil e em Portugal, no início
do século XIX. Bonifácio de Andrade ainda tomou a cadeira de Mineralogia, criada para ele,
na Universidade de Coimbra. Além disso, no Brasil, fez um estudo sobre diamantes que foi
publicado nas atas da Sociedade de História Natural de Paris, em fins do século XVIII e, em
1820, fez um estudo científico sobre mineralogia do centro de São Paulo, intitulado “Viagem
mineralógica da Província de São Paulo”. Já Manuel Ferreira da Câmara, no século XIX, foi
“nomeado Intendente Geral das Minas na Capitania de Minas Gerais e no Serro Frio”
(CARVALHO, 2010; CPRM, 2015)

27
28

Carvalho, 2010, p. 16.
Carvalho, 2010, p. 19.
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Ainda no século XIX, no Brasil, outro exemplo dos efeitos da Ilustração e do
reconhecimento da pesquisa científica para fins do aproveitamento mineral é o livro do bispo e
ex-senhor de engenho Azeredo Coutinho, de 1804, expressando a importância da ciência como
caminho para o que se considera hoje desenvolvimento econômico. Segundo Carvalho (2010),
Azeredo Coutinho apresentava convicções iluministas nessa obra, justamente por acreditar que
a ciência poderia sanar um dos principais problemas das minas brasileiras que era a escassez
do ferro, importado a um custo muito alto. Também acreditava que o conhecimento científico
29

era o caminho para a “prosperidade do Estado e da felicidade dos Povos” . A exploração de
outros minerais senão o ouro, que naquela época já mostrava indícios de escassez, seria uma
solução adquirida com o conhecimento da mineralogia. Nesse sentido, sugere a criação de
escolas de mineralogia nas principais Capitanias do país, incluindo São Paulo, Minas Gerais,
Mato Grosso etc., para a formação de profissionais especializados na área que pudesse ter
conhecimento sobre as minas.
No ano de 1832 houve mais um marco em relação ao reconhecimento das ciências da
natureza no Brasil. Ocorreu naquele ano a concretização da necessidade do ensino técnico
científico na área de mineralogia, discutida no Conselho Geral da Província de Minas e que,
segundo Carvalho (2010), contou com a participação decisiva do político Bernardo Pereira de
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Vasconcelos o que levou a criação do projeto lei, aprovado pela Assembleia Legislativa de
Minas Gerais. O projeto, que virou lei em 3 de outubro de 1832, estabelecia a criação de um
Curso de Estudos Mineralógicos na Provincia de Minas Gerais, sendo constituído por treze
artigos que determinavam toda a legislatura e condições para o funcionamento do curso, como
o número de anos, as disciplinas oferecidas, as responsabilidades dos professores e alunos, as
31

regras para o ingresso no Curso etc. .
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Coutinho, 1804, P. 33 Apud Carvalho, 2010, P. 20.
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Bernardo Pereira de Vasconcelos foi um político brasileiro, nascido na cidade de Ouro Preto (MG) em 1795,
formado em direito pela Universidade de Coimbra, retornando ao Brasil no ano de 1820 e a partir de então, iniciou
sua carreira pública de característica intensiva. Foi, dentre os vários cargos públicos atribuídos em sua trajetória,
Membro do Conselho da Província de Minas Gerais, em 1923, Deputado geral da 1ª, 2ª e 3ª Legislatura da Câmara
dos deputados, entre 1926 e 1937, Ministro da Fazenda, entre 1831 e 1832, Ministro da Justiça e Ministro do
Império entre 1837 e1839, Senador Geral da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Legislatura do Senado de 1842 a 1850, ano de sua morte.
Participou de vários projetos especialmente na área jurídica, como sua autoria no projeto que criou o Supremo
Tribunal da Justiça em 1826, sua autoria também no projeto do Código Criminal do Império em 1830, sua autoria
no projeto de reforma do Código de Processo Criminal, que foi aprovado em 1841, sua elaboração do projeto sobre
sesmarias e imigração (que deu origem a Lei de Terras em 1850). A participação de Bernardo Pereira Vasconcelos
para os projetos de lei e instituições Imperiais fizeram do político, como argumenta Rodrigues (2016, p. 23), “um
dos grandes idealizadores e construtores do Estado brasileiro”.
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Para a consulta de todos os Artigos da Lei de 1832, ver COLEÇÃO DE LEIS DO IMPÉRIO DO BRASIL,
1832, parte I, p. 98-100.
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O argumento do Conselho Geral em relação ao projeto de lei consistia no estado de
decadência das minas e como a ciência e a técnica seriam a solução para o problema. A Lei de
1832 foi o principal documento que levou à criação da Escola de Minas de Ouro Preto,
implementada mais de quarenta anos depois, seguindo várias indicações dessa lei, como curso
de quatro anos, curso preparatório e exame para ingresso, ano letivo de setembro a maio, um
período de quatro meses para excursões e aulas práticas, além de professores estrangeiros para
o ensino de disciplinas novas.
Os exemplos citados acima em relação às investigações científicas nas áreas de
mineralogia e geologia verificadas no Brasil ainda no fim do século XVIII e início do século
XIX, que tiveram influência da ideologia Iluminista, especialmente quando as ciências da
natureza começaram a fazer parte do plano de ensino da Universidade de Coimbra, além do
caso da criação da Lei de 1832 para uma escola de mineralogia na Província de Minas Gerais,
podem também ser apontados como exemplos de razões para o surgimento de uma instituição
de ensino como a EMOP.
A demora para a criação da EMOP se deu, dentre outros fatores, pelo fato de o setor
cafeeiro ter se tornado o principal setor exportador no Brasil, a partir do Segundo Reinado, em
meados do século XIX. Isso fez com que as demandas econômicas das áreas mineira e
metalúrgica e a oferta de conhecimento científico nestes setores e das ciências naturais, em
geral, fossem temporariamente tiradas de foco (CARVALHO, 2010).
De acordo com Dias (1994), alguns aspectos políticos e econômicos do Brasil
justificaram o relativo atraso do país em inserir as profissões técnicas e científicas em sua
estrutura social. As elites brasileiras, tanto as coloniais quanto as imperiais, contribuíram, em
parte, para que esse fato ocorresse. Isso se deve à tradição ibérica dessas elites, marcada em sua
maioria pela formação legal ou religiosa, pela descrença na ciência e a consequente falta de
interesse nas profissões técnicas, com pequenas exceções, como José Bonifácio de Andrade e
Silva. Juntamente com esse marco intelectual que predominou no período, destaca-se também
tanto o trabalho escravo quanto o baixo nível de desenvolvimento econômico que influenciaram
o desapreço ao conhecimento científico e às atividades práticas a este relacionadas.
A realidade econômica do XIX no Brasil se caracterizou pela ascensão do café. A
produção e exportação cafeeira foi a principal alternativa ao período de estagnação da economia
mineira que o país passara com a exaustão do ouro nos fins do século XVIII. Dessa forma, a
primeira fase do processo de expansão cafeeira realizou-se com recursos subtilizados e
preexistentes da época do ouro. Essa alternativa pelo café se deu também pela realidade do país
no período, sem técnica e praticamente incapaz de formar capital para ser transformado em
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outras atividades econômicas, tendo a alternativa mais viável para seu desenvolvimento, o
comércio internacional. O café, a partir de então, começou a fazer parte de parcela cada vez
maior das exportações brasileiras, alcançando, em meados do século XIX, mais de quarenta por
cento do valor das exportações. Segundo Baer (1966, p. 7), “O café manteve-se como principal
produto brasileiro até a Segunda Guerra Mundial, embora seu pêso relativo tenha flutuado
substancialmente com as mudanças sofridas pela demanda mundial”. A utilização da mão de
obra escrava subutilizada da antiga mineração de ouro contribuiu para o baixo custo monetário
da primeira etapa da economia cafeeira e determinou seu desenvolvimento em detrimento das
tendências pouco favoráveis do preço (BAER, 1975; FURTADO, 2005).
Nas próximas décadas do século XIX, o destino do país estaria relacionado a economia
do café e, dada as características da produção e comercialização desse produto, cessaram os
esforços de implantar o ensino ou a prática da mineração e siderurgia e a pesquisa científica a
estes relacionados, até a criação da EMOP, em 1876 (CARVALHO, 2010).
Além disso, segundo Carvalho (2010), no final do Primeiro Reinado, houve uma
32

interrupção da formação de intelectuais ligados à geração denominada ilustrada . A própria
formação do ensino superior no período do Império brasileiro não tinha a prioridade de formar
33

cientistas, predominando a partir de então a formação em direito . A formação dos políticos
desse período, da Independência até 1889, ilustra essa interrupção intelectual da formação de
cientistas naturais, que chega a desaparecer entre 1871 e 1889. A Tabela 1 apresenta o tipo de
formação dos ministros no Brasil, do período de 1822 a 1889, e que demostra bem a interrupção
dos formados em ciências naturais e a prevalência pelos magistrados e formados em direito.

Tabela 1- Formação dos Ministros de 1822 a 1889, no Brasil
FORMAÇÃO
Direito
Ciências Exatas
Militar
Medicina
Religiosa
TOTAL

1822/31

1831/40

PERÍODO
1840/53
1853/71

51,29
56,67
85,00
77,09
20,51
13,33
5,00
2,08
28,20
20,01
10,00
18,75
0,00
6,66
0,00
2,08
0,00
3,33
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
(N=39)
(N=30)
(N=20)
(N-48)
Fonte: CARVALHO. A construção da ordem, p. 4 Apud Carvalho 2010, p. 30

1871/89

TOTAL

85,73
0,00
7,93
6,34
0,00
100,00
(N=63)

72,50
7,00
16,50
3,50
0,50
100,00
(N=200)
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A geração ilustrada no país, do cientificismo, era composta pelos intelectuais formados no período influenciado
pelo Iluminismo europeu do século XVIII, segundo Carvalho (2010, P. 16), “introduzido em Portugal pela reforma
da Universidade de Coimbra, promovida por Pombal em 1772”.
33

Tradição influenciada pela Universidade de Coimbra pré-pombalina, anterior a geração ilustrada
(CARVALHO, 2010).
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Segundo Carvalho (2010), essa ilustração reflete a conjuntura da economia cafeeira no
país, sendo a formação técnica demandada nesse momento restringindo-se à engenharia civil e
militar e agronomia. A demanda da engenharia civil se deu pela necessidade de grandes
construções como de estradas de ferro, ficando a cargo da Escola Militar e da Escola Central
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a formação desse profissional. No caso de Minas Gerais, Carvalho (2010, p. 31), aponta:

[...] os únicos estabelecimentos que requeriam engenheiros não civis eram as
minerações pertencentes a estrangeiros, especialmente ingleses, que não utilizavam
técnicos brasileiros. A produção de ferro se dava em umas 75 pequenas fábricas, que
utilizavam cadinhos ou forjas italianas, sem capital para ampliar as técnicas. Era esse,
simplificadamente, o panorama da oferta e da demanda de tecnologia no Brasil em
torno de1870.

A consequência do conjunto desses fatores no país levou à lentidão no processo de
transformação dos cursos superiores de engenharia. O papel do conhecimento técnico e
científico ligado, inclusive, ao progresso material da Europa e dos Estados Unidos no século
XIX, e, segundo Dias (1994), já percebido pelas elites do país, foi difícil de ter sua importância
concretizada, por meio da evolução intelectual e institucional. Esse fato se deu em grande parte
por medo, por parte da elite burocrática brasileira, desse progresso implicar “o fim de
35

privilégios corporativos de professores, burocratas e diplomados em geral” .
Partindo para os fatos que influenciaram a constituição da Escola de Minas, é
indispensável mencionar o Imperador Pedro II. Seus interesses em pesquisas científicas sobre
o aproveitamento de recursos determinaram seu desejo de criar, no Brasil, uma instituição para
esse fim. Em suas viagens à Europa e aos Estados Unidos obteve informações nas instituições
de pesquisa e com cientistas sobre o que poderia e deveria ser feito no Brasil, em relação à
produção dos recursos naturais. Esse interesse foi determinante para a modernização do ensino
superior do engenheiro no país, e foi a partir de então, numa conjuntura de pouca demanda por
engenheiros de minas e metalurgia, que Gorceix foi convidado, pelo próprio Imperador, a criar,
no país, uma Escola de Minas, instituição que representou o renascimento da valorização do
36

cientificismo no país (CARVALHO, 2010).
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A Escola Central do Rio de Janeiro se transformou em Politécnica e foi a principal rival da Escola de Minas de
Ouro Preto, sendo desfavorável ao seu método de ensino. Para mais detalhes sobre essa discussão em torno das
críticas apontadas à EMOP vindas de outras Escolas formadoras de engenheiros, ver Carvalho (2010).
35
36

Dias (1994, P. 16).

Quanto à criação da Escola, as primeiras medidas para que isso ocorresse partiram do próprio Imperador, D.
Pedro II, que no retorno de uma viagem à Europa, entre 1871 e 1872, pediu a um colega que estudou com ele na
Academia de Ciências de Paris, Auguste Daubreé, que também era diretor da Escola de Minas em Paris - um
documento contendo as maneiras de melhor conhecer e explorar as riquezas minerais do Brasil. Doubreé, em carta,
sugeriu ao Imperador uma Escola que ensinasse geologia, composta por professores estrangeiros ou brasileiros
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Claude Henri Gorceix nasceu em Saint Denis de Murs, na França, em 19 de outubro de
1842, mudando-se aos 9 anos de idade, com sua mãe e seus sete irmãos, para Sant Leonard,
quando seu pai faleceu. Aos 12 anos Gorceix recebeu uma bolsa de estudos para estudar em
Liceu de Limoges. Recebeu seu diploma em 1860 e, em 1863, ingressou na Escola Normal
Superior de Paris, ainda com bolsa, onde se formou como “Normalista em ciências físicas e
matemáticas”, recebendo o diploma em 1866. Na Escola Normal já tivera conhecimento em
geologia e mineralogia, suas áreas de interesse. Depois de formado, foi nomeado professor de
Física do Liceu de Angoulême, retornando depois à Escola Superior para ser preparador ou,
agregé-préparateur, de geologia. Seu próximo posto foi professor de ciências na Escola
Francesa de Athenas, para onde eram enviados os melhores alunos diplomados da Escola
Normal (SILVA, 1992; CARVALHO, 2010)
Antes de receber o convite para sua vinda ao Brasil, dedicou-se, na Grécia, ao estudo do
vulcanismo e, quando retornou à França, em 1874, publicou em anais da Escola Normal e anais
de Física e Química, várias de suas pesquisas. Quando aceitou o convite para fundar uma
instituição de ensino da Mineralogia e Geologia no Brasil, expressou o seu compromisso com
o ensino da ciência e seus benefícios ao país:

Em 1874, sendo chamado ao Brasil para organizar o ensino da Mineralogia e da
Geologia, compenetrei-me da necessidade de dar a este ensino um caráter prático e de
utilidade geral, sob pena de ver baldados todos os meus esforços. [...]
Com efeito, a Mineralogia e a Geologia e as ciências que em torno delas se agrupam
prestando-lhes seu apoio ou sendo por elas auxiliadas, a Exploração de Minas, a
Metalurgia, a Docimasia seriam apresentadas como tendo por fim, permitirem aos
alunos poderem tornar conhecidas as riquezas do solo, ensinando a tirar proveito
delas. Esses mesmos alunos, [...], poderiam [...] propagar, em outros estabelecimentos,
as ideias já adquiridas.
A Escola de Minas devia, pois, ter por fim formar engenheiros de minas, exploradores
do solo e professores de ciências naturais quando estas entrassem nos programas do
ensino secundário cuja reforma é tão indispensável e no ensino técnico tão útil a criarse (SILVA, 1992, p. 229-230).

Com tal pensamento e objetivos de seu fundador, “[...] o único projeto que chegou a
envolver, a um só tempo, o apoio do Estado ao ensino técnico-científico e a inserção deste
último em um processo de desenvolvimento econômico constituiu-se na Escola de Minas de
37

Ouro Preto” . Antes disso, em 1873, algumas tentativas de modernização do ensino superior
da área já haviam sido feitas, como, por exemplo a separação dos cursos de engenharia da
carreira militar, com a transformação da Escola Central do Rio de Janeiro em Politécnica. Mas,
formados no exterior. Também sugeriu a elaboração de uma carta geológica. Indicou para ficar à frente de tais
iniciativas um colega que mais seria capacitado para tal responsabilidade, Claude Henri Gorceix.
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Dias (1994, P. 15)
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em termos didáticos a EMOP representou uma revolução do ensino bacharelesco na década de
1870 (DIAS, 1994).
Quanto à atuação do engenheiro de minas, o diretor mencionou que o objetivo da Escola
era: “fornecer administradores para a exploração das minas e para as empresas metalúrgicas e
engenheiros empregados pelo Estado nas diversas províncias do Império para se encarregarem
38

das explorações geológicas e da fiscalização dos trabalhos de mineração” . Nesse sentido, na
elaboração do projeto para a fundação da EMOP, Gorceix teve a pretensão de utilizar dos
mesmos métodos ensinados em sua formação na Escola Normal, também submeter os alunos
ao conhecimento teórico e prático, e tornar a instituição livre de lutas políticas, característica
esta levada a cabo por seus alunos da EMOP na atuação em órgãos públicos. Entre os principais
diferenciais da Escola, pode-se destacar:
1 – curso de dois anos, com dez meses de aulas, iniciando em agosto e terminando em
junho; os dois meses restantes seriam empregados em excursões e trabalhos práticos;
2 – tempo integral para professores e alunos, com aproveitamento inclusive de
sábados e domingos;
3 – seleção dos alunos por concurso e um sistema de exames frequentes durante o ano;
4 – limitação do número de alunos a dez por turma;
5 – boa remuneração para professores;
6 – intensa prática de laboratório e viagens de estudos;
7 – bolsas de estudos para os estudantes pobres e prêmios de viagem à Europa ou aos
Estados Unidos para os melhores alunos, a fim de se aperfeiçoarem em escolas e
estabelecimentos mineiros e metalúrgicos
8 – contratação pelo Estado dos que melhor aproveitassem a viagem de
aperfeiçoamento;
9 – ensino gratuito

Além disso, também havia a escolha da cidade de Ouro Preto, na época capital da
província de Minas Gerais. Para a sede da EMOP, Gorceix justificava sua escolha
argumentando que não era prioridade de uma escola de mineiros sediar-se em um polo
comercial, mas em centros industriais e mineiros, para assim melhor fornecer engenheiros que
tivessem a oportunidade de relacionar estudos teóricos com experiências práticas, alegando,
assim, que a escolha da localidade mais apropriada teria importante influência sobre os
resultados do ensino e na produção dos trabalhos.
Dessa forma, o fundador cita exemplos de Escolas de ensino superior de minas e
mineralogia internacionais de reconhecida reputação e que haviam utilizado da mesma
estratégia quanto à localização, como a Escola alemã Freiberg e a Saint, Etienne, na França. No
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H. Gorceix, “Rapport sur l’organization d’une école des mines dans Ia Province de Minas Gerais”. Arquivo
Nacional (AN), 1E3177, pasta “Observação do Visconde do Rio Branco sobre o regulamento da Escola dos
Mineiros”, p. 184 Apud Carvalho, 2010, p. 38.
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Brasil, a capital da Província de Minas Gerais, marcada pelas minas de ouro, sem sinais de
interesse comercial, mas proveniente de riquezas naturais, garantindo frutíferas excursões
mineralógicas, foi julgada por Gorceix, a mais conveniente e vantajosa, comparada a outras
localizações no estado. A localização também seria estratégica em relação à comunicação com
a capital do Império, evitando prejudicar a vida material dos alunos da Escola. Pensando na
localidade como um fator não menos importante que a vivência dos alunos em uma região
favorável a colocar em prática seus estudos, Gorceix argumentou:

[...] se Ouro Preto se acha fora da linha principal da estrada de ferro que deve ligar o
norte da Provincia com a capital do Império, essa linha passará necessariamente á
pouca distancia e a cidade communicará com ella por um ramal ou uma bôa estrada
de rodagem; dentro de poucos mezes distará da ultima estação da Estrada de Ferro D.
Pedro II não mais de 20 leguas, que representão 3 ou 4 dias de viagem por bons
caminhos, circusntancia que muita importancia tem ao transporte do material e ás
39

comunicações que professores e alunos deverão ter com o Rio de Janeiro .

Além disso, a produção de ferro já era uma grande promessa à Província de Minas e ao país,
fato identificado por Gorceix, que por sua vez veio mais tarde a se concretizar com o
crescimento dessa indústria no estado, conforme será tratado a frente:

Ouro Preto, além das riquezas minerais, encontrava-se no centro de grande número de
pequenas fábricas de ferro, que poderiam constituir a futura riqueza da Província.
Esperava que fosse uma glória da escola dar nova vida a essa indústria. Em outra
oportunidade, justificando a escolha de Ouro Preto, afirmou que na cidade, se o
professor quisesse falar de veieiros, em vez de os desenhar no quadro, abriria a janela
40

e os apontaria com o dedo .

O Relatório de instalação da Escola foi apresentado ao Governo, contendo os oito
dispositivos citados acima, e delineando também outros aspectos, como sua organização,
regime de ensino, localização etc. Nesse momento, a lei orçamentária nº 2670 de 1875/1876 já
havia estabelecido o orçamento de 60 contos de réis para a fundação da Escola, além da
autorização legislativa já vigente pela Lei de 1832. Vale mencionar que, antes da inauguração,
por sua vez, o projeto inicial de criação enviado também à Congregação da Escola Politécnica,
foi alvo de críticas de nomes importantes do Império. Dessa Congregação, faziam parte
professores da Politécnica e seu diretor interino, Visconde do Rio Branco, também nomeado
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Fala de Claude Henri Gorceix reproduzida na edição especial da Revista Escola de Minas, de 116 Anos da
Escola de Minas. Ortografia original (REM, 1992).
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OFÍCIO do ministro do Império, José Bento da Cunha Figueiredo, ao diretor interino da Escola Politécnica, em
19 de agosto de 1875. AN. 1E3 177 Apud Carvalho, 2010, P.40.
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um dos ministros do Império. As críticas se deram sobre vários pontos, como salário dos
professores, bolsa de estudos aos alunos, duração do curso etc. O grande apoio que Gorceix
teve do Imperador, nesse sentido, foi indispensável para que o relatório definitivo, decretado
em 6 de novembro de 1875, mantivesse todos os dispositivos, apenas sendo alterados alguns
pontos em relação a orçamento, como a não obrigatoriedade das bolsas de estudos concedidas
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aos alunos, a inserção de engenheiros no Estado e o envio dos alunos ao exterior . Com início
das atividades em outubro de 1876, mesmo com a falta de obrigatoriedade das bolsas, dos
quatro primeiros alunos a estudarem na Escola, três deles tiveram as pensões concedidas. Luiz
Felipe Gonzaga de Campos, citado por Carvalho (2010), foi um dos alunos da escola que
recebeu bolsa de estudos e que se tornou um importante engenheiro de minas, participando de
projetos marcantes para o país, como a direção do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil
42

(SGMB), indicado pelo ministro da Agricultura Pandiá Calógeras , no período de Venceslau
Brás na presidência da república (DIAS, 1994; CARVALHO, 2010; PIRES, 1992).
Depois de inaugurada, a EMOP produziu profissionais capazes de lidar com a realidade
do Brasil e de Minas Gerais, especialmente em relação aos recursos naturais e à política mineral.
Tal característica de muitos engenheiros da Escola de Minas foi influenciada pela preocupação
com as questões nacionais vindas do fundador da Escola que teve, na criação da instituição, o
propósito de descobrir as riquezas naturais do país e sua produção, através da siderurgia e
mineralogia. Tanto que a ideia da localização da instituição se deu por Gorceix defender que
uma instituição de ensino técnico como a Escola de Minas, deveria ser instalada em um lugar
onde as necessidades da região poderiam ser atendidas por profissionais formados e
conhecedores daquele local. Além disso, outro objetivo de Gorceix desde sua chegada ao Brasil,
foi a elaboração da carta geológica da Província de Minas Gerias, além de sua tentativa
constante de introduzir no estado usinas siderúrgicas a carvão vegetal, envolvendo a EMOP,
defendendo a ideia de trazer o capital francês para mineração brasileira. A questão da
construção de usinas siderúrgicas inclusive continuou na pauta das reivindicações de industriais
do setor e fez parte de uma campanha a favor dessas usinas a carvão de madeira por parte de
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Gorceix enfrentou muitos obstáculos para manter seu projeto e metodologia de ensino, especialmente por parte
das outras escolas técnicas da época. O apoio do Imperador foi essencial para que ele concretizasse muitas de suas
reivindicações. Para uma descrição mais detalhada dessa luta de Gorceix, ver Carvalho (2010).
42

Calógeras também foi formado pela Escola de Minas e teve carreira no setor público, nomeado ministro da
Agricultura do Governo Venceslau Brás, entre 1914-1918, e responsável pela aprovação da Lei Calógeras, de
1915, que diminuía os direitos de proprietários do solo, em relação às jazidas minerais, para fins de estímulo à
mineração (DIAS, 1994).
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sociedades empresariais e da Sociedade Mineira de Engenheiros, na década de 1930, sendo a
alternativa para o “problema siderúrgico” nacional, discutido na época.
A Escola de Minas, primeiramente formou engenheiros de minas e, com o passar do
tempo, foram sendo criadas outras especialidades, devido às mudanças políticas do ensino
superior e, especialmente, à restrição dos cargos de profissionais com conhecimento
mineralógico e geológico no país. Nesse sentido, a titulação dos engenheiros da EMOP foi
ganhando várias modificações, como pode ser visto na Tabela 2, com o intuito de gerar mais
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possibilidades no mercado de trabalho para esses profissionais . A titulação de engenheiros de
minas e civil pela Escola de Minas, por exemplo, a partir de 1893, teve mais relação, segundo
Carvalho (2010), com as limitadas demandas por engenheiros de minas, metalúrgicos e
geólogos do que com a vontade, por parte da direção da Escola, de modificar o ensino do projeto
inicial da instituição ou de aproximar o ensino da EMOP à formação de engenheiros de outras
Escolas técnicas do país (CARVALHO, 2010).

Tabela 2 - Titulação dos engenheiros da Escola de Minas de Ouro Preto de 1875 a 1931
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Data

Regulamento

Anos de
Reparatório

Anos de
superior

Títulos Concedidos

Vinculação
administrativa

2

Total
de
anos
2

1875

1º

-

Engenheiro de Minas

1

2

2

Engenheiro de Minas

1º

2

2

5

Engenheiro de Minas

1882*

2º

2

3

5

Engenheiro de Minas

1885

3º

3

3

6

1891 ***

4º

4

3(4)

7(8)

1893

5º

3

3

6

Agrimensor,
Engenheiro de Minas
com regalias de civil
Agrimensor (4 anos),
Bacharel em Ciências,
Engenheiro de Minas
(7 anos), Engenheiro
Civil
(8 anos)
Engenheiro de Minas
e Civil

Ministério do
Império
Ministério do
Império
Ministério do
Império
Ministério do
Império
Ministério do
Império

1877

1º

1880*

Ministério dos
Negócios da
Instrução
Pública,
Correios e
Telégrafos
Ministério da
Justiça e
Negócios
Interiores

Os fatores econômicos e políticos relacionados às condições em que essa profissão de engenharia esteve
inserida, são apresentadas na obra: Dias, José Luciano de Mattos. Os Engenheiros do Brasil. In: Gomes, Angela
de Castro. Engenheiros e Economistas: novas elites burocráticas. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1994.

53

1901

6º

3

3

6

1910

7º

3

3

6

Agrimensor,
Engenheiro,
Engenheiro Geógrafo,
Engenheiro Industrial,
Engenheiro de Minas
e Civil
Agrimensor,
Engenheiro,
Engenheiro Geógrafo,
Engenheiro Industrial,
Engenheiro de Minas
e Civil

Ministério da
Justiça e
Negócios
Interiores

Ministério da
Agricultura,
Indústria e
Comércio

Fonte: Carvalho (2010, p.47).

Partindo para uma análise prática sobre o alcance da EMOP, através de seus egressos, é
possível visualizar os fundamentos da Escola refletidos no desenvolvimento econômico do
século XX. A fim de atender ao objetivo central deste trabalho, será apresentada a contribuição
da EMOP na perspectiva da formação profissional do engenheiro. Este atuou tanto no setor
privado, quanto na administração pública no século XX – o que será mais mencionado aqui participando do desenvolvimento de setores importantes do período, como o siderúrgico e os
de infraestrutura, além da consequente relação desses profissionais com a política mineral da
época.
Um dos diferenciais da Escola desde sua instalação e que fez parte do objetivo central
de seu fundador, foi o método de ensino, integrando os conhecimentos teóricos com a
experiência da pesquisa em campo. Esse método foi uma inovação à pesquisa científica no
Brasil, sendo, segundo o próprio Gorceix, essencial para o estudo da geologia e mineralogia.
Segundo este: “as minas, os estabelecimentos metalúrgicos serão os melhores livros de nossa
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biblioteca” . A dedicação integral de professores e alunos da Escola, já presente em seu projeto
de criação, se devia inclusive pelo tempo gasto em pesquisas práticas na Província e fora dela,
o que demandava atividades nos finais de semana e período de férias (CARVALHO, 2010).
Ilustrando a qualidade e influência do ensino da EMOP, apontaremos aqui alguns
exemplos de profissionais que exerceram papeis no setor público, defendendo os interesses para
o desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do Brasil, especialmente no que se refere aos
setores de mineração e siderurgia. Dessa forma, segundo Carvalho (2010, P. 85-86):

A preocupação que hoje chamaríamos de desenvolvimentista, as excursões pelo
interior, e o próprio ambiente da cidade de Ouro Preto, impregnado de história,
contribuíram para incutir nos ex-alunos um forte sentimento nacionalista, que se
manifestou mais tarde nos conflitos em torno da política mineral.
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Atas da congregação da Escola de Minas de Ouro Preto, 1885/1975 Apud Carvalho, 2010, p. 83.
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Um dos primeiros núcleos de inserção do engenheiro formado na Escola de Minas em
órgãos públicos foi o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), criado em 1907,
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pelo Governo Central do período, através do Ministério da Agricultura Industria e Comércio .
O SGMB seguia a mesma doutrina de atuação da EMOP, com o objetivo de obter conhecimento
e avaliação das riquezas naturais do Brasil, através da pesquisa científica, o que justificou a
atuação dos cargos do Serviço Geológico ser exercida quase que exclusivamente por ex-alunos
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da Escola de Minas . Dessa forma, dada a inexistência de cursos específicos de geologia, a não
ser o promovido aos engenheiros formados na EMOP, o SGMB foi uma importante
oportunidade para atuação profissional dos alunos da Escola, especialmente a partir do Governo
Venceslau Brás, de 1914 a 1918, quando este nomeou para Ministro da Agricultura, João Pandiá
Calógeras, engenheiro formado pela Escola de Minas que indicou outro engenheiro formado
pela instituição para direção do Serviço Geológico, Luiz Felipe Gonzaga de Campos. Nesse
período, Calógeras e Gonzaga de Campos tiveram papel importante especialmente em relação
à política mineral brasileira (DIAS, 1994; CARVALHO, 2010).
A pauta sobre política mineral já vinha se desenvolvendo no Brasil há algum tempo
pelos estudiosos da área. A posse das minas como propriedade da nação, foi uma necessidade
apontada ainda por Gorceix desde sua chegada ao Brasil e defendida por seus alunos, desde
47

então . A pauta de uma lei de propriedade das minas voltou a ser discutida em 1910, quando
Gonzaga de Campos, primeiro engenheiro do SGMB, apresentou um projeto extenso sobre o
48

assunto à Comissão de Lei de Minas , propondo a propriedade das minas sob posse do
Governo, separada da propriedade privada do solo. Tal projeto chegou ao Congresso e foi
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Neste momento, a administração do Governo Federal estava nas mãos de Afonso Pena. O primeiro diretor do
SGMB foi o geólogo norte-americano Orville A. Derby, que realizara pesquisas científicas no Brasil desde o
Império. Derby apoiou inclusive a criação da EMOP desde o início, considerando essa instituição uma
oportunidade de maiores investigações científicas, praticamente ausentes no país até aquele momento. Foi também
o responsável pela criação da Comissão Geográfica de São Paulo, no final do século XIX, que contou com a
participação vários ex-alunos da Escola de Minas (DIAS, 1994; CARVALHO, 2010).
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Com exceção de alguns cientistas estrangeiros em campos de atuação específicos, cuja formação necessária
inexistia no país (DIAS, 1994).
47

Como no caso da retomada dessa discussão por um professor da Escola, Antônio Olinto do Santos Pires, na
Constituição de 1891, apresentando à Câmara a proposta de estabelecer a propriedade das minas à nação. Mas a
proposta naquele momento ainda não tinha dado sucesso (CARVALHO, 2010).
48

A Comissão da Lei de Minas foi criada pelo Ministério do Interior (CARVALHO, 2010).
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substituído pelo projeto de Calógeras, um pouco mais elaborado, mas com o mesmo objetivo
49

de limitar os diretos dos proprietários de terras em relação às jazidas mineiras .
A Lei para estimular atividades mineradoras, promovidas pelo Governo, foi aprovada
em 1915, nomeada como Lei Calógeras, assinada pelo próprio redator quando ministro de
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Agricultura de Venceslau Brás , sendo considerada uma das iniciativas mais importantes para
o incentivo à exploração mineral brasileira. Foi finalmente na década de 1930 que se realizou,
segundo Carvalho (2010), a melhor contribuição à política mineral, feita mais uma vez por um
ex-aluno da EMOP, Fleury da Rocha, quando este criou o Código de Minas e o Código de
Águas em 1934, incorporando a elaboração da política mineral. A criação do Código de Águas
foi possível devido à preocupação do governo federal em regulamentar as atividades de energia
elétrica. Dessa forma, a promulgação do Código mudou o regime jurídico da indústria elétrica
e a União passou a ter o monopólio do poder de concessão dos aproveitamentos hidroelétricos,
determinando também a fiscalização financeira, técnica e contábil das empresas do setor (DIAS,
1994; CARVALHO, 2010; CENTRO DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL,
2006).

O Código de 1934, o primeiro que o país teve, reduzia os direitos do proprietário da
terra à preferência para a concessão de licença para a lavra das minas porventura nela
existentes. As minas desconhecidas na época da publicação do Código foram
declaradas de propriedade nacional (COLEÇÃO DE LEIS DA REPÚBLICA DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 1934, v. IV, P parte, p. 655-679 APUD CARVALHO,
2010, P. 120).

Ainda de acordo com Carvalho (2010), as principais contribuições científicas
produzidas por ex-alunos da EMOP foram fora da instituição, destacando-se nas políticas e
realizações relacionadas às riquezas naturais do país, como o exemplo apontado acima. O
Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil foi certamente o que mais teve a participação dos
ex-alunos da Escola, influenciados pela valorização do ensino e da pesquisa.

2.1 Gorceix e o desenvolvimento da indústria siderúrgica em Minas Gerais

49

Calógeras apresentava credibilidade no assunto de legislação de minas, especialmente após a publicação de sua
obra As minas do Brasil e sua legislação, de 1905, fruto de um parecer apresentado à Comissão Especial de Minas da Câmara
(CARVALHO, 2010).
50

A Lei de Minas acabou ficando sem regulamentação após a saída de Cológeras do Ministério de Agricultura
(DIAS, 1994).
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O desenvolvimento da indústria do ferro em Minas Gerais foi um dos objetivos da
Escola de se formar engenheiros de minas, citado inclusive por seu fundador. Este se refere ao
desenvolvimento da indústria do ferro da seguinte forma: “Será, espero, um dos títulos de glória
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dos engenheiros da escola dar nova vida a essa indústria” . Gorceix, desde a constituição da
Escola já apresentava a ideia de substituir as forjas catalãs e cadinhos em Minas Gerais pelo
forno alto. Isso se concretizou quando o aluno recém-formado, Augusto Barbosa, fez um estágio
em Audincourt, na França, financiado pelo Imperador Pedro II, para conhecimento dos altosfornos a carvão vegetal, considerados por Gorceix os mais indicados à Minas Gerias naquele
momento. Barbosa sugeriu que Jean Albert Gesparcher, o diretor da usina siderúrgica
Compagnie des Forges d’Audincourt, na qual aquele realizara o estágio, viesse ao Brasil montar
um forno alto. Com a aprovação de Gorceix, Gesparcher chegou ao país junto com seu filho,
Joseph Albert Fidèle Gesparcher, em 1887 e instauraram a Usina Esperança, em Itabirito,
iniciando suas operações em meados do ano 1891.
A partir de então, várias usinas siderúrgicas a carvão vegetal foram instaladas em Minas
Gerais, tendo à frente, em sua grande maioria os ex-alunos da EMOP, contribuindo para o
substancial crescimento da produção de ferro gusa e aço no país. Uma das mais destacadas
usinas da época foi a Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira, criada em 1921, resultado da associação
da Companhia Siderúrgica Mineira, sob liderança dos ex-alunos da EMOP Amaro Lanari,
Cristiano Guimarães e Gil Guatimosin e a belgo-luxemburguesa Aciéries Réunies de BurbachEich-Dudelange (ARBED). De acordo com Barros (2011), a Belgo-Mineira era a maior
companhia siderúrgica produtora de ferro gusa do país em 1929, chegando à produção de
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12.672 toneladas de um total 33.671 toneladas produzidas no Brasil naquele ano .
A participação dos ex-alunos de Ouro Preto na constituição de grandes usinas
siderúrgicas em Minas Gerais foi constante do início até meados do século XX, o que
transformou esses emopianos
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em empresários de importante projeção do setor e parte

diferenciada da elite industrial regional. Nomes como Américo Renné Giannetti, Euvaldo Lodi,
Mário Álvaro Rache, José Jorge da Silva e Pedro Rache são exemplos desses ex-alunos que
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Citação da fala de Gorceix, citada por Carvalho (2010, P.111)
Apêndice estatístico Barros (2011, P. 203)

Terminologia utilizada por Daniel Henrique Diniz Barbosa em sua tese de doutoramento “Tecnoburocracia e
pensamento desenvolvimentista em Minas Gerais (1903-1969)”, para se referir as primeiras gerações de formados
pela EMOP que detinham do espírito Gorceix, qualidades de seu fundador que constituiu a escola com o propósito
de formar profissionais capazes de ligar com os problemas do país relacionados aos recursos naturais e promover
o desenvolvimento econômico através da pesquisa científica na área.
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utilizaram os conhecimentos adquiridos na instituição em benefício ao setor siderúrgico em
Minas Gerais (DELGADO, 1997; CARVALHO, 2010; BARROS, 2011).

2.2 Os alunos da EMOP e o Contrato Itabira Iron

O crescimento econômico do setor siderúrgico em Minas e a participação dos alunos da
EMOP na indústria do ferro foi sobretudo de caráter nacionalista. Um exemplo do nacionalismo
embutido nas reivindicações dos emopianos foi o caso do Contrato Itabira Iron. Tal contrato
gerou um embate complexo entre favoráveis e desfavoráveis a ele, que se iniciou em 1910 e
só veio a ser encerrado em 1942 (BARBOSA, 2012).
A Itabira Iron foi uma empresa criada por um grupo inglês, no início da década de XX
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no Brasil , para exploração das jazidas de ferro especialmente na região do Vale do Rio Doce,
para exportar o minério. Tal região foi escolhida dada a maior quantidade de jazidas e maior
proximidade da Estrada de Ferro Vitória-Minas, da qual a companhia optou por comprar a
maioria das ações. Seria necessário por parte da Itabira Iron a construção de uma extensão de
estrada de ferro que ligasse as jazidas à E. F. Vitória-Minas. O acordo estabelecido com o
Governo Federal para a construção da estrada, no ano de 1902, consistia na expansão da
ferrovia, por parte da empresa e, como contrapartida, o Governo garantiria 6% dos
investimentos aplicados na extensão e melhoramento da estrada. O acordo foi apresentado pelo
Ministério dos Transportes e aprovado pelo Governo Federal no fim do ano de 1909 com a
inserção de uma cláusula que exigia a construção, pela Itabira Iron, de uma usina siderúrgica
com capacidade mínima de produção de 1.000 toneladas mensais (BARBOSA, 2012).
As atividades da Companhia, porém, acabaram por ser interrompidas por dificuldades
de financiamento e de capitalização, até o ano de 1918, devido ao contexto da I Guerra Mundial,
quando a Companhia passou suas ações a outro grupo inglês. A partir de então, a administração
da construção da ferrovia passou ao engenheiro norte-americano Percival Farquhar
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(BARBOSA, 2012).
Farquhar foi responsável pela proposta da construção de uma ferrovia que ligasse a
Companhia ao Porto Santa Cruz, passando também pela E. F. Vitória-Minas. Em contrapartida,
a Itabira Iron construiria a usina de aço, sendo alimentada pelo ferro de suas jazidas. Tal medida
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O grupo foi originalmente composto por Baring Brothers, Cecil Rhodes, Ernest Cassel e C. Rothschild
(BARBOSA, 2012, P.97).
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Percival Farquhar foi um engenheiro norte-americano formado pela Universidade de Yale com experiência em
construção de ferrovias em vários locais da América Latina (BARBOSA, 2012).

58

foi elaborada de forma estratégica, já que o carvão mineral a ser utilizado na usina seria
importado pelos mesmos navios a transportar o minério de ferro para a exportação. Essa
estratégia de logística beneficiaria a Companhia por baratear os fretes, considerados um dos
principais impedimentos ao desenvolvimento do setor em Minas Gerais. Dessa forma, a
construção da grande siderurgia no estado seria possibilitada pela Companhia (BARBOSA,
2012).
Nesse momento da apresentação do projeto de Farquhar, a gestão de Minas estava sob
responsabilidade de Arthur Bernardes que tinha como Secretário de Agricultura, Clodomiro
Augusto de Oliveira – ex-aluno da Escola de Minas de Outro Preto, formado em 1897 – e que
tinha o pensamento característico do engenheiro emopiano, o qual presava pelo
desenvolvimento econômico regional, especialmente no que concerne à política mineral, sendo,
por sua vez, a figura que mais se mostrou contra a proposta, prezando pela siderurgia nacional
(BARBOSA, 2012).
Clodomiro de Oliveira, além de ex-aluno da EMOP, foi também professor da Escola e
como Secretário de Agricultura de Arthur Bernardes, entre 1919 e 1922, foi o principal
elaborador da política siderúrgica do governo estadual e, também por esse motivo, conseguiu a
colaboração de professores e alunos da EMOP a se imporem contra o projeto da Itabira Iron.
Nesse período, o governo de Minas mostrava uma postura nacionalista. Nesse sentido, Arthur
Bernardes argumentava:

A exportação de minério, para ser fundido no exterior, nenhum benefício trará ao
Estado, que deve exigir, pelos meios a seu alcance, que aqui se façam instalações
capazes de fornecer ao menos às nossas indústrias o metal necessário ao consumo do
país. (Arthur Bernardes, Mensagem do Presidente do Estado de Minas Gerais, 1919:
89 apud Barbosa, 2012, P. 102).

O então Governador de Minas Gerais destacou também os principais pontos negativos
que prejudicaria o estado mineiro com a aceitação do projeto, levando a mensagem ao
Legislativo, em 1921:

É bastante comparar o que o Estado tem de dar e receber, em matéria de favores, se
for aceita a proposta, para se reconhecer que não é lícito ao Governo assinar o contrato
nas bases oferecidas. São os seguintes os favores solicitados ao Governo:
Permissão para exportação do minério na percentagem de 95% do que for produzido
no Estado;
Redução do imposto de exportação desse minério para 30 réis por tonelada, o que
equivale, no prazo contratual, a enormíssima perda para o Tesouro;
Concessão gratuita das quedas de água que forem necessárias, por um prazo maior do
que o da duração do contrato;

59

Concessão de uma faixa de terrenos devolutos de 5 a 10 quilômetros de cada lado do
eixo da E. F. Vitória a Minas;
Isenção de todos os outros impostos estaduais;
Faculdade de desapropriação por utilidade pública.
Em troca desses favores, o Estado recebe um só benefício (mais aparente do que real),
que é o da fundação, em seu território, da usina metalúrgica (Arthur Bernardes,
Mensagem do Presidente do Estado de Minas Gerais, 1921: 33 apud Barbosa, 2012,
P. 102).

Quando se tornou Presidente da República, Arthur Bernardes nomeou uma Comissão
para elaboração de um projeto alternativo ao Contrato Itabira Iron, com Clodomiro de Oliveira
e outros professores da EMOP fazendo parte de sua redação. O projeto foi levado ao Congresso
em forma de lei, sancionada por Bernardes em 1924. De acordo com Carvalho (2010, p. 122):
“[...] a lei previa a construção de três usinas siderúrgicas, com a produção de 50.000 toneladas
de aço cada uma. Uma seria localizada no vale do Rio Doce (MG) e utilizaria energia elétrica
e carvão vegetal, outra em Santa Catarina e a terceira no vale do Paraopeba (MG), ambas a
carvão vegetal”.
A oposição à Itabira Iron ia além dos aspectos econômicos de Minas Gerais, mas levava
em consideração questões de interesse nacional, especialmente em defesa dos equipamentos
militares e construção de ferrovias no país. As ferrovias e, principalmente, os equipamentos
militares brasileiros, dependentes de carvão mineral importado, estariam prejudicados em
tempos de guerra, por falta de insumos e equipamentos necessários. Outro ponto abordado pelos
mineiros dizia respeito aos benefícios concedidos à exportação de minério de ferro que
prejudicaria enormemente a indústria nascente. Tal raciocínio começou a ganhar corpo nesse
momento quando houve a relação entre a exportação de minério de ferro e siderurgia, que levou
à reivindicação da instauração da grande siderurgia em Minas Gerais, nas décadas de 1930 e
1940, por parte da elite industrial mineira, e que veio a se consolidar com a construção da
Usiminas, na década de 1950. Mais do que isso, “Esboçava-se ali o plano siderúrgico que, na
década de 1930, a Sociedade Mineira dos Engenheiros amadureceria e apresentaria como
alternativa ao modelo definido pela Comissão de Siderurgia vinculada ao Governo Vargas, que
se concretizaria em Volta Redonda” (BARBOSA, 2012, p. 104).
Por outro lado, José Pires do Rio, ministro da viação e Obras Públicas de Epitácio Pessoa
se mostrou a favor do contrato, no início da discussão do projeto e, em 1938, também Pedro
Rache, ex-aluno de Ouro Preto que mais tarde se associaria a Farquhar na instalação da Acesita,
foi favorável. Todos esses atores tiveram suas posições quanto ao Contrato Itabira Iron de
acordo com seus interesses industriais e políticos da época (BARROS, 2011).
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O contrato com o projeto de Farquhar foi recusado pelo Tribunal de Contas de Minas
Gerais, além de não ter sido assinado nem pelos deputados nem pelo Executivo mineiro. Em
Minas, tal contrato também foi recusado pelo Presidente Raul Soares, que defendia a siderurgia
no estado. De todo modo, mesmo não cabendo aqui aprofundar a discussão sobre o caso, é
importante ressaltar a massiva participação dos ex-alunos da EMOP nessa pauta que, em
participação com o governo mineiro de Benedito Valadares, resultou na não efetivação do
contrato, na expropriação das reservas do grupo estrangeiro e na construção da Vale do Rio
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Doce em 1942, dirigida por Israel Pinheiro da Silva , também ex-aluno da Escola de Minas
(BARBOSA, 2012).
O que se pretende também mostrar com essa exposição sobre a repercussão do Contrato
Itabira Iron e especialmente em relação aos que se mostraram contra, é o pensamento
nacionalista, relacionado aos personagens ligados à EMOP e um esforço na construção do
Estado, objetivando reduzir a dependência nacional das exportações de recursos naturais na
forma bruta e das importações do produto manufaturado. Vários foram os canais de atuação dos
ex-alunos em reivindicações como esta, incluindo a Sociedade Mineira de Engenheiros (SME),
a Associação Comercial e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). No
caso da FIEMG, criada em 1933, foi o principal canal de atuação dos empresários do ramo
“minério-metalúrgico”. Esta última será tratada na segunda parte deste trabalho, quando for
apresentado o setor siderúrgico do estado (BARBOSA, 2012).

2.3 O Instituto de Tecnologia Industrial de Minas Gerais (ITI)

Pode-se apontar um outro órgão governamental que foi o núcleo quase que
exclusivamente de ex-alunos da EMOP, o Instituto de Tecnologia Industrial de Minas Gerais
(ITI), voltado ao desenvolvimento tecnológico da indústria no estado. Criado em 1944, ligado
à Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio de Minas, o ITI foi o que Paula (2017, P. 45)
considerou como órgão que dedicou “um conjunto de ações desenvolvidas pela Secretaria da
Agricultura que, naquela época, tinha a seu cargo uma série de atribuições que configuravam o
que se chama hoje de ‘desenvolvimentistas”’. Nesse período, o estado de Minas Gerais era
governado por Benedito Valadares que convocou nomes responsáveis por ações consideradas
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Israel Pinheiro foi Secretário de Agricultura Indústria e Comércio de Benedito Valadares, entre 1934 e 1942.
Além disso, era filho de João Pinheiro da Silva que também passou pela EMOP, que será apresentado neste
trabalho por suas ações que atribuíam ao desenvolvimento e modernização de Minas Gerais por meio da indústria.
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“modernizantes” no estado . O ITI, criado pelo então Secretário de Agricultura Lucas Lopes ,
além de ter sido um projeto promotor da interação entre governo, institutos de pesquisa,
universidades e empresas, foi núcleo de pesquisas científicas nas áreas de mineralogia, geologia
e metalurgia, das quais os ex-alunos de Ouro Preto eram responsáveis. No pronunciamento de
inauguração, Lucas Lopes apresentou os principais objetivos e motivos de criação do ITI:

Este laboratório foi criado pelo Governo para se tornar um centro de irradiação de
ampla e profunda cultura técnica, um núcleo de formação de engenheiros altamente
especializados e capazes. Será, também, um centro de pesquisas industriais e
científicas para aqueles que já estão fabricando as nossas máquinas, os nossos
produtos manufaturados. [...]
Só agora é proporcionado aos que aqui produzem, o campo fecundo de
experimentação científica, de pesquisa sistematizada, de controle racional da
produção. [...]
Não sendo uma escola de engenharia ele será, contudo, a parte viva do ensino de
engenharia. Sem ser um combinado de usinas ou de oficinas, ele será, entretanto, o
órgão de controle e de aperfeiçoamento de nosso parque industrial.
Mais do que isto, este Instituto, estabelecendo a articulação entre a indústria e o
ensino, entre o gabinete e as oficinas, entre o laboratório e a fábrica, terá relevante e
indiscutível missão social (LOPES apud GUIMARÃES, 1990a, p. 331 apud PAULA,
2007, p. 407).

Durante seu funcionamento o ITI promoveu importantes resultados, como a descoberta
de novos minerais, pesquisas sobre minerais radioativos, incluindo o estudo sobre a idade das
rochas para descobertas sobre a idade da terra. Todos esses estudos efetuados tiveram como
protagonistas os ex-alunos de Ouro Preto, incluindo Djalma Guimarães, pesquisador de grande
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projeção do período . (PAULA, 2007)
Não cabe aqui especificar todas as atividades do Instituto, mas é interessante apontá-lo
como núcleo de pesquisas e resultados práticos de cientistas que promoveram descobertas
importantes ao desenvolvimento industrial em Minas Gerais e no Brasil, no que se refere aos
recursos naturais, absorvendo o espírito modernizante da Escola de Minas de Ouro Preto,
através de seus alunos, emopianos.
Os exemplos das trajetórias dos egressos da EMOP citados neste texto demostram que
a instituição produziu cientistas intrinsecamente envolvidos com o desenvolvimento econômico
de Minas Gerais, relacionado à exploração dos recursos naturais localizados no estado, vistos
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Pode-se destacar Israel Pinheiro como Secretário de Agricultura, entre 1934 e 1942, e Lucas Lopes também
como Secretário da mesma Pasta, posterior à Pinheiro, entre 1943 e 1945.
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Lucas Lopes inspirou a criação do ITI no Instituto de Pesquisa tecnológica de São Paulo (IPT), para dar suporte
à industrialização em Minas Gerais (DINIZ, 2008).
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O Instituto funcionou bem durante a década de 1950, expandindo suas atividades, mas a partir do final desta
década começou a diminuir suas produções e entrar em crise, transformando-se posteriormente no Centro de
Tecnologia do Estado (PAULA, 2007).
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como solução econômica para a região desde o Império, especialmente a produção do minério
de ferro. Isso foi traduzido na massiva participação dos engenheiros de minas na constituição
de indústrias siderúrgicas e no envolvimento de muitos deles no setor público preocupados com
a política mineral. Os que participação de decisões políticas do período, não tiveram influências
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eleitorais, uma característica dos formados pela “geração Gorceix” , verificada, entre outros
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fatores, pela recusa de conchavos políticos . Fazia parte das preocupações de ex-alunos da
Escola envolvidos com a burocracia pública o desenvolvimento econômico, antes desse fator
ser de responsabilidade específica da formação de economistas e, portanto, detinham de uma
visão ampla da economia regional e nacional, mais do que somente uma preocupação com os
problemas oriundos especificamente de suas áreas de formação. Além disso, por ser a primeira
instituição formadora de geólogos no Brasil, seus alunos, incumbidos da ideologia nacionalista,
tiveram influência significativa em órgãos públicos relacionados ao aproveitamento dos
recursos naturais, como o SGMB e o ITI, já abordados neste trabalho.
Vale destacar aqui os principais elementos do pensamento econômico que conduziram
as ações dos engenheiros, especialmente os inseridos no setor público e que tiveram grande
influência também da própria EMOP. Além de trazerem uma visão nacionalista, especialmente
em relação às riquezas naturais do país e seu aproveitamento, viam na indústria um caminho
para o desenvolvimento regional. Tal concepção foi ganhando forma ao longo dos anos 1920 e
1930 até se incorporar à ideologia econômica dominante do setor público brasileiro surgida nos
anos 1930, a desenvolvimentista, que sustentou o processo de industrialização integral
brasileira como principal forma de eliminar a condição de atraso e pobreza do país
(BIELSCHOWSKY, 1988; CARVALHO, 2010).
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A partir de 1939, a qualidade do ensino da EMOP começa a ser questionada, por vários motivos. Entre eles, o
mais recorrente, vindo inclusive dos professores da instituição foi a localização da Escola. O que antes era uma
justificativa convincente vinda de Gorceix para a instalação da instituição na cidade histórica de Ouro Preto,
começou a ser intensamente criticada, pela distância da capital e a dificuldade dos professores em lecionar em
mais de uma instituição, como nas Universidades de Belo Horizonte e de Viçosa. Esses e outros fatores negativos,
além da falta de adaptabilidade às novas realidades econômicas e espaciais, fizeram com que a Escola e seus novos
egressos perdessem o espírito Gorceix, recorrente aos alunos e professores egressos até a década de 1930
(CARVALHO, 2010).
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O único apoio político indiscutível relacionado com a criação e continuidade da EMOP foi o apoio do Imperador
Pedro II. A correspondência deste com Gorceix na criação da instituição teve grande peso para a história da Escola
de Minas de Ouro Preto, mesmo com as críticas e rivalidades sempre presente de outras Escolas Politécnicas
(CARVALHO, 2010).
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CAPÍTULO 3: O ESTADO DESENVOLVIMENTISTA E OS ENGENHEIROS NA
INDUSTRIALIZAÇÃO MINEIRA

Em Minas Gerais, a inserção de profissionais com conhecimento técnico e científico
esteve condicionada à crítica ao atraso econômico do estado e a implantação da ideia de autossuficiência econômica para transformar Minas Gerais em um grande centro industrial, apoiado
do beneficiamento de seus recursos naturais. Os engenheiros formados no estado, por sua vez,
tiveram destaque especial quanto a esse pensamento, como pôde ser visto na primeira sessão
desse trabalho. A administração de Benedito Valadares (1933-1945) em Minas Gerais, com o
modelo centralizador e autoritário do Estado, visava a modernização da economia e da máquina
administrativa, semelhantes às orientações reformistas do Governo Vargas. A modernização da
estrutura administrativa iniciou quando Valadares reestruturou a Secretaria de Agricultura, Viação e Obras Públicas, em 1935. A Pasta se desdobrou em Secretaria da Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho (SAICT) e Secretaria de Viação e Obras Públicas (SVOP). Também
houve na mesma gestão, a criação de órgãos técnicos, como o Conselho Técnico de Economia
e Finanças com o objetivo de disciplinar os recursos para o desenvolvimento econômico do
estado (PAULA, 2001).
A gestão de Valadares enfrentou a crise financeira do café, através tanto da
modernização da economia, quanto da máquina administrativa. Também procurou priorizar o
desenvolvimento da agropecuária e agroindústria, baseando-se na tese do Republicano e exgovernador de Minas Gerais, João Pinheiro da Silva, em defesa da policultura, a fim de diminuir
a dependência econômica do estado da economia do café (BARBOSA, 2012).
A SAICT, por sua vez, transformou-se, de acordo com Dulci (1999, p. 65 apud
BARBOSA, 2012, p. 219) em uma “espécie de pasta da economia”, na qual se desenvolveu os
projetos inerentes ao desenvolvimento regional. Essa Secretaria foi, na visão de Clélio
Campolina Diniz a porta de entrada e principal lócus do corpo técnico mineiro ao serviço
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público, sendo, portanto, o momento que se estabelece a “tecnocracia mineira” , envolvendo
os engenheiros formados no estado, sendo também a “principal força social no processo de
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industrialização mineira” . O segundo núcleo da tecnoburocracia mineira formado pelos
engenheiros foi a Cemig, na década de 1950. Os engenheiros da EMOP, em especial,
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Diniz (1981, p. 40 Apud Delgado, 1997, p. 67).
Delgado (1997, p. 66)
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participaram com peso significativo nos quadros tecno burocráticos de Minas Gerais, como será
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apresentado adiante (DELGADO, 1997; BARBOSA, 2012).
Resumindo o contexto político que Minas Gerais estaria inserido na década de 1930,
Val e Godoy (2014, p. 8) argumenta:

Foi nos anos trinta que se criaram as condições para o surgimento da tecnocracia
mineira. Emergiu-se, com ela, uma ideologia desenvolvimentista pela qual se
acreditava na industrialização como meio de superação da condição de atraso que
caracterizava a economia mineira. Essa ideologia acabou se concentrando no setor
público graças à presença de uma elite técnica cuja formação remonta à Escola de
Minas de Ouro Preto, elite esta que foi de grande importância para a elaboração de
políticas industriais que objetivavam melhorar a situação econômica de Minas Gerais.

Começaremos com a análise da ascensão do engenheiro emopiano Israel Pinheiro da
Silva à Secretaria de Agricultura, logo após a reestruturação da Pasta. Pinheiro da Silva foi um
dos primeiros exemplos da inserção do corpo técnico à burocracia pública estadual e, portanto,
dos engenheiros no setor público e permaneceu na pasta entre 1935 e 1943. Filho de João
Pinheiro da Silva -, formado pela EMOP, foi o percursor das ações da pasta, através de sua
capacidade técnica
Dessa forma, Israel Pinheiro, à frente da Secretaria de Agricultura seguiu as ideias de
seu pai, João Pinheiro, de diversificar a produção agrícola e fomentar a indústria. O projeto da
Secretaria também teve o intuito de concretizar as propostas do Congresso de 1903,
especialmente no que diz respeito à evolução gradativa da agroindústria para a indústria e
alcançar a substituição gradativa das importações. Israel Pinheiro foi o principal responsável
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Há uma discussão sobre o significado teórico da noção de tecnocracia e tecnoburocracia. Delgado (1997),
procurou explicar esses termos e apontar a suposta diferença entre eles, levando em consideração o caso da elite
técnica de Minas Gerais nesse período que se configura entre 1930 e 1950. A noção de tecnocracia estaria
fundamentada na ampliação da importância do conhecimento científico e técnico tanto em organizações privadas
empresariais quanto no Estado, envolvida com o desenvolvimento tecnológico, com as alterações na estrutura do
sistema capitalista e sua relação com o papel do Estado na economia no capitalismo monopolista com regulação
estatal. O Estado Moderno influenciaria, por sua vez, o peso e a importância do contingente técnico e científico
com papel cada vez mais significativo nas tomadas de decisões, ocorrendo tanto no âmbito da empresa quanto no
do Estado. Essa noção de tecnocracia exigiria que se residisse no saber a fonte do poder de decisão que dispõe os
indivíduos com competência técnica especializada, seja no Estado ou nas empresas. A noção de tecnoburocracia,
por sua vez, teria o mesmo sentido do alargamento do reconhecimento da especialização técnica e científica, porém
o poder de decisão estaria mais relacionado ao lugar ocupado na esfera de produção. A intervenção do tecno
burocrata, nesse sentido, estaria mais relacionada à delegação do que o saber que dispõe. No caso Minas Gerais,
Delgado (1977) entende que os engenheiros atuantes na burocracia pública seriam melhor classificados como
tecno burocratas. Como exemplo, justifica ““os engenheiros de Ouro Preto”, para ficarmos aí, tiveram importante
participação na composição dos quadros tecno burocráticos e empresariais mineiros, mas, se não é possível deixar
de levar em conta a formação comum para compreender as características de sua ação, isto não modifica o fato de
que o poder que a sustentava radicava-se em recursos fundados no mundo da produção e/ou numa delegação
específica dentro do aparelho de Estado, no qual ocupam determinados lugares. Assim é com a CEMIG, nos anos
50 [...]” (DELGADO, 1997, p. 73).
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pela continuidade do planejamento imposto por João Pinheiro no início do século XX. Nesse
sentido, Barbosa (2012, p. 224) argumenta a importância as principais competências de Israel
Pinheiro ao chegar à Secretaria:

Israel Pinheiro, seja por sua herança familiar seja por sua filiação institucional, portava
os predicados necessários para comandar o projeto de reestruturação da economia do
Estado em momento de crise aguda, pois reunia, em apenas uma única personagem,
três características chave que pairavam ao longo da Primeira República em Minas: a
formação em engenharia (determinando a emergência definitiva da elite técnica à
dianteira decisória do poder público), a técnica e o cientificismo do discurso do
engenheiro (em detrimento do discurso político e liberal do bacharel em direito
sobretudo) e o fato de ser filho de João Pinheiro.

A defesa pela concentração das indústrias na região central do estado também ganhou
força no governo Valadares. A partir daquele momento, o setor siderúrgico já era apontado pela
elite industrial como promissor ao estado, tanto que a região de maior instalação das siderurgias
ficou conhecida como “Zona Metalúrgica”, vista como cerne do desenvolvimento regional.
Dessa forma, foram lançadas as bases para a construção da Cidade Industrial, inaugurada em
1946, com a ideia de criação de um núcleo industrial de Minas Gerais, encabeçada por Israel
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Pinheiro e apoiada pelos industriais do setor siderúrgico e especialmente pela FIEMG .
A partir de então, a infraestrutura do estado mineiro foi novamente pautada,
especialmente no que se refere aos setores de energia e transportes, essenciais para o
desenvolvimento regional e ao processo de integração da região central com o restante do
estado. Esses dois setores estiveram também presentes nos projetos do corpo técnico nos
governos posteriores, sendo o de Milton Campos (1947-1951) e Juscelino Kubitschek (19511955) e serão comentados na próxima seção.
Dessa forma, a instalação da Cidade Industrial, abrangendo o município de Contagem,
foi um projeto de iniciativa do poder público, no final da gestão valadarista que contou com
fornecimento de infraestrutura, incentivos fiscais e organização espacial. Além disso, contou
também com a construção de uma usina hidroelétrica para o abastecimento de energia do
município e das indústrias ali instaladas, a Usina Gafanhoto, com capacidade inicial de 15.000
kW, no rio Pará. De acordo com Diniz (1978, p. 46): “O lançamento da Cidade Industrial de
Contagem, com a respectiva usina hidrelétrica, foi a maior realização do Governo Benedito
Valadares (1933-45) no campo econômico, e ao mesmo tempo base para futuras iniciativas
governamentais”. A Usina de Gafanhoto fez parte da primeira experiência do poder público
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A bases para a criação da Cidade Industrial foram lançadas em 1942, mas esta só foi inaugurada em 1946, devido
à lentidão das obras e a crise do período de guerra (DINIZ, 1978).
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estadual como gestor de energia elétrica, considerada o suprimento inicial e a arrancada
necessária para a industrialização do estado, quando iniciou suas atividades, em 1946. A ideia
da Cidade Industrial, por sua vez, era a proximidade com o mercado consumidor de Belo
Horizonte e, ao mesmo tempo, com as principais rodovias e ferrovias do estado, junto a
possibilidade de produção de energia hidroelétrica aos arredores, a fim de permitir à região
central de Minas Gerais maior polarização as demais regiões do estado. A Cidade, por sua vez,
não apresentou os resultados esperados em sua primeira década de funcionamento,
especialmente pelo fato da realidade econômica e política na conjuntura da Segunda Guerra,
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resultando em pouca atratividade de indústrias para região (DINIZ, 1978; BARBOSA, 2012;
CENTRO DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL, 2006).
De todo modo, cabe salientar que a instalação da Cidade Industrial foi o ponto de partida
para o que chamou Godoy (200p, p.105), um “sistema de distritos industriais” efetivados na
década de 50 (DINIZ, 1978; PAULA, 2001; GODOY, 2009).

3.1 A indústria siderúrgica, a classe industrial e o corpo técnico mineiro

A participação dos engenheiros mineiros continuou se intensificando nos próximos
governos estaduais, especialmente nos de Milton Campos e JK, alinhados especialmente na
solução dos principais entraves para o fim do atraso relativo de Minas. Os setores de
infraestrutura de energia e transportes se tornaram cada vez mais estudados por esse corpo
técnico. Vale mencionar que a superação desses entraves teve importante relação com o
desenvolvimento do setor siderúrgico, apontado como o mais promissor do estado após a crise
da economia cafeeira. O setor ganhou atenção tanto do poder público, e, principalmente, das
entidades de classe industrial do período67.
Vale mencionar a indústria siderúrgica no país se desenvolve desde a década de 1800
com a instalação de pequenas siderurgias de produção de ferro, ainda de baixa tecnologia,
espalhadas principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Desde então, por mais que as
tentativas de consolidação do século XX não tenham dado certo, os nomes de muitos dos
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Inaugurado em 1942, o planejamento e execução do distrito industrial, por meio do Decreto-Lei nº 778, de 19
de junho de 1941, ficaram sob responsabilidade do Departamento de Fomento Industrial da Secretaria de
Agricultura, sendo a execução a cargo da Secretaria de Viação e Obras Públicas (BARBOSA, 2012, p. 120).
67
Paula (2004 apud Salomão, 2017) evidencia mais uma sub-região brasileira que esboçou o pensamento desenvolvimentista na gestão governamental como sendo o Rio Grande do Sul quando Getúlio Vargas foi governador do estado, em 1929.

67

empresários que participaram desse período não desapareceram e contribuíram para
consolidação do setor no Brasil (BARROS, 2011).
O problema da siderúrgico havia sido levantado desde a República Velha, pelo fato de
o país ter enormes jazidas de minério e, ao mesmo tempo, se tornar cada vez mais dependente
da exportação de ferro e aço. A siderurgia se tornou cada vez mais vista como potencial
econômico e militar. Nilo Peçanha, numa mensagem ao Congresso, comunicada em julho de
1909, no mês posterior a sua posse como presidente da República que:

Vivendo de suas exportações constituídas na maior parte por mercadorias de alto
preço, precisa o nosso país, para elevar seu saldo na balança internacional, de fabricar
sem excesso de custo parte das importações que consome e de ter um elemento próprio
de primeira necessidade que possa oferecer como base de troca nos convênios
comerciais com alguns países (LUZ, 1961 APUD BARROS,2011).

João Monlevade, engenheiro francês, ao chegar a Minas Gerais em 1817 já expressava
suas concepções sobre a siderurgia brasileira “O futuro grandioso desta terra, hoje tão
decadente, não está no ouro, nos diamantes, mas sim no ferro, este grande agente da civilização,
como da segurança dos Estados [...].” (BASTOS, 1959 APUD BARROS, 2011).
Segundo Delgado (1997, p.53), a expansão da siderurgia, entre 1920 e 1940,
proporcionou a emergência de um novo segmento na elite industrial mineira. Exemplos são a
Acesita e Elquisa que, nos anos 1940, consolidam o importante papel dos industriais em Minas,
empresas privadas e majoritariamente nacionais. Mesmo que a característica estritamente
nacional e privada das empresas siderúrgicas mude, em nível nacional, sendo dominadas de
capital estrangeiro e do Estado, de fato, o papel da elite industrial, constituída principalmente
ente 1920 e 1940, precisa ser enfatizada.
A década de 1920 assistiu a criação de inúmeras empresas do setor, principalmente no
estado de Minas Gerais, dentre elas se destaca a Companhia siderúrgica Belgo-Mineira, de
1921, resultado da associação da Associação Siderúrgica Mineira, sob liderança de Amaro
Lanari, Cristiano Guimarães e Gil Guatimosin – todos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro
Preto - e a belgo-luxemburguesa Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (ARBED). Em
1925 foi fundada a Usina Gorceix – nome em homenagem ao fundador da EMOP – por uma
associação de José da Silva Brandão e Euvaldo Lodi, em Caeté – MG, iniciando sua produção
de ferro-gusa em 1928 e transformando-se, em 1931, na sociedade anônima Cia. de Ferro
Brasileiro. Também em 1931 foi criada a S.A Metalúrgica Santo Antônio, liderada por outro
ex-aluno da EMOP, Américo Giannetti nas instalações de uma firma para fabricação de ferrogusa de Jose Gerspacher e Pedro Giannetti, em Rio Acima, MG. A Belgo-Mineira apresentou
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destaque nos anos seguintes à sua criação e, atualmente, é considerada a maior siderúrgica a
carvão vegetal no mundo (CARVALHO, 2010; BARROS, 2011; BARBOSA, 2012).
Dentre as empresas citadas acima, verifica-se a presença de engenheiros formados pela
Escola de Minas de Ouro Preto, que por sua vez teve a característica de ser hegemônica na
criação de todas as grandes empresas do setor, de Minas Gerais, com exceção da Mannesmann,
de 1950, com capital totalmente estrangeiro. Na mesma década, foi criada a Acesita, pela
liderança de Pedro Rache, industrial ex-aluno e aliado de Farquhar. Além disso, vários
engenheiros também conhecidos como emopianos, pela sua escola de formação, participaram
da criação da Usiminas, de 1956 e inaugurada em 1962, e faziam parte da Sociedade Mineira
de Engenheiros e da Associação Comercial de Minas. Américo René Giannetti, além da S.A
Metalúrgica Santo Antônio, criou a Alumínio Minas Gerais S/A e teve participação ativa,
fazendo parte da renovação da administração pública de Minas Gerais (CARVALHO, 2010).
Godoy (2009, p. 104) apresenta alguns dados sobre o setor siderúrgico que ilustra tal
realidade:

[...] em 1940, Minas Gerais detém liderança inconteste na siderurgia brasileira. Antes
da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, Minas respondia por 60% do
aço produzido no Brasil, 90% do ferro-gusa e 50% dos laminados. E a siderurgia em
Minas, que representava algo em torno de 4% da produção industrial mineira em 1919,
em 1939 já representava quase um quarto (24%).

O aumento da importância deste setor na economia mineira foi um dos fatores
responsáveis por manter sua indústria numa posição favorável na produção do país e foi um dos
fatores que levaram o planejamento do governo se voltar mais especificamente para a indústria
após esse período. Dessa forma, segundo Diniz (1978, p. 29), a produção metalúrgica mineira
“Subiu de 4,4% em 1907 para 5,6% em 1919 e 6,5% em 1939, particularmente em função de
dois ramos: alimentar, na primeira fase, e siderurgia, na segunda”.
Esse crescimento do setor siderúrgico, concentrado na região central do estado de Minas
Gerais, estimulou o crescimento econômico e industrial da região de Belo Horizonte, que se
transformou no centro administrativo do estado. A partir de então, abriu-se a oportunidade de
desenvolver um centro industrial, a partir do aproveitamento dos recursos naturais,
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especialmente o minério de ferro . Dessa forma, o crescimento do setor siderúrgico, levou a
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Vale apontar que tal oportunidade se deu mesmo com a crise econômica pela que o estado passava como
consequência da crise da economia do café, configurando um período, segundo Diniz (1978), contraditório para
Minas Gerais, de crise e, ao mesmo tempo de condições para seu desenvolvimento econômico. Para mais detalhes
sobre a situação de crise financeira em Minas Gerais na década de 1930, consultar Diniz (1978).
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uma maior concentração da produção industrial na região central do estado e o surgimento de
uma fração diferenciada da burguesia industrial:

[...] este segmento, ao contrário dos industriais vinculados à produção têxtil e de
alimentos, vai constituir-se fundamentalmente no Centro do estado. É a partir de sua
liderança que esta região assume a condição de principal área de concentração
industrial de Minas Gerais, dando um fundamento material à perspectiva de
estabelecê-la como um polo que articulasse diversas regiões do estado (DELGADO,
1997, p. 53).

A grande presença de engenheiros formados pela Escola de Minas de Ouro Preto
(EMOP) na criação de siderurgias, levou esses profissionais a fazerem parte de um grupo
diferenciado da elite industrial da região. Essa fração diferenciada da elite industrial, assim
como classifica Delgado (1997), foi responsável pela criação da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (FIEMG), elaborando nessa entidade, um projeto industrial baseado na
criação da grande siderurgia no estado. Essa nova elite seguiu apoiando o planejamento
industrial do corpo técnico inserido no aparelho estatal a partir da década de 1930 (PAULA,
2001; CARVALHO, 2010; BARBOSA, 2012).

3.1.1 A FIEMG

A criação da FIEMG em 12 de fevereiro de 1933 foi um projeto levado a cabo por
lideranças industriais vinculadas ao ramo metalúrgico, ou como nomeia Delgado (1997),
“minério-metalúrgico”, incluindo os ex-alunos da EMOP como Américo Renné Giannetti e
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Euvaldo Lodi, os fundadores da entidade .
A Federação, como observa Delgado (1997, P. 58), foi “lócus por excelência da
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arregimentação dos industriais, sob liderança do empresariado ligado à siderurgia” . Foi
considerada um canal que promoveu a diferenciação dos industriais mineiros, sob hegemonia
dos empresários ligados ao ramo metalúrgico, como força social nos debates e reivindicações
a respeito do rumo a ser tomado pela economia mineira e nacional.
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Em 1935 a Fundação foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho e, em 1943, recebe sua carta sindical. Na
diretoria e Conselho de Representantes eleitos da Federação, em 1944, foi notável a presença de empresários
ligados ao grupo minério-metalúrgico (DELGADO, 1997).
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Grifo do autor.

70

Os primeiros objetivos da entidade, presentes nos primeiros estatutos, eram “tornar
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conhecidas as matérias-primas nacionais, fomentando o seu aproveitamento industrial” . Esse
propósito é identificado também no discurso de inauguração da FIEMG, feito por Giannetti:

São essas matérias-primas e possibilidades da ordem de grandeza e de importância
daquelas que têm feito de alguns povos da Europa e da América vanguardeiros das
civilizações do progresso. A nós cabe a tarefa de aproveitá-las e vencer as resistências
passivas deste meio, a fim de aproximar este dia venturoso que encherá de alegria e
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felicidade o povo que habita esta parte do continente .

Esse projeto da burguesia industrial mineira foi detalhado nos congressos das “classes
produtoras”, organizados no estado. Nos discursos do congresso realizado em 1935, enfatizase o papel da siderurgia no desenvolvimento regional. Dessa forma, a articulação dos industriais
mineiros ao desenvolvimento da indústria siderúrgica foi ganhando maior expressividade no
decorrer da década de 30. Américo Renné Giannetti e Euvaldo Lodi, ambos ligados à indústria
siderúrgica e este último considerado uma liderança industrial mineira de grande projeção, em
1938, assinalavam a defesa da instalação da grande siderurgia a carvão mineral em Minas
Gerais como principal forma de impedimento à evasão do ouro, dado o uso da matéria prima
nacional, em detrimento do coque ou hulha, insumos que precisavam ser importados e, portanto,
condição desfavorável ao país, colocando-a à mercê dos fatores externos. Portanto, a expansão
da siderurgia seria o fator chave para o desenvolvimento industrial mineiro (DELGADO, 1997).
Mesmo com o poder de articulação das entidades de classe, como a FIEMG, com o
poder público, num contexto político que permitiu um canal direto entre a burguesia mineira e
os centros federais de decisão, o projeto siderúrgico não é concretizado no estado e instala-se a
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ), em 1942.
Esse fato, por sua vez, não alterou a ideia central do discurso empresarial dos mineiros.
Porém, na década de 1940, com a perda do projeto siderúrgico as entidades de classe voltaram
a atenção aos problemas de infraestrutura do estado relativos à oferta de energia elétrica e
transportes, bem como à discussão sobre a concentração regional das indústrias. De acordo com
Delgado (1997, p. 60)

Os empresários mineiros se envolveram na tentativa de definir o projeto de ordem
política que compreendiam como adequado para o exercício de sua dominação,
especialmente a partir de 1945, enquanto que, com a queda do Estado Novo, se
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PRÓ-MEMÓRIA/FIEMG “Estatutos da Federação das Indústrias de Minas Gerais”, de 1935, Apud Delgado
(1997, p. 58)
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organizavam para condicionar a ação do governo mineiro no sentido da resolução dos
problemas de energia, transportes e relativos ao “fomento da produção”.

Essa postura dos industriais de Minas Gerais foi compatível com os projetos do governo
mineiro a partir de então, que tinha o objetivo de melhorar o sistema de infraestrutura do estado
como a base para aumentar a produtividade industrial. Na década de 1950, a campanha pela
grande siderurgia em Minas retomada e é finalizada com a instalação da Usiminas. Delgado
(1997, p. 55) resume a evolução das reivindicações e articulações da elite industrial mineira,
ente 1930 e 1950:

No discurso desta elite industrial o desenvolvimento do estado deveria basear-se na
consolidação do ramo “minério-metalúrgico”, radicado no centro do estado, como
polo irradiador de outras atividades econômicas. Nos anos 30, tal projeto transparece
na luta pela defesa da grande siderurgia para Minas Gerais. Nos anos 40, ganham
destaque as demandas pela superação dos pontos de estrangulamento para a expansão
da indústria mineira, identificados na debilidade da estrutura de transportes e energia
elétrica, além das pressões para revisão do sistema de fretes na Estrada de Ferro
Central do Brasil (EFCB) e na política de crédito contracionista de Dutra. Nos anos
50 retorna com novo fôlego a luta pela “Volta Redonda dos Mineiros”, motivo de
intensa campanha da FIEMG, que acabou por resultar na criação da Usiminas.

3.2 A perda do projeto siderúrgico e os projetos de governo a partir da década de 1940

A perda do projeto siderúrgico comentada anteriormente, através da instalação da
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ), em 1942, foi um dos motivos
que levaram à intensificação dos investimentos do estado no fomento da indústria. A partir de
então, os engenheiros que compuseram o corpo técnico do governo mineiro foram essenciais
no levantamento das principais soluções para o desenvolvimento econômico do estado. Da
década de 1940 até o fim o Governo Valadares, as políticas de expansão industrial e o
crescimento interno se tornaram prioridade em Minas Gerais (VAL e GODOY, 2014)
Como apresentado por Delgado (1997), na década de 1940 os problemas de
infraestrutura são apontados pela elite industrial de Minas como principais entraves ao fim do
atraso relativo e fizeram parte da pauta dos projetos de desenvolvimento regional do corpo
técnico inserido na burocracia estatal.
Esse fato pode ser visto a partir da nomeação do engenheiro Lucas Lopes na Secretaria
de Agricultura, em 1943. Dando continuidade aos projetos de Israel Pinheiro, uma das primeiras
ações de Lopes na pasta foi a organização da Secretaria, incluindo departamentos específicos
para tornar os projetos do governo mais eficientes. Exemplo disso foi o Departamento de
Fomento Industrial, vinculado à Secretaria de Agricultura, essencial para a continuidade do
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planejamento da Cidade industrial. Também criou o Instituto de Tecnologia Industrial de Minas
Gerais (ITI), em 1944, um importante canal de ligação entre governo, indústria, institutos de
pesquisa e o meio acadêmico a fim de desenvolver setores como mineralogia, geologia e
metalurgia.
Além disso, Lopes foi também Secretário de Viação e Obras Públicas durante a
interventoria de João Beraldo em Minas Gerais no ano de 1946, quando foi protagonista da
finalização do projeto da Usina Gafanhoto, iniciado por Israel Pinheiro no governo de
Valadares, e que finalmente possibilitou a inauguração da Cidade Industrial com geração de
energia elétrica suficiente. Lucas Lopes foi um dos principais atores no que se refere a
planejamento e projetos do setor de energia elétrica nesse período de Minas Gerais.
Para além da Usina Gafanhoto, Lopes iniciou um planejamento de geração e distribuição
de energia elétrica para o estado que mais tarde, já no governo JK em Minas, na década de
1950, foi chamado de Plano de Eletrificação de Minas Gerais, principal projeto que levou à
fundação das Centrais Elétricas de Minas Gerais (Cemig), uma evolução em termos de energia
elétrica do estado e que possibilitou a infraestrutura para o desenvolvimento industrial (DINIZ,
1978; LOPES, 1991; BARBOSA, 2012).
O governo sucessor de Valadares foi o de Milton Campos (1947-1951) que
proporcionou abertura a um projeto ainda com característica diversificada, mas focando na
indústria. O protagonista desse projeto foi Américo Renné Giannetti, liderança industrial do
setor siderúrgico, quando de sua atuação como Secretário de Agricultura, Indústria e
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Comércio . Dessa forma, Giannetti elaborou o Plano de Recuperação e Fomento da Produção,
que segundo Diniz (1978, p. 56-57) foi a “primeira tentativa de planejamento da economia
mineira”. De acordo com Delgado (1997), o Plano “sistematizava a perspectiva da
industrialização polarizada pela região central do estado”, uma das condições que levaram a
concretização da mudança do eixo dinâmico da economia mineira à região central, ou “Zona
Metalúrgica”.
Em relação à infraestrutura necessária ao desenvolvimento industrial, o Plano previa
investir a maior parte dos recursos nos setores de energia elétrica e transportes: “78% dos
investimentos previstos pelo plano destinavam-se a transportes e apoio à industrialização e 67%
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Giannetti, fazendo parte da elite industrial e um dos principais articuladores das entidades de classe mais
dinâmicas do período, como a FIEMG, levou o governo a desenvolver um projeto afinado com as expectativas das
“classes produtoras” do estado., que viam como principal estratégia ao fim do atraso relativo de Minas, a
industrialização. Essa pauta foi intensamente discutida nos Congressos das “classes produtoras” de Minas Gerais
durante as décadas de 30 e 40 (DELGADO, 1997).
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exclusivamente à energia e transportes” , sendo a precariedade de produção e distribuição de
energia elétrica considerada um dos principais entraves à industrialização.
Além disso, também foi lançado pela SAICT a Taxa de Recuperação Econômica, com
o objetivo de arrecadar os recursos necessários à execução do Plano, que incidiria em 0,6%
sobre transações de qualquer natureza, começando em 1948, e diminuindo sua porcentagem
gradativamente, podendo chegar à 0,2% em 1953. (DINIZ, 1978; DELGADO, 1997; PAULA,
2001)
O Plano de Recuperação contou com o projeto da Usina hidroelétrica de Salto Grande,
no Rio Santo Antônio, prevendo uma capacidade de geração de 60.000 HP até 150.000 HP,
numa segunda fase. Esta foi considerada uma das metas mais importantes do plano. Quanto ao
setor de transportes, entre os principais objetivos, estava um projeto rodoviário de mais de 7.400
km, além de uma proposta de reaparelhamento da Rede Mineira de Viação (RMV).
Nesse sentido, o Estado era visto como principal agente promotor da infraestrutura
básica para incentivo à iniciativa particular. Dessa forma seria de responsabilidade do setor
público especialmente a construção do sistema elétrico para suportar a industrialização e
auxiliar a iniciativa privada, fornecendo energia elétrica a baixos custos. Tal papel do Estado
proposto no plano fazia parte do típico pensamento desenvolvimentista do setor privado, no
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qual o próprio Giannetti se enquadrava (DINIZ, 1978; PAULA, 2001).
Os resultados do Plano de Recuperação foram apresentados de forma mais lenta que o
esperado. A própria situação financeira do estado no período impediu que as metas fossem
atingidas conforme o planejamento. Dessa forma, Diniz (1978) apresenta que “O próprio plano
mostrava [...] que do orçamento estadual previsto para o ano de 1947, de CR$ 990.570.500,00
apenas 5,641% destinavam-se à Secretaria da Agricultura, e que estes recursos já estavam todos
comprometidos”. Além disso, a dívida do Estado naquele mesmo ano era de Cr$ 1,7 bilhões,
enquanto as receitas previstas somavam cerca de Cr$ 998 milhões. As finanças comprometidas
de Minas acabaram fazendo com que as obras do Plano atrasassem e muitas vezes não saíssem
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como o previsto .
Porém, apesar dos impasses da conjuntura econômica mineira, o que se quer salientar
aqui é que o Plano elaborado pelo engenheiro Giannetti foi um planejamento que permitiu
levantar os principais problemas ao desenvolvimento regional, concretizando a ideia de que a
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Delgado (1978, p. 58).
Para mais informações sobre a ideologia desenvolvimentista do setor privado, consultar Bielschowsky, (1988).

Para mais detalhes sobre o Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produção e seus resultados, consultar
Diniz (1978).
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industrialização seria a principal saída do atraso relativo do estado, apresentando assim uma
ideia desenvolvimentista do corpo técnico mineiro. Além disso, a partir de então foram lançadas
as bases para uma nova etapa política na qual o governo sucessor de Juscelino Kubitschek
(1951-1954) aproveitaria dos instrumentos e conhecimentos desse planejamento para a
evolução do desenvolvimento econômico da região. Isso pôde ser visto com o próximo
programa de governo de JK: o “binômio energia e transportes”, no qual o engenheiro Lucas
Lopes aparece mais uma vez de forma essencial (DINIZ, 1978; PAULA, 2001).
O conhecimento econômico de Minas Gerais adquirido especialmente com o Plano de
Recuperação Econômica auxiliou o governo estadual de JK, atuando em seguida, no que se
refere ao planejamento regional. Este governo teve como foco o desenvolvimento dos dois
setores de infraestrutura apontados como os principais pontos de estrangulamento da
industrialização do estado: energia e transportes.
O principal ator que esteve à frente desse projeto de governo foi Lucas Lopes. Este
estruturou um denso planejamento para aumentar a produção de energia elétrica, através da
criação de usinas hidroelétricas que distribuíssem eletricidade a todas as regiões mineiras. Deu
continuidade ao Plano de Eletrificação de Minas Gerais, lançado em 1950 e que deu origem à
Cemig, da qual Lopes foi o primeiro diretor. Sobre a Cemig, Godoy (2009, p. 106) aponta que
esta “é o embrião do desenvolvimento regional estruturado em agências governamentais,
baseadas, portanto, na presença de uma tecnoestrutura e na centralidade da utilização de
recursos instrumentais de planejamento”. A Cemig foi um projeto inovador que teve a
capacidade de abastecer o estado, mas também com um corpo técnico capaz de realizar estudos
futuros de usinas que foram inauguradas em governos posteriores, especialmente quando JK
chegou à Presidência da República. A instituição também elaborou projetos em nível global,
como a barragem de Furnas, com capacidade inicial de mais de um milhão de quilowatts,
instalada no triangulo mineiro, e capaz de abastecer toda Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo.
Quanto ao setor de transportes, vale destacar que Lucas Lopes havia criado o
Departamento de Estradas e Rodagem (DER) durante sua atuação como Secretário de Viação
e Obras Públicas na interventoria de João Beraldo, em 1946, e quando Secretário de Agricultura
conseguiu que o Departamento fosse dinamizado, para um melhor planejamento da construção
de estradas. Os principais projetos de Lucas Lopes na Secretaria de Agricultura do governo JK
serão discutidos na próxima seção, assim como suas ações em outros cargos no interior da
burocracia estatal, quase todos ligados à administração de Juscelino. O que vale mencionar aqui
é que Lopes fez parte de uma geração do corpo técnico mineiro inserido na burocracia estatal,
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extremamente importante ao planejamento para o fim do atraso relativo de Minas Gerais frente
aos outros centros econômicos do país, o que possibilitou o desenvolvimento regional do
estado, percebendo principalmente os entraves à industrialização mineira (LOPES, 1991;
GODOY, 2009).
O que se percebe em Minas Gerais no período de 1930 a 1950, no que se refere ao
desenvolvimento regional, além do reconhecido papel do Estado na economia é a inserção de
um corpo técnico no aparelho estatal, formado majoritariamente por engenheiros, capazes de
elucidar os principais entraves e riquezas promissoras do estado, com o principal objetivo de
alterar a condição de seu atraso relativo. Esse corpo técnico fez parte da mudança
organizacional da máquina pública a partir do Governo Benedito Valadares. Pode-se destacar,
então, a Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho (SAICT) como a porta de
entrada dos engenheiros, iniciando com a nomeação de Israel Pinheiro e continuando com a
inserção de figuras como Lucas Lopes e Américo Renné Giannetti.

Tabela 3 - Gestão dos engenheiros na Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e
Trabalho de Minas Gerais entre 1933-1951
Secretaria de Agricultura, Indústria Comércio e trabalho (SAICT)
Gestores

Israel Pinheiro da Silva

Tempo de gestão

7 anos e 2 meses

Lucas Lopes

2 anos e 7 meses

Américo Renné Giannetti

3 anos e 9 meses

Período

1935-1942

Principais projetos
Continuidade da agenda produtiva
de João Pinheiro da Silva;
Cidade Industrial de contagem;
Usina de Gafanhoto

Início do Plano de Eletrificação de
1943-1945 Minas Gerais
Plano de Recuperação Econômica e
1947-1950 Industrial

Fonte: Barbosa (2012, p.226). Elaboração própria.

A Tabela 3 mostra que o período que se configura entre as décadas de 1930 e 1950,
abrangendo os governos estaduais Benedito Valadares (1933-1945) e Milton Campos (19471951), teve na SAICT a administração direta dos engenheiros que ficaram com a
responsabilidade de elaborar projetos relacionados a políticas industriais em Minas Gerais. O
desenvolvimento dos projetos elaborados por esses personagens demonstra a emergência do
engenheiro como profissional capacitado para a coordenação do processo de desenvolvimento
regional. A SAICT foi, nesse sentido, de acordo com Barbosa (2012) o espaço político e
administrativo chave desse processo, tendo o engenheiro de Minas Gerais assumido
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centralidade sob tal responsabilidade. Analisando os primeiros gestores da Pasta de Agricultura,
Barbosa (2012, p. 227-228) evidencia que esses engenheiros:

Evidentemente, foram os representantes da elite dessa categoria aqueles que chegaram
ao comando da secretaria, muitas vezes portando também relevantes e significativos
predicados oriundos de outros meios (caso de Pinheiro, já citado ou de Giannetti,
também destacada liderança empresarial). Mas o fato de serem engenheiros os
fornecia tanto uma percepção essencialmente técnica dos problemas, como os levava
a reproduzir, mesmo que parcialmente, o legado institucional recebido em suas
formações. Além disso, impulsionava a contratação de técnicos em detrimento de
qualquer outro tipo de profissional – em especial quando providenciava a estruturação
da máquina pública.

A partir de então, os governos estaduais mineiros desenvolveram um modelo de
espacialização industrial que levou à dedicação do estado na produção de intermediários,
acentuando seu papel na divisão inter-regional do trabalho. Dessa forma, a atuação dos
engenheiros ligados à burocracia pública foi essencial na elaboração de projetos que
fornecessem a base para o desenvolvimento industrial. O próprio desenvolvimento da
infraestrutura do estado assegurou condições favoráveis à expansão do setor siderúrgico
77

mineiro .
Minas Gerais, mesmo não sendo capaz de integrar seu parque industrial, justificado
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especialmente pela crise econômica da década de 1960 , já apresentava naquele momento a
evolução do planejamento como mecanismo de política econômica, voltada ao
desenvolvimento regional e, portanto, as bases para uma arrancada industrial, tudo isso
garantido por uma elite técnica inserida no aparelho estatal. (DINIZ, 1978; GODOY, 2009)
Como já apresentado nessa parte do trabalho, uma expressão concreta do engenheiro de
Minas Gerais e da tecnoburocracia mineira, responsável pelo planejamento e projetos
necessários para o estado naquele período foi o engenheiro Lucas Lopes. Este se tornou um dos
mais importantes dirigentes públicos da época à frente de instituições governamentais como a
Cemig, atuando não só em Minas, mas também no planejamento nacional, sendo considerado
o braço direito de Juscelino Kubitschek em seus projetos estaduais e federais. Por isso,
decidimos dedicar os próximos capítulos à sua trajetória, que participou de uma conjuntura
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A instalação de indústrias automobilísticas em São Paulo no final da década de 1950 e a instalação da Usiminas
permitiram uma maior demanda para os produtos metalúrgicos (DINIZ, 1978).
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A crise econômica mostrou a fragilidade da indústria mineira, inserida num processo de industrialização
brasileiro mal planejado que levou a uma maior concentração de renda e riqueza na região central do país, São
Paulo, e no setor industrial (GODOY, 2009).
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pertinente às suas ações, possibilitando sua gradual evolução profissional, especialmente no
que se refere ao desenvolvimento do setor energético brasileiro.
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CAPÍTULO 4: LUCAS LOPES: A EXPRESSÃO CONCRETA DO CORPO TÉCNICO
MINEIRO NA BUROCRACIA ESTATAL

Este capítulo será dedicado à análise da contribuição de Lucas Lopes ao
desenvolvimento industrial do país. Dessa forma, o objetivo será examinar sua trajetória desde
sua chegada à administração pública em Minas Gerais até sua saída do setor público, percurso
que vai da década de quarenta até fins dos anos cinquenta do século XX.
Lopes foi um engenheiro de Minas Gerais que teve uma importante carreira como
dirigente público, fazendo parte da elite técnica responsável pelo planejamento industrial e
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execução de projetos que marcaram o Brasil durante o século XX . Sua capacidade de
planejamento para o desenvolvimento industrial brasileiro começou a partir da década de
quarenta, primeiro no estado de Minas Gerais, região de sua formação, e depois passando a
planejador nacional na década de cinquenta, se tornando inclusive o braço direito de Juscelino
Kubitscheck em relação a alguns de seus principais projetos de governo (LOPES, 2006; DINIZ,
2010).
Por ser uma expressão concreta do corpo técnico mineiro e ter estado a frente de projetos
essenciais à industrialização regional e nacional, as próximas sessões desse trabalho serão
dedicadas à sua trajetória profissional e intelectual, com o objetivo de analisar seus projetos
numa conjuntura econômica e política determinantes à evolução de seus conhecimentos,
mantendo o interesse no desenvolvimento econômico do país e valorizando o progresso de sua
região natal, Minas Gerais.

4.1 As origens familiares de Lucas Lopes

Lucas Lopes nasceu em 25 de junho de 1911 na cidade de Ouro Preto (MG), filho do
engenheiro Francisco Antônio Lopes Filho, conhecido como Chico Lopes - formado na Escola
de Minas de Ouro Preto - e Maria da Conceição Mosqueira Lopes, vinda de uma família
tradicional de Ouro Preto, conhecida pela vocação de casamenteira na época, dedicando a vida
a cuidar de seus nove filhos (LOPES, 2006; ARAUJO, 2010).
Lopes descende de família de portugueses que imigraram para Rio Grande do Sul, por
parte de sua avó materna, Celuta Bretas de Andrade Mosqueira. Mas é conhecendo
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Pode-se elencar alguns projetos nos quais Lucas Lopes se destacou, como a elaboração do Plano de Eletrificação
de Minas Gerais, sua participação no Plano de Metas e a elaboração do Plano de Estabilização Monetária do
Governo Juscelino Kubitscheck.

79

principalmente a trajetória de seu pai, Chico Lopes, e de sua esposa, Esther Lopes, que é
possível identificar parte importante de sua cadeia de amizades e relações profissionais, como
por exemplo, Juscelino Kubitscheck, que é conhecido de Lopes antes mesmo de ambos
começarem a trabalhar juntos no setor público. O pai de Lucas Lopes, Chico Lopes, nasceu em
Rio Grande, mas ainda na infância foi para a cidade de Belo Horizonte, no início do século XX,
morar com o irmão, Rodrigo Lopes, que na época trabalhava com o governador João Pinheiro
da Silva. Nesse momento já se percebia a integração da família Lopes com o ambiente da
política. Chico, então, foi para Ouro Preto estudar no Ginásio Mineiro e logo em seguida
ingressou na Escola de Minas (EMOP) para estudar engenharia. Na cidade, conheceu Maria da
Conceição Mosqueira e começaram a namorar.
Naquela época, havia na Escola certa rivalidade dos gaúchos que ingressavam na
EMOP, o que gerou desconfiança de muitos estudantes mineiros. Consideravam os estudantes
gaúchos perigosos, por causa de uma briga dos irmãos de Getúlio Vargas que estudaram na
Escola e que resultou na morte de um estudante paulista. Esse episódio fez com que o pai de
Chico o ordenasse a ir a São Paulo ainda no segundo ano de seus estudos em Minas Gerais. Lá,
conheceu Roberto Simonsen, com quem veio a trabalhar alguns anos mais tarde. Pouco tempo
depois, acabou retornando à Ouro Preto, onde retomou os estudos, além de reatar o namoro
com Maria da Conceição, casando-se em 1909. Formou-se em 1913, quando já tinha três filhos:
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Rodrigo, Lucas e Maria do Carmo . Sua primeira experiência profissional foi na própria
EMOP, quando se tornou professor da instituição. Naquele período a profissão de engenheiro
não tinha muitas áreas de atuação, restando a opção de serviços geológicos ou atuação como
professor (LOPES, 2006).
Depois de algum tempo atuando como professor, iniciou a carreira no setor privado,
licenciando-se da EMOP e indo para o Pantanal do Mato Grosso trabalhar na Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil. Retornando a Ouro Preto, reencontrou Roberto Simonsen, que na época era
presidente da Construtora de Santos e visitava Ouro Preto por causa de um projeto de
construção do 10º Batalhão de Caçadores. Simonsen, nesse período, convidou-o a administrar
a obra. Depois disso, chefiou e dirigiu projetos de obras públicas pela prefeitura de Belo
Horizonte. Foi aí que Lucas Lopes seguiu a profissão do pai, iniciando seus estudos nesta
mesma cidade onde estavam morando, na Escola de Engenharia de Belo Horizonte. Quando
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As mudanças de planos que fizeram Chico Lopes se mudar e atrasar os estudos não foram necessariamente um
problema, em termos financeiros. Tinha herdado propriedades de seu avô em Rio Grande e seu sustento provinha
da renda dos aluguéis. Isso explica sua estabilidade financeira enquanto estudante e seu casamento e paternidade
terem acontecido mesmo antes de sua formatura como engenheiro (LOPES, 2006).
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voltou a Ouro Preto, deixou Lucas continuar os estudos em Belo Horizonte e se tornou
historiador. Escrevendo para o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN),
fez várias pesquisas históricas para a instituição e lançou um livro, chamado Os Palácios de
Vila Rica, publicado na década de 1950 com o apoio do governo mineiro quando da gestão de
JK. Com essa breve descrição da trajetória do pai de Lucas Lopes, é possível identificar que a
engenharia e a vida pública já faziam parte de sua realidade desde criança (LOPES, 2006).
Esther Lopes, esposa de Lucas Lopes, também teve descendência portuguesa, por parte
de seu bisavô materno, o comendador José Duarte Negrão, que veio à Minas Gerais, morar em
Belo Horizonte. Negrão casou-se com Maria Ignez e teve quatro filhos. Luiza, um dos filhos
do casal, casou-se com Jaime Gomes de Lemos, um comendador viúvo com o qual teve Sarah
como uma de suas filhas. Sarah viria então a se casar com Juscelino Kubitschek. Esther, filha
de Carmelita, por sua vez, foi neta de Luiza, e, portanto, sobrinha de Sarah. Nasceu em Lavras
e se casou com Lucas Lopes, adquirindo parentesco com a família Negrão e Sarah Kubitschek.
Lucas Lopes veio, como disse Cecília Meireles (apud Lopes, 2006, p. 211), de uma “intricada
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parentela” (LOPES, 2006).

4.2 Lucas Lopes e sua carreira em Minas Gerais

Lucas Lopes iniciou os primeiros estudos em Ouro Preto, completando o ginásio em
Belo Horizonte, após a mudança para a cidade com sua família, devido às demandas da
profissão de seu pai. O Colégio Arnaldo, no qual estudou, também formou personagens da vida
política que ficaram lembrados, como Gustavo Capanema. Por residir na cidade de Belo
Horizonte, prestou o vestibular para a Faculdade de Engenharia de Belo Horizonte, em 1927,
período em que foi inaugurada a Universidade de Minas Gerais, da qual fez parte da primeira
turma de formandos, rompendo, dessa forma, a tradição de engenheiros da família formados
pela Escola de Minas de Ouro Preto (ARAUJO, 2010; LOPES, 2006).
Formado em engenharia em 1932, iniciou sua carreira aos 21 anos, como chefe da Rede
Mineira de Viação (RMV). Nesse momento procurou modernizar as oficinas inspirando-se nos
modelos das principais ferrovias paulistas e tomando como referência pesquisas tecnológicas
realizadas pelo Instituto de Pesquisa tecnológica de São Paulo (IPT), entre outros estudos. Foi
nesse período que conheceu Ary Torres, seu futuro companheiro de trabalho quando da criação

81

Lopes (2006) descreve com vários detalhes toda a rede de família ligada a Lucas Lopes.

81

82

da Comissão Mista Brasil Estados Unidos (CMBES), na década de 1950 . Ainda na RMV
chegou a ser promovido à 2ª Chefia, na cidade de Lavras. Depois, licenciou-se da Rede para
trabalhar no sistema de bondes operados pela Companhia Auxiliar das Empresas Elétricas
Brasileiras (Caeeb), onde pôde identificar os problemas de energia elétrica, tarifas e custos em
diferentes cidades do país. Segundo Diniz (2008, p. 84):

A experiência na Caeeb o marcaria para sempre, por lá encontrar quadros técnicos
especializados, alguns dos quais a ele se ligariam nas etapas posteriores, pelo
ambiente intelectual e técnico do Rio de Janeiro, onde consolidaria e ampliaria sua
visão sobre os problemas do desenvolvimento.

Após essa experiência, foi convidado pela Sociedade Técnica de Materiais (Sotema) a
trabalhar na Estrada de Ferro Brasil-Bolívia, em Corumbá, na montagem dos trens e vagões, na
qual se deparou com os problemas geopolíticos e de fronteira que tinha o Brasil, “[...] o que
seria fortemente retratado em seu estudo sobre a mudança da Capital Federal, realizado em
1946, e em sua função de professor de Geografia Econômica na Faculdade de Ciências
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Econômicas, em 1947-1948” (DINIZ, 2008, p. 84; DINIZ, 2008) . Também trabalhou na
montagem da Estrada de Ferro Vitória-Minas, em Vitória, pela mesma empresa. Esse último
trabalho foi solicitado por Israel Pinheiro, então presidente da companhia Vale do Rio Doce e
Secretário de Agricultura (1935-1942) na gestão de Benedito Valadares em Minas Gerais
(DINIZ, 2008).
4.2.1 Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho (1943-1945) – Benedito
Valadares

Lopes foi um dos personagens que inaugurou a chegada da tecnoburocracia ao debate
político em Minas Gerais, junto a Israel Pinheiro, a partir de sua emergência à Secretaria de
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho (SAICT), em 1943. Neste período, ao receber o
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Ary Torres foi classificado por Bielschowsky (1988) como o grupo de desenvolvimentistas não-nacionalistas,
assim como o restante da equipe da CMBEU. A discussão sobre essa ideologia será discutida na ultima sessão
desse trabalho, quando abordaremos o desenvolvimento do pensamento economico de Lucas Lopes.
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A Sotema foi uma representante de equipamentos importados de diversas naturezas. No Brasil representava os
equipamentos de construção da marca Allis Chalmers e importava locomotivas da Baldwin Locomotive Company.
A Sociedade também fabricava máquinas e tratores de construção rodoviária. Lopes (1991, p. 55) relatou que a
empresa congregava engenheiros mineiros e paulistas como “Othon Barcelos, um mineiro [...], Roberto Simonsen
Jr., filho do mestre Roberto Simonsen, e Lauro Parente” (LOPES, 1991).
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convite do governador de Minas, Benedito Valadares , em 16 de abril daquele ano, já
demostrara sua preocupação quanto a precariedade do setor de infraestrutura do estado quando
solicitou que todo o setor elétrico da região fosse administrado pela Secretaria que comandaria.
Essa solicitação foi feita devido a sua atuação na análise do sistema de bondes na Companhia
Auxiliar das Empresas Elétricas Brasileiras (Caeeb) e assim ter percebido que o setor elétrico
era um dos maiores entraves à industrialização do estado. Essa atitude o permitiu dar início ao
Plano de Eletrificação de Minas Gerais, pioneiro em Minas Gerais (LOPES, 2006; DINIZ,
2008).
Sua chegada à Secretaria de Agricultura foi o momento em que desistiu de seguir no
setor privado, como engenheiro, sua atividade de formação, para utilizar seus conhecimentos
no setor público (LOPES, 2006). Sobre essa decisão, Lopes (1993, p. 13) argumenta:

O Valadares sabia que eu tinha uma grande preocupação com o processo de
industrialização de Minas e julgava que eu já tinha uma certa experiência e me
convidou para ser o sucessor do Israel Pinheiro na Secretaria. [...] Foi um momento
crucial na minha vida, em que abandonei a possibilidade de ficar rico numa empresa
enorme para me dedicar à vida pública em Minas Gerais. A tentação do político!
(LOPES, 1993, p. 13)

A preocupação de Lopes com o desenvolvimento e problemas referentes à
industrialização tanto em relação a Minas Gerais quanto ao Brasil, principalmente em relação
ao progresso técnico, numa conjuntura de guerra mundial, é nítida em seu discurso de posse à
SAICT:

Nossa experiência na economia mundial já nos ensinou amargas lições. [...] Sempre
nos faltou evoluir tecnicamente na exploração do produto que representava no
momento a base de nossa riqueza. Perdemos o monopólio do açúcar, do ouro, da
borracha, do cacau e do café quando a procura mundial desses produtos exigiu uma
redução de seus preços de custo, o que somente o conjunto de uma exploração
industrial tecnicamente evoluída poderia oferecer. Ainda são de nossos dias as lutas e
sacrifícios que o erro da monocultura cafeeira legou em 1930 (Discurso de Posse na
Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, 17 de abril de 1943 APUD
LOPES, 2006, p. 39).

Ao assumir a SAICT, Lopes então identificou a grande deficiência de potência instalada
em relação à indústria de energia elétrica, com atuação de grande quantidade de pequenas usinas
espalhadas por todo o estado. No governo Valadares, iniciaram-se alguns projetos,

84

Lucas Lopes foi indicado ao cargo de secretário da SAICT por Israel Pinheiro, seu antecessor na função. Israel
Pinheiro conheceu o trabalho de Lucas como engenheiro na Rede Mineira de Viação (RMV) e já tinha
conhecimento de sua capacidade técnica (LOPES, 2006).
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principalmente no que se refere às ideias de industrialização, como a Usina Gafanhoto, por
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exemplo, projetada para atender as necessidades da Cidade Industrial . Com o que, portanto,
Lopes passou a se preocupar ao se inserir na Secretaria, foram planos de criação de usinas
hidroelétricas com maior capacidade em atender os pontos estratégicos e mais importantes de
Minas Gerais para o desenvolvimento industrial, econômico, comercial e turístico do estado
(LOPES, 1993; LOPES, 2006).
Além da continuação de alguns projetos da gestão da Secretaria passada, como a
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construção da Cidade Industrial de Contagem, a Usina de Gafanhoto e as Termas do Araxá –
na qual a inauguração da Estância Balneária do Araxá ocorrera em 23 de abril de 1944 – Lopes
também participou de estudos como Contribuição para o Planejamento Industrial de Minas
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Gerais , Introdução ao Plano de Eletrificação de Minas Gerais, Problemas Econômicos dos
Transportes Rodoviários, entre outros.
Quanto ao projeto Introdução do Plano de Eletrificação, coordenou o estudo de forma
inédita em relação ao método de planejamento do desenvolvimento econômico de Minas
Gerais, que, aliás, foi sua característica em toda carreira como dirigente público. Isso pode ser
visto em suas modificações na própria Secretaria, quando criou departamentos especializados
para melhor dividir a atuação do organismo. Dessa forma, além do Departamento
Administrativo e o Gabinete, a Secretaria passou a ter o Departamento de Comércio e Fomento
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Industrial que incluía o setor de energia elétrica, um dos focos, portanto, de sua administração
(LOPES, 2006; DINIZ, 2008; LOPES, 1993).
Lopes, também criou o Instituto de Tecnologia Industrial (ITI), integrado à Escola de
Engenharia de Minas e subordinado à SAICT. O Instituto – já discutido na primeira parte deste
trabalho - tinha como principal objetivo a pesquisa em relação à produção, emprego de matéria

85

A Cidade Industrial de Contagem e Termas do Araxá foram projetos iniciados na gestão de Israel Pinheiro na
Secretaria, ficando sob posterior responsabilidade de Lucas Lopes (LOPES, 1993).
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A Usina de Gafanhoto foi um projeto de Israel Pinheiro na Secretaria criado com o objetivo de viabilizar o
suprimento de energia elétrica da Cidade Industrial de Contagem. De acordo com a Coordenação Paulo Brandi de
Barros Cachapuz (2006, p. 19), a Usina está “Localizada no rio Pará, a 90 km de Belo Horizonte, a usina entrou
em operação em 1946, no governo do interventor João Tavares Corrêa Beraldo, com 14 mil kW de capacidade
instalada” (CENTRO DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL, 2006; DINIZ, 2008).
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O relatório desse estudo apresentou uma análise de planejamento, sobre condições de diversos fatores que
influenciariam o desenvolvimento econômico e industrial de Minas, como os de produção, envolvimento
condições de localização. Além disso, havia a apresentação das políticas tributária e fiscal, análise sobre as
condições de financiamento, balanço energético, análise demográfica e condições de mercados e o ensino
politécnico para desenvolver a formação de mão de obra na indústria (LOPES, 2006).
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Lopes também criou na Secretaria, o Departamento de Economia, Produção Animal, Produção Vegetal, Ensino
Técnico, Matas, Colonização e de Terras (LOPES, 2006).

84

prima e fontes de energia, melhoramento de produtos acabados e aperfeiçoamento dos métodos
89

de construção e fabricação (LOPES, 2006; DINIZ, 2008).
Sobre o ITI, Lopes argumentava que:

Queremos criar uma estrutura econômica que não se apoie apenas na exploração
rudimentar e destrutiva de nosso solo, mas que transforme riquezas naturais em
produtos acabados, de alto valor, além de manter e ampliar a capacidade produtiva do
meio em que vivemos – para isto precisamos de cérebros e máquinas.
[...] foi criado pelo Governo para se tornar um centro de irradiação de ampla e
profunda cultura técnica, um núcleo de formação de engenheiros altamente
especializados e capazes. [...] Não sendo uma escola de engenharia, ele será, contudo,
a parte viva do ensino da engenharia (Lopes, 1944 In: Guimarães, 1990: 330-331
APUD BARBOSA, 2012, p. 229)

4.2.2 Secretário de Viação e Obras Públicas (março a agosto de 1946)

A segunda Guerra Mundial terminou prejudicando o desenvolvimento econômico de
Minas Gerais que, com a queda de Valadares, desestabilizou-se politicamente, com curtas
interventorias que não foram capazes de conter a crise econômica instalada no estado, até o
mandato de Milton Campos.
Com o fim do Estado Novo, Lopes se afastou do cargo de Secretário da SAICT, e no
ano seguinte foi chamado à Secretaria de Viação e Obras Públicas (SVOP), durante a
interventoria de João Beraldo – após a vitória de Eurico Gaspar Dutra na Presidência da
República. Nesse curto período, que durou entre março e agosto do ano de 1946, conseguiu dar
continuidade aos estudos do Plano de Eletrificação de Minas Gerais que foi apresentado no II
Congresso Brasileiro de Engenharia e Indústria, em Belo Horizonte. Neste Congresso, Lopes
apresentou as atuais condições do setor energético do estado, com base em diversos estudos
técnicos do setor elétrico da região e do país. Dessa forma, argumentou: “A constituição de
sistemas elétricos já progrediu rapidamente em algumas regiões do país, enquanto em Minas
Gerais ainda deparamos com a situação primitiva de uma multidão de pequenas usinas isoladas”
(Plano de Eletrificação de Minas Gerais. Apresentado ao II Congresso Brasileiro de Engenharia
e Indústria APUD LOPES, 2006, p. 80). (LOPES, 2006; DINIZ, 2008; VAL e GODOY, 2014).
Lopes também apresentou a capacidade instalada de energia elétrica em Minas, de
acordo com estudos realizados no ano de 1941, que era de 142MW, o que representava cerca
de 11,5% de toda a capacidade instalada do país. Essa potência era dividida em 405 usinas de
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Por mais que criado na década de quarenta, o ITI só teve funcionamento efetivo na década de 1960, quando
incorporado à criação do Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec). O adiamento do funcionamento do Instituto
ocorrera principalmente por problemas políticos e burocráticos da época (DINIZ, 2008).
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uso público e algumas de uso privado. O atraso do estado em relação ao sistema elétrico
desmotivava a instalação de importantes indústrias e a própria falta destas desmotivava também
o desenvolvimento do setor energético, tornando-se assim um ciclo vicioso. O resultado disso
foi a construção de usinas pelas próprias empresas de grande porte da região, que consumiam
um grande volume de energia elétrica. Nesse sentido, o principal objetivo do Plano, apresentado
no Congresso, foi justamente reverter essa situação, através da integração dos sistemas
elétricos, com a finalidade de promover maior confiabilidade das grandes indústrias e atraí-las,
pelo sistema elétrico mais amplo. Segundo Lopes, “Nenhuma possibilidade de industrialização
em escala razoável existirá para grandes áreas de Minas, enquanto elas não forem cobertas por
sistemas unificados de produção de energia elétrica” (Plano de Eletrificação de Minas Gerais.
Apresentado ao II Congresso Brasileiro de Engenharia e Indústria apud LOPES, 2006, P. 8182).
Além dessas reivindicações, o Plano também contou como fundamental a participação
e intervenção do Estado, na qual sua função majoritária estaria na expansão do setor elétrico de
Minas, fornecendo energia a empresas que distribuíssem aos consumidores. Isso seria feito
através de grandes companhias, com instalação prevista no Triângulo Mineiro, Montes Claros
e na região central do estado, sendo essas incorporadas à uma holding. Esse projeto foi inspirado
no sistema americano, em que as corporações concentram a produção industrial em grandes
unidades (LOPES, 2006).
Além do Plano de Eletrificação de Minas Gerais, outra ação importante tomada por
Lopes durante sua atuação da SVOP foi a criação do Departamento de Estradas e Rodagem
(DER), com o principal intuito de adquirir recursos do Fundo Rodoviário Nacional, criado em
1945. Além disso, também reorganizou a Rede Mineira de Viação (RMV)
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– através do

Decreto-Lei nº 1.773 -. Tais ações tomadas por Lopes nesse momento condiziam com as pautas
levantadas naquele período, tanto pela elite técnica quanto industrial, em relação aos entraves
ao desenvolvimento regional de Minas, os problemas de energia e transportes (LOPES, 2006;
DINIZ, 2008).
As ações de Lucas Lopes na pasta de Viação em relação ao setor de transportes faziam
parte de um pano de fundo da precariedade do sistema de transporte e comunicação de Minas
Gerais. Esses foram fatores determinantes para o problema de descentralização econômica do
estado após a crise cafeeira que levou a uma maior dependência dos centros econômicos como
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Lopes havia atuado como Chefe das Oficinas de Reparos pertencente à RMV no começo de sua carreira e que
pôde, por sua vez, obter conhecimento sobre o setor de transportes do país (DINIZ, 2008).
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São Paulo e Rio de Janeiro. Com o advento do surto industrial no país e a inserção de Minas no
processo de industrialização a partir da década de 1940 com o centro dinâmico da economia
mineira migrando para a Zona Metalúrgica, esses fatores que determinaram o atraso mineiro
buscaram ser superados pelo Estado. Nesse sentido, o plano rodoviário estabelecido no governo
Olegário Maciel no ano de 1924 e que teve continuidade nas administrações de Melo Viana,
Antônio Carlos e Benedito Valadares tinha o objetivo de desenvolver um sistema de rodovias
para permitir a articulação da então nova capital de Minas, Belo Horizonte, com as outras
regiões do estado. Esse intuito de tornar a capital a principal articuladora econômica do estado,
através de um sistema rodoviário, levou à posterior criação do DER (DINIZ, 1978; PAULA,
2001).

4.2.3 A Mudança da Capital Federal (abril 1946)

Durante esse período, Lucas Lopes deteve de duas preocupações centrais para o
desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, a eletrificação e a circulação por meio de estradas
de rodagem, relacionadas a integração econômica do estado. Tal preocupação com a integração
econômica seria contemplada com a formulação do plano sobre a nova capital federal, apontada
como melhor região a do Triângulo Mineiro. Esse estudo abrangeu a maior parte de seus
conhecimentos sobre a realidade do estado adquiridos em sua carreira até aquele período.
Lopes, em seu interesse pelo desenvolvimento regional passou a incorporar outras
preocupações, abrangendo sua área de atuação sobre os aspectos geográficos, demográficos e
geopolíticos após sua passagem pelas Secretarias do estado. No período que seguiu após sua
saída da SVOP, atuou como professor de Geografia Econômica na Universidade de Minas
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Gerais e que lhe proporcionou autonomia para levantar um assunto que foi pautado na nova
92

Constituição de 1946: a mudança da Capital Federal . Dessa forma, elaborou um documento
chamado “Memória sobre mudança do Distrito Federal” com amplo estudo geográfico sobre a
localização da nova Capital, como projeto de ementa à Constituição (LOPES, 1991; LOPES,
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Lopes atuou como professor de Geografia Econômica na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade
de Minas Gerais entre 1947 e 1948, logo após sua saída da Secretaria de Estado de Viação e Obras Públicas. Havia
ajudado a formar o curso e lá, por meio de referências de importantes geógrafos, teve a oportunidade de produzir
um trabalho sobre a geografia do país, com análises e conceitos sobre o desenvolvimento do Brasil (DINIZ, 2008;
LOPES, 2006).
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A mudança da Capital Federal estava contida nas Constituições de 1891 e 1934, mas havia sido retirada da
Constituição de 1937, por Vargas (LOPES, 2006).

87

1946; LOPES, 2006). Nesse sentido, na primeira página do documento, Lopes justificou seu
estudo:

No momento em que o Brasil, por seus legítimos representantes, procura fixar em sua
Constituição as diretrizes de sua futura evolução social, política e econômica, é natural
que volte a debate uma das aspirações de grande parte de seu povo, que, envolvendo
uma série de problemas, pode ser expressa em uma única equação: a mudança da
Capital Federal para o interior do país (LOPES, 1946, p. 1).

A conclusão tirada foi que a melhor região para a mudança seria no interior do país,
mais especificamente na ponta do Triângulo Mineiro, utilizando de conceitos de
sustentabilidade populacional e com a justificativa de maior densidade populacional futura,
dadas as circunstâncias geopolíticas daquela região. Seu interesse era de caráter político, pois
teve a visão de que a região do Triângulo Mineiro teria a capacidade de conquistar o Brasil
Central – posicionado na região da Amazônia, margem esquerda do rio São Francisco e bacia
do Prata, prejudicada pela distância dos portos e das áreas de mercado interno mais valorizadas
-, dada sua capacidade econômica e a área medular do Brasil econômico. O efeito econômico
da região sugerida influenciaria também as regiões centrais como o Tocantins e a bacia
Amazônica. Além disso, o Triângulo Mineiro seria um local estratégico por ser próximo das
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fronteiras mais influentes do país – as do Sul (LOPES, 2006; LOPES, 1991).
O documento “Memória sobre Mudança do Distrito Federal” tem característica de fácil
leitura e didático, com demonstrações de vários mapas do Brasil comparando suas principais
atividades econômicas, diversas características demográficas, hidrográficas, de solo, de relevo,
além dos trajetos fluviais, rodoviário e de viação e quais seriam as vantagens de se escolher o
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pontal do Triângulo Mineiro, dadas todas as particularidades geográficas do local (LOPES,
1946). Os mapas a seguir são exemplos dos diversos estudos feitos contidos no documento.
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Com tais justificativas, Lopes apresentou seu contra-argumento tanto aos que defendiam a Capital Federal
em Formosa, Goiás, presente do Relatório Cruls no ano de 1894, quanto aos que tinham uma visão global quanto
à mudança ser feita para o interior de Goiás, sem um local definido, mas que influenciasse politicamente o ponto
central do Brasil. Tais sugestões não seriam ideais, dada a distância e desligamento de tais regiões com o resto do
país, atuando ao final das contas, mais como um empecilho do que um incentivo ao desenvolvimento local. Nesse
sentido, Lopes argumenta “Hoje, perdurando os estímulos e motivos que criaram a ilusão de Formosa, devemos
rever os dados do problema e indicar uma solução mais atual e mais realista” (LOPES, 1946, P. 9; LOPES, 2006)
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Lopes usou como metodologia o estudo de Glycon de Paiva do ano de 1945, intitulada “capacidade de
população do Brasil” (LOPES, 1946; LOPES, 2006).
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Figura 1 - Mapa sobre densidade demográfica do país - Recenseamento do ano de 1940

Fonte: Memória sobre a mudança do distrito federal (1946).

A Figura 1 mostra um dos argumentos de Lopes quanto à escolha da nova capital federal
para o interior do Brasil. A modificação dos rumos da expansão demográfica seria uma
importante estratégia a estimular e condensar a exploração econômica das áreas em abandono
no centro do país (LOPES, 1946).

Figura 2 - Mapa da área de penetração econômica brasileira - ano de 1940

Fonte: Memória sobre a mudança do distrito federal (1946).
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O mapa da Figura 2, representando as áreas economicamente mais ativas em tom mais
escuro, mostra que em nada afetaria a região litorânea quando feita a mudança da sede do
Governo Federal, dado que o Rio de Janeiro já possuía integração econômica graças a seus
próprios elementos. Pelo contrário, a mudança beneficiaria o litoral estimulando sua expansão
industrial (LOPES, 1946).

Figura 3 - Mapa das principais áreas de atração econômica da nova capital federal

Fonte: Memória sobre a mudança do distrito federal (1946).

O mapa apresentado na Figura 3 representa uma das últimas análises contidas no
documento, apresentando as principais zonas de atração econômica que a capital federal, caso
localizada no Triângulo Mineiro, proporcionaria. O pontal do Triângulo, dessa forma, levaria a
círculos de intensificação de atração econômica, de acordo com as distâncias, representadas
pelos círculos de 500 a 1500 km de raio (LOPES, 1946).
Lopes levantou a pauta da mudança da capital federal sob aspectos econômico, político,
social e estratégico - através da exposição gráfica de todos esses fatores - com a justificativa de
criar um núcleo poderoso de intensificação de progresso do interior do país. Outro ponto
levantado em relação ao sistema de transportes, foi a posição estratégica para as rotas aéreas do
Brasil e de toda a América do Sul. O pontal do Triângulo seria um ponto de convergência entre
as rotas continentais, dadas as condições favoráveis meteorológicas e topográficas para o
desenvolvimento de bases aéreas (LOPES, 1946). Lopes então concluiu seu documento com
uma sugestão de planejamento orçamentário:
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Acreditamos [...] que além de determinar a mudança oportuna da Capital Federal, a
Constituição deve estabelecer que, no mínimo, meio por cento (0,5%) da receita bruta
tributária da União se destine anualmente, a partir de 1947, à construção da nova
Capital, ao desenvolvimento da área do Distrito Federal e à conclusão das suas vias
de comunicação fundamentais, até que a mudança se realize (LOPES, 1946).

O documento se tornou de conhecimento dos correligionários e políticos de Minas
Gerias que defendiam a discussão sobre a mudança do distrito federal em plenário. Mas quem
solicitou a inclusão do documento nos Anais da Assembleia Constituinte de 1946 foi o então
deputado constituinte Juscelino Kubitschek que se interessou particularmente sobre a mudança
para o Triângulo mineiro, especialmente pelo fato de trazer a possibilidade de acelerar seu
desenvolvimento econômico e industrial (LOPES, 2006).
Uma emenda de nº 2170 ao texto da Constituição foi apresentada no mês de junho de
1946 e foi aceita pela Comissão Constitucional e levada a plenário. Um destaque de parte do
texto aprovado consistia no Artigo 4º: “A Capital referida será transferida para a região central
do país, compreendida entre o Rio Paranaíba e o Rio Grande”. Mesmo com os votos contra tal
destaque feitos por vários deputados, entre eles JK e Israel Pinheiro, tendo este último pedido
uma verificação da votação, o destaque foi aprovado com 108 votos a favor contra 102 votos,
em meados do mês de setembro do mesmo ano. A proposta da transferência da Capital para o
Triângulo mineiro foi derrotada e retornou-se a proposta pela área do Brasil Central (LOPES,
2006; LOPES, 1991).
Dois meses depois, foi dado o próximo passo, com a criação da “Comissão de Estudos
para a Localização da Nova Capital Federal”. Tal Comissão foi presidida pelo general Djalma
Polli Coelho e ficou conhecida como Comissão Polli Coelho, na qual um dos engenheiros
integrantes era Lucas Lopes. Como era de se esperar, Lopes defendeu sua ideia de integrar a
Capital ao Triângulo Mineiro, contra o próprio presidente da Comissão que defendia a
localização no Planalto Central. Os argumentos de Polli Coelho consistiam nos estudos feitos
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do Relatório Cruls na década de 1890, sem nenhum adendo. Lopes, dessa forma, elaborou um
importante estudo defendendo sua tese, junto à elaboração de um mapa geopolítico de todo o
continente americano com as principais áreas de influência política, econômica e de conflito
brasileiro frente a América do Sul (LOPES, 2006). Argumentou que:
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O Relatório Cruls foi elaborado pelo engenheiro Luís Cruls em sua presidência da Comissão Exploradora do
Planalto Central do Brasil, em 1892. Tal Comissão foi criada pelo então Presidente da República marechal Floriano
Peixoto em mensagem ao Congresso Nacional. Cruls foi encarregado de determinar a área onde deveria ser a futura
capital federal, no Planalto Central, e enviou ao Presidente da República dois relatórios, um em 1893 e o outro em
1894, nos quais defendia a construção do distrito federal no Planalto Central (LOPES, 1991).
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Para valorização de áreas pouco povoadas nas savanas do Brasil Central e florestas da
Amazônia, será de grande interesse a mudança da capital porque ela acarretará uma
nítida elevação da cultura dominante em tais áreas e, por conseguinte, uma maior
eficiência em sua exploração econômica (Estudos de Política no Brasil: contribuição
à Comissão de Estudos para a Localização da Nova Capital, janeiro de 1948 apud
Lopes, 2006, p 64).
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Segundo Lopes, a arbitrariedade de Polli Coelho e sua falta de preparo para debates
políticos, tornou a votação da Comissão prejudicial à tese do Triângulo, vencida por 2 votos. O
relatório Polli Coelho foi apresentado ao presidente Dutra no mês de agosto de 1948 e
posteriormente aprovado pelo Congresso. Algum tempo depois, outra comissão foi escolhida
para complementar as ideias do relatório aprovado e finalmente demarcar o novo local do
Distrito Federal, no qual foi definido então o quadrilátero de Goiás, concretizado com a
construção de Brasília, no Governo JK na década de 1960 (LOPES, 1991; LOPES, 2006).
Vale ressaltar que, apesar de a defesa de Lopes em relação ao Triângulo Mineiro não
ser aprovada, os estudos que defendiam seus argumentos, elaborados principalmente na
Comissão Polli Coelho, foram essenciais para a construção de Brasília. Nesse sentido, Lopes
destacou as principais ligações a serem feitas como ações prioritárias para construir a nova
capital federal:

- A diretriz nova capital-Estado do Pará (Estrada Belém-Brasília) terá, no Brasil, o
mesmo sentido de integração geopolítica que o Transcontinental Norte-Americano ou
o Transiberiano.
- Penetração econômica e de transportes da nova capital em direção a Cuiabá e ao
Vale de Guaporé vinculando-a ao Acre e ao Alto Amazonas por via terrestre (BrasíliaAcre).
- Perfeita articulação de transportes da nova capital às áreas de maior progresso, que
alargam em torno do Rio, Santos e Vitória, e às regiões densamente povoadas do Sul
do país (RELATÓRIO TÉCNICO DE JUSTIFICATIVA SOBRE A RESOLUÇÃO
FINAL TOMADA PELA COMISSÃO DE ESTUDOS PARA A LOCALIZAÇÃO
DA NOVA CAPITAL, v.1, 1948 Apud LOPES, 2006, P. 66).

No documento houve também um planejamento com o tempo necessário para que a
nova capital federal fosse construída e inaugurada, contando a partir do ano de 1946, além de
um levantamento orçamentário para a construção da capital. Tal previsão seria de um prazo de
quinze anos. Lopes (2006), argumenta que, coincidência ou não, a inauguração de Brasília se
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O estudo de Polli Coelho, segundo Lopes, foi fantasioso, por escolher a Capital no Brasil Central com
justificativas puramente emocionais. Tal decisão seria mais em função de sair das regiões pantanosas e baixas do
litoral por causa da malária e febre amarela, como ocorria no Rio de Janeiro naquela época. Diferentemente, a
escolha do Triangulo Mineiro seria de caráter político, que de toda forma conquistaria o Brasil Central, por fazer
parte da área medular do Brasil econômico, o core area, como chamou Lopes (LOPES, 1991).
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deu 21 de abril de 1960, exatamente quatorze anos (um ano a menos) após o lançamento de
“Memória para a mudança do distrito federal”, datado em 21 de abril de 1946 (LOPES, 1946;
LOPES, 2006).

4.3 A Comissão do Vale do São Francisco (1948 a 1950)

Após o fim de sua atuação na SVOP, Lopes participou da Comissão do Vale do São
Francisco (CVSF), criada pelo governo Eurico Gaspar Dutra em 1948 e que perdurou até o ano
de 1950. Presente entre as disposições transitórias da Constituição do ano de 1946, a Comissão
foi criada com o objetivo de desenvolver um projeto de aproveitamento do Rio São Francisco
em relação às suas possibilidades econômicas, para o qual uma porcentagem não inferior a 1%
dos recursos da União seria destinada, com a Comissão responsável pela recuperação e
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investimento do potencial do Vale .
Lopes foi convocado para Diretor do Plano de Obras da CVSF, responsável pelo
planejamento geral do Vale, projeto nomeado Plano de Obras e Recuperação do São Francisco
– Análise Cultural e Técnica de suas Diretrizes. Segundo o próprio Lopes, o São Francisco foi
uma experiência nacional de recuperação de grandes vales. Responsável também pela
coordenação e orientação do Plano, reuniu ex-integrantes da Companhia Auxiliar das Empresas
98
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Elétricas Brasileiras (Caeeb) entre eles, Mauro Thibau e John Cotrim para auxiliar em seu
planejamento (LOPES, 2006; LOPES, 1993; BARBOSA, 2012; DINIZ, 2008).
O Plano foi elaborado no contexto do pós-guerra de forte intervenção do Estado e no
qual houve a introdução do planejamento como modo de racionalização da gestão pública. Vale
destacar que Lucas Lopes utilizou de referências internacionais, como a influência francesa do
Plano Monet de reconstrução industrial do pós-guerra. Também se utilizou da literatura
francesa utilizada no Brasil, especialmente vinda das escolas de engenharia de Minas Gerais,
que vieram da Escola de Minas de Ouro Preto e da equipe de professores da Escola, liderada
por Henri Gorceix100. Além da influência francesa, o trabalho também apresentou referência
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O plano de aproveitamento foi instituído a partir da Constituição de 1946 que estipulava um prazo de vinte anos
para a execução do plano, partindo do governo Federal e a Comissão é criada pelo Presidente Dutra de acordo com
a Lei nº 541 do ano de 1948 (LOPES, 2006).
98

Companhia de geração e distribuição de energia elétrica, sediada no Rio de Janeiro, subsidiária de uma empresa
americana (LOPES, 2006).
99

Cotrim atuou como Consultor da CVSF e Thibau, seu ex-assistente na Caeeb, foi essencial à Comissão, dado
seus conhecimentos em hidrometria, medição de rios e estudo de barragens (LOPES, 1993).
100
Diniz (2008) cita que Lucas Lopes argumenta que uma das tradições de influência francesa era a mensuração
da distância que não se calculava em polegadas, pés, pints e libra peso.
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brasileira de obras como o estudo sobre o Rio São Francisco e integração das bacias vizinhas
do autor Mário Travassos; a obra Geografia da Fome de Josué de Castro, entre outros101
(DINIZ, 2008).
Além disso, o Plano também teve forte influência da experiência norte-americana do
Tennessee Valley Authority (TVA) que foi, segundo Scott (2015, p. 85) “a mais ambiciosa
tentativa na história norte-americana em promover o bem-estar de milhões de pessoas com base
em planos definidos por uma vasta burocracia pública, dirigida por uma seleta elite de técnicos”
e que se tornou modelo para o desenvolvimento regional, primeiro para reconstrução da Europa
após a Segunda Guerra Mundial e depois para os países em desenvolvimento102. A TVA foi
planejada como um projeto de desenvolvimento que abrangesse construção de barragens,
geração de energia elétrica a baixo custo e assim induzir a industrialização e fomentar o
desenvolvimento social da região com criação de cooperativas, prover formação profissional
aos trabalhadores, ensinar agricultura moderna, conservar o solo, construir escolas =e hospitais,
melhorar a dieta nutricional, dentre outras projetos que transformassem a realidade de uma
sociedade subdesenvolvida que sobrevivia a condições de subsistência em uma sociedade
produtiva e dinâmica. Baseado na experiencia do TVA, o Plano de recuperação do São
Francisco também teve como referência o próprio New Deal de Roosevelt (SCOTT, 2015).
Nesse sentido, o Plano esteve dividido em nove objetivos:

a) recuperação do regime fluvial, com a construção de quatro barragens, incluindo
Três Marias; b) aproveitamento hidroelétrico com a construção de quatro usinas; c)
melhoria das condições de navegação dos rios e dos portos; d) melhoria do
equipamento de navegação propriamente dito; e) programa de irrigação e correção de
solos; f) sistema rodoviário complementar; g) articulação com o sistema de transporte
aéreo; h) melhoria dos telégrafos e comunicações: i) abastecimento de água, esgotos
e urbanização (DINIZ, 2008, P. 93).

O aproveitamento do Rio São Francisco, segundo Lopes, era um assunto que vinha
sendo desenvolvido desde o Império, pois já se identificava o Rio como “a espinha dorsal do
desenvolvimento interno do Brasil” (LOPES, 1991, P. 101). A fala de Lopes mostra sua
consciência de que o rio teria grande poder de integração do território brasileiro. O Rio São
Francisco era visto como polarizador de populações, pois:
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Mario Travassos, segundo Diniz (2008), foi um militar e primeiro autor no país que analisou e publicou sobre
temas relacionados a geopolítica brasileiras, com especial destaque em seu trabalho da Projeção continental
do Brasil, de 1935.
102
A TVA foi uma decisão do Presidente Roosevelt, que durante a Grande Depressão, baseou-se nos conselhos de
Arthur Morgan e do Senador Norris, de Nebraska, pensou em criar uma agência de desenvolvimento responsável pela bacia hidrográfica do rio Tennessee e a população a sua volta (SCOTT, 2015).
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[...] atravessava uma região relativamente árida trazendo abundância de água e
possibilidade de cultura. Essa função que o São Francisco sempre teve resultou afinal
numa sugestão para que se desse mais atenção ao vale, transformando e modernizando
o rio para um tráfego fluvial mais intenso e para um maior desenvolvimento regional
(LOPES, 1991, P. 102).

Um dos primeiros problemas identificados por Lopes foi o fator geográfico da região ao
entorno do Rio São Francisco, dado que devido às características de percurso do rio e das terras
ao seu redor, interrompiam a habitação de pessoas. Nesse sentido, o objetivo seria tornar a
região do rio um local habitável, progressista e desenvolvido. Nas palavras de Lopes, quando
isso se concretizasse, com a recuperação do Vale, ter-se-ia se formado “um elo fortíssimo,
material de união e de defesa brasileira” (LOPES, 2006, p. 71).
Mediante estudos com sua equipe, destacou-se a questão do domínio da água como um
dos principais problemas que resolveria grande parte do desenvolvimento do Vale. O
abastecimento de água do rio foi um dos principais pontos estudados, tanto que Lopes previu
que, elaborando um sistema capaz de armazenar sete bilhões de metros cúbicos de água nos
próximos quinze anos, o rio se tornaria capaz de servir e abastecer todo o país nos quinze anos
subsequentes. Através do controle das enchentes, com a construção de barragens, seria então
possível tornar as margens do São Francisco habitáveis e criar condições para a geração de
energia elétrica (LOPES, 2006).
Foi a partir dessas considerações que se criou a barragem de Três Marias que levou à
regularização do rio e a diversos projetos hidráulicos de vários propósitos. Foram também
realizados estudos sobre a navegação do rio em relação aos parâmetros de regularização da
vazão e obras de desobstrução de seu leito, além de estudos de conservação do solo da bacia e
de reflorestamento das cabeceiras do rio, em Minas Gerais, o que por sua vez, foi efetivado em
grande parte da região
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(LOPES, 2006; LOPES, 1991).

Em se tratando do melhoramento das oportunidades de agricultura, o plano da CVSF
abrangeu o estudo de drenagem e irrigação controlada, que poderia se tornar uma importante
vocação do Vale. O resultado disso foi o visível crescimento da fruticultura, com a criação de
núcleos de pesquisa e distribuição de sementes. Dessa forma, nas décadas seguintes foram
construídas áreas de moderna agricultura irrigada na produção de frutas, incluindo as regiões
do Norte de Minas, na Bahia, como Bom Jesus da Lapa e Juazeiro, Pernambuco, Petrolina e
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Lopes teve uma visão ecológica global importante, com preocupação em preservar os recursos naturais da
região do Rio São Francisco (LOPES, 2006).
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Sergipe. Além disso, outra preocupação dos estudos foi o apontamento de áreas vocacionais,
objetivando o desenvolvimento industrial
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(LOPES, 2006; DINIZ, 2008).

Em se tratando da infraestrutura, o projeto contou com planos de ligações ferroviárias,
rodoviárias e aeroviárias no Vale, além de um programa de telecomunicações. Porém a
integralização desses planos encontrou dificuldades, dadas as diversas deficiências da região,
especialmente no que se refere a serviços públicos
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(LOPES, 2006).

O Plano objetivou estudar as regiões de maior possibilidade em atuar como polos
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regionais, dentre centenas de municípios que o Vale contemplava . Nesse sentido, com o
objetivo de intensificar a influência econômica e social dessas regiões, foram selecionadas as
cidades: “Belo Horizonte, Pirapora, Montes Claros e Bocaiúva, Januária, Bom Jesus da Lapa,
Correntina e Santa Maria da Vitória, Barreiras, Juazeiro e Petrolina, Petrolândia, Propriá e
Penedo” (LOPES, 2006, p. 76). O Plano também determinou um orçamento do período que
seguiria de 1951 a 1956, com a previsão das verbas a serem destinadas a escala de obras
estudadas (LOPES, 2006).
Cabe ressaltar que durante a formulação teórica do Plano do Vale do São Francisco,
Lopes também apresentou, para além de seus projetos técnicos, sua posição quanto à
participação do Estado com uma visão de desenvolvimento nacional, fazendo o plano
característico do planejamento do pós-guerra:

O Estado capaz de interferir em muitos setores da economia privada, para imprimirlhe o cunho de interesse coletivo, sem sufocar e anular a iniciativa individual é a
síntese desejável entre a tese liberal e individualista do capitalismo puro e as servidões
mornas do Estado Leviathan, que os totalitarismos modernos seguiram (LOPES,
2006, p. 78).

Segundo Lopes (2006), sua experiência na CVSF foi essencial para amadurecimento de
ideias e posicionamentos, influentes para torná-lo o homem público que foi. O encerramento
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O projeto de beneficiamento do Vale do São Francisco foi inspirado em exemplos internacionais, como o Vale
do Tennensse, no México, na Índia, também sobre o New Deal e Plano Monet, tais inspirações em diferentes
exemplos se dá pela característica do Plano Geral de beneficiamento do São Francisco ser, como o próprio Lopes
chamou, de “múltiplos propósitos” (LOPES, 1991; DINIZ, 2008, p. 93).
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A realidade do período era a precariedade de serviços públicos nas cidades, mesmo os mais essenciais. De
acordo com Lopes (2006, p.76), “Dos 168 municípios que compunham o Vale, somente 63 tinham abastecimento
de água (61 em Minas Gerais) e 25 tinham esgotamento sanitário (24 em Minas Gerais).
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Nos quais 63 tinham abastecimento de água e 25 sistemas sanitário, sendo mais de 95% dos que tinham acesso
a água e saneamento básico, pertencentes a Minas Gerais (LOPES, 2006).
Vale ressaltar também que o Vale São Francisco se estendia por cinco estados brasileiros e no ano 1949,
abrangia 40 municípios baianos, 32 em Pernambuco, 14 em alagoas, 12 sergipanos, além de mais de cem
municípios mineiros (LOPES, 1991)
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dos estudos do Plano Geral para aproveitamento do Vale do São Francisco se deu com a
apresentação do documento no Congresso Nacional em 1950, que por sua vez foi publicado,
em forma de livro com 348 páginas, na gestão de Lopes no Ministério de Viação e Obras
Públicas do governo Café Filho, em 1955, num estudo que foi divido em seis partes:

a) introdução; b) plano do São Francisco em face da técnica geral de planejamento,
abrangendo as experiências do Nilo, do Niger e do Tennessee; c) planejamento da
bacia hidrográfica propriamente dita, compreendendo barragens para controle de
cheias e usinas hidroelétricas; d) planejamento das áreas de economia especializada,
incluindo irrigação; e) planejamento da rede urbana, inclusive das metrópoles; f)
planejamento dos transportes e comunicações regionais (DINIZ, 2008, P. 92).

Lopes participou da fase de estudos do Plano, mas não acompanhou a execução de todos
os projetos, por estar participando de outras áreas no fim do período dos estudos. De toda forma,
o que este e sua equipe puderam ver se concretizando e dando resultados satisfatórios no
período que estiveram presentes foi especialmente a barragem de Três Marias que, quando
construída, reteve a enchente que transbordava ao longo do rio, regularizando e aumentando o
volume de água do São Francisco que colaborou também com a Usina hidroelétrica de Paulo
Afonso
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que aumentou consideravelmente sua capacidade (BARBOSA, 2012; LOPES, 2006;

LOPES, 1991).

4.4 O Plano de Eletrificação de Minas Gerais e seus desdobramentos:

Em paralelo a sua atuação na Comissão do Vale do São Francisco do Governo Federal,
Lopes também fez parte da elaboração do Plano de Eletrificação de Minas Gerais, este
contratado pelo governo de Minas Gerais e elaborado pela empresa privada Companhia
Brasileira de Engenharia (CBE). O contrato entre o governo do estado e a empresa foi assinado
em 15 de dezembro de 1949. Neste período, a gestão do governo estadual era de Milton Campos
e o Plano de Eletrificação foi encomendado pelo Secretário José Rodrigues Seabra, do PSD,
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da Pasta de Viação e Obras Públicas (SVOP) . Seabra tinha uma grande ligação com o setor
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A usina de Paulo Afonso foi construída pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) no mesmo
período da criação da CVSF (LOPES, 1991).
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As Pastas de Agricultura e Viação e Obras Públicas, que na gestão de Benedito Valadares eram interligadas,
iniciam certa disputa política no final dos anos quarenta e início dos anos cinquenta, por se tornarem lócus de dois
partidos diferentes – UDN e PSD, respectivamente – trabalhando em projetos considerados divergentes. Enquanto
a SVOP era gerida por um membro do PSD, o governo Milton Campos apresentou um diagnóstico econômico e
social do estado na Pasta de Agricultura, sobre responsabilidade do udenista Américo René Giannetti, de 1947 a
1950, e, em paralelo ao desenvolvimento do Plano de Eletrificação, lançou o Plano de Recuperação Econômica
e Fomento da Produção. Enquanto este teve o propósito de articular um planejamento em relação ao
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de eletricidade. Havia sido um dos criadores de um Instituto de Eletrotécnica, importante núcleo
responsável por formar engenheiros eletrotécnicos em Minas Gerias e, dessa forma, uma de
suas principais preocupações constava em resolver o problema de eletricidade da região
(LOPES, 2006).
O Secretário de Obras contratou a Companhia Brasileira de Engenharia (CBE), filiada
a uma companhia de construção civil, sediada no Rio de Janeiro, para levantamento da demanda
e capacidade de produção de energia elétrica em Minas Gerais. Lucas Lopes então foi
contratado pela CBE, através da SVOP, e coordenou o projeto com parte da equipe que o
109

acompanhara também na Companhia do Vale do São Francisco . O Plano de Eletrificação foi
elaborado no Rio de Janeiro e lançado pela Secretaria de Viação e Obras Públicas que por sua
vez era lócus de atuação do PSD, partido do qual Lopes era vinculado. Também sua indicação
para diretoria da CVSF foi feita por Bias Fortes, ministro do governo Dutra, com o intuito de
levar o PSD de Minas Gerais a uma posição no governo federal
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(LOPES, 2006; BARBOSA,

2012).
Vale destacar os nomes que contribuíram com Lopes como sendo os Mauro Thibau,
111

Domício Murta, Décio Vasconcelos, Galdino Mendes , entre outros, e que mais tarde se
deslocaram para a Cemig, fruto do próprio Plano de Eletrificação.
Segundo o Lopes (1993, P. 20), no Plano de Eletrificação:

desenvolvimento dos setores agrícola e industrial, aquele fora mais focado no abastecimento energético de Minas,
mesmo que considerado um plano econômico regional completo. Giannetti e sua equipe também iniciaram projetos
do Complexo Salto Grande/Santo Antônio, dado o historio da secretaria em trabalhar em planos relacionado a
industrialização, juntamente com a necessidade vista no período de procurar novas fontes de energia elétrica. Dessa
forma, a construção das usinas Salto Grande/Santo Antônio foi realizada paralelamente ao estudo da CBE e,
segundo o próprio Lucas Lopes, um não sabia o que o outro fazia. Por outro lado, mesmo com a rivalidade entre
as duas Pastas, a Secretaria de Agricultura criou a Taxa de Recuperação Econômica que se tornou um importante
tributo para o desenvolvimento econômico regional das próximas décadas, juntamente com a Taxa de Eletrificação
– este com o propósito de se auxiliar na formação de capital de empresas de eletricidade. Os projetos das duas
secretarias juntamente com tais taxas criadas foram essenciais para o levantamento de recursos e consolidação da
Cemig (VAL e GODOY, 2014; BARBOSA, 2012; LOPES, 1993; Usinas da Cemig: 1952 - 2005, 2006; GODOY,
BARBOSA e BARBOSA, 2009).
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Os Planos de Eletrificação e da Comissão do Vale do São Francisco (CVSF) fizeram parte de estudos
complementares, dado que no Vale, uma equipe foi responsável pelo estudo de retenção de enchentes, construção
de barragens e sistema de irrigação, possibilitando a formação de engenheiros eletrotécnicos e hidráulicos que ao
mesmo tempo elaboravam um Plano de Eletrificação do estado. Ambos os planos, então, garantiram a resolução
do problema tanto da regularização das cheias quanto a instalação de usinas hidroelétricas, cujo resultado foi a
construção da hidroelétrica de Três Marias, na qual a barragem foi feira pela CVSF e a usina, pela CEMIG
(LOPES, 1993; DINIZ, 2008).
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Entre 1949 e 1950, Lopes e parte de uma equipe escolhida por ele trabalharam ao mesmo tempo na CBE e na
CVSF, atuando nos dois projetos (LOPES, 2006).
111

A equipe trabalhava metade do dia na sede da CBE que ficava na Avenida Churchill e, após o almoço, iam para
a repartição pública da Comissão do Vale, na Avenida Roosevelt, e trabalhavam até às 17h. O regime part-time
nos dois projetos foi possível dada a pequena distância entre os dois locais de trabalho, de cerca de cem metros
(LOPES, 1991; LOPES, 1993).
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[...] a primeira coisa a se fazer foi tentar definir onde Minas teria alguma possibilidade
de industrialização. Quais seriam as regiões geográficas em que se caracterizariam
processos de possível industrialização. O Plano foi uma geografia econômica de
Minas, como primeira etapa, para uma decisão de mercados onde poderia realmente
crescer a demanda de energia elétrica.

O projeto consistiu em um “Plano de Diretivas, por que procura fixar os termos de uma
política de coordenação das atividades privadas e governamentais no setor de energia elétrica”
(PEMG, vol. 1, 1950: 03 APUD BARBOSA, 2012, P. 161), além de ser também um “Plano de
Obras por que define objetivos a serem cumpridos em termos de usinas, linhas de transmissão
e redes de distribuição” (IBIDEM) em que o ponto principal consistiu na distribuição e
abastecimento de energia elétrica (LOPES, 1993; LOPES, 1991; BARBOSA, 2012).
O Plano foi elaborado com o objetivo inicial do estudo das regiões geográficas com
possibilidade de industrialização e dessa forma, os pontos estratégicos para demanda de energia
elétrica, através de um detalhado balanço energético. Lopes organizou uma equipe técnica,
como Salomão Serebrenick, Paulo Assis Ribeiro e Domício de Figueiredo Murta
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que fizeram

parte da primeira fase dos estudos e formularam diretrizes sobre o papel de intervenção do
governo a incentivar a iniciativa privada e o capital estrangeiro para o eficiente crescimento da
113

indústria de energia elétrica e o consequente desenvolvimento do estado . Além de definir a
estrutura do planejamento elétrico do estado, também guiaram o desenvolvimento do setor em
nível nacional, levando a integração dos sistemas elétricos das regiões em uma rede nacional,
através da criação de companhias estatais, privadas e mistas. Após a fase inicial dos estudos,
foi feito um balanço energético de todo do estado que tiveram como objetivo a organização de
toda parte técnica do sistema elétrico da região. Nesta etapa, a integração de técnicos como
114

Mauro Thibau e John Cotrim , em conjunto com os estudos de Lopes, foi essencial (LOPES,
1991; LOPES, 2006).
É possível identificar, com base nas Tabelas 4 a 8, a dimensão do Plano através do
sumário dos cinco volumes do documento responsáveis, por sua vez, por analisar a geografia
econômica e as possibilidades de expansão industrial da região.
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Esses técnicos acompanharam Lucas Lopes tanto na Secretaria de Agricultura, Indústria Comércio e Trabalho
(SAICT) de Minas Gerais como na Comissão do Vale do São Francisco, na qual Lopes foi Diretor do Plano de
Obras, no Rio de Janeiro (LOPES, 2006; LOPES, 1993).
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Tais diretrizes foram implantadas na criação das Centrais Elétricas de Minas Gerais (CEMIG), dirigida por
Lucas Lopes, no início da década de 1950 (LOPES, 2006).
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Cotrim havia sido companheiro de trabalho de Lopes na Caeeb, no começo de sua carreira, e Thibau
também havia trabalhado na Caeeb e foi indicado por Cotrim para fazer parte dos estudos do Plano (LOPES, 1991).
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Tabela 4 - Sumário Plano de Eletrificação de Minas Gerais
Apresentação – Pela Companhia Brasileira de Engenharia
Volume I
1ª parte – Fundamentos Geográficos da Economia de Minas Gerais
Capítulo 1 – Introdução
Lucas Lopes
Capítulo II – Caracterização do território
Lucas Lopes
Capítulo III – Hidrografia
Lucas Lopes
Capítulo IV – Hidrografia
Salomão Serebrenick
Capítulo V – Solos e Cobertura Vegetal
Lucas Lopes
Capítulo VI – Divisão Administrativa
P. Assis Ribeiro
Capítulo VII – Demografia
P. Assis Ribeiro
Capítulo VIII – Sistemas de Comunicação
Lucas Lopes
Capítulo IX – Nota sobre Educação e Saúde
P. Assis Ribeiro
Capítulo X – Geografia da Pecuária de Minas Gerais
Domício de Figueiredo Murta
Capítulo XI – Geografia da Agricultura
Domício de Figueiredo Murta
Capítulo XII – Geografia das Indústrias em Minas Gerais
Domício de Figueiredo Murta
Fonte: Barbosa, 2012, p. 161.

Tabela 5 - Sumário Plano de Eletrificação - Volume II
Volume II
2ª parte – Fundamentos Geográficos da Economia de Minas Gerais
Capítulo 1 – Generalidades sobre a Geologia e os
Domício de Figueiredo Murta
Recursos Minerais
Capítulo II – Minerais Metálicos
Domício de Figueiredo Murta
Capítulo III – Minerais não Metálicos
Domício de Figueiredo Murta
Fonte: Barbosa, 2012, p. 161.

Tabela 6 - Sumário Plano de Eletrificação - Volume III
Volume III
1ª parte – Balanço Energético de Minas Gerais
Capítulo 1 – Introdução
Capítulo II – Evolução da técnica de utilização da energia
Capítulo III – Aspectos geográficos da energia inanimada
Capítulo IV – Balanço energético de Minas e do Brasil
Capítulo V – Avaliação do potencial hidráulico de Minas
2ª parte – Política de Eletrificação
Capítulo I – Preliminares
Capítulo II – Características da indústria de eletricidade
Capítulo III – Política de racionalização dos sistemas elétricos
Capítulo IV – Política de administração dos sistemas elétricos
Capítulo V – Política elétrica no estrangeiro
Capítulo VI – Política que convém a Minas Gerais
Capítulo VII – Sugestão sobre a estruturação dos órgãos
responsáveis pela execução e coordenação do Plano de
Eletrificação
Fonte: Barbosa, 2012, p. 161.

Tabela 7 - Sumário Plano de Eletrificação - Volume IV

Lucas Lopes
Lucas Lopes
Lucas Lopes
Lucas Lopes
Lucas Lopes
Lucas Lopes
Lucas Lopes
Lucas Lopes
Lucas Lopes
Lucas Lopes
Lucas Lopes
Lucas Lopes
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Volume IV
Plano de Eletrificação de Minas Gerais
Capítulo 1 – Panorama da Eletrificação em Minas Gerais
Capítulo II – Zoneamento dos sistemas elétricos
Capítulo III – Estimativa de crescimento da demanda
Capítulo IV – Plano de eletrificação da zona eletro-econômica II
Capítulo V – Plano de eletrificação da zona eletro-econômica III
Capítulo VI – Plano de eletrificação da zona eletro-econômica IV
Capítulo VII – Plano de eletrificação da zona eletro-econômica V
Capítulo VIII – Plano de eletrificação da zona eletro-econômica VI
Capítulo IX – Plano de eletrificação da zona eletro-econômica VII
Capítulo X – Plano de eletrificação da zona eletro-econômica II
Capítulo XI – Estudo do suprimento de energia da zona Central
Fonte: Barbosa, 2012, p. 162.

Lucas Lopes
Lucas Lopes
Mauro Thibau
Equipe da CBE
Equipe da CBE
Equipe da CBE
Equipe da CBE
Equipe da CBE
Equipe da CBE
Equipe da CBE
Equipe da CBE

Tabela 8 - Sumário Plano de Eletrificação - Volume V
Volume V
Estudos Especiais
Capítulo I – Possibilidades de redução dos minérios de ferro, no quadro
atual da indústria siderúrgica do Estado de Minas Gerais
Capítulo II – Estudo sobre eletrificação rural
Capítulo III – Estudo sobre tarifas de energia elétrica
Capítulo IV – Estudo sobre padronização de frequência
Capítulo V – Estudo do Plano de Eletrificação Ferroviária de Minas Gerais
Fonte: Barbosa, 2012, p. 162-163.

Francisco P. Ferreira Pinto
Rainulfo Schettino
Fábio Valverde Rodrigues
Bastos
J.M. Moreira Fischer
Lucas Lopes

De forma resumida, o Plano de Eletrificação de Minas Gerais foi um conjunto de
estudos sobre todas as regiões do estado em relação ao seu potencial de produção e distribuição
de energia elétrica, através das características hidrográficas (Plano de Eletrificação de Minas
Gerais, 1950).
Logo na parte introdutória do Plano, Lopes apresentou que o principal objetivo do
estudo seria promover melhor qualidade de vida da população, através da mobilização dos
recursos energéticos da região. Dessa forma, justificou:

Estes estudos pretendem definir e interpretar os elementos do meio geográfico que
justificam um esforço de planejamento de um dos fatores mais importantes da luta de
adaptação do homem à paisagem onde vive: a mobilização das energias inanimadas
capazes de multiplicar seu esforço na conquista dos bens naturais.
Como obra de planejamento, não podem eles fugir à diretriz que bem fixou Benton
Mackey – a primeira atitude que devemos assumir ao encararmos uma região a ser
planejada deve ser um esforço de discernir qual o “plano” que a natureza estabeleceu
para a vida humana nessa região
Volume I, p. 7).
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Grifos do autor.
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(Plano de Eletrificação de Minas Gerais, 1950,
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Com a utilização de quadros e mapas, característicos de toda a apresentação do estudo,
Lopes apontou que a acessibilidade econômica tanto no território interno, quanto aos outros
estados era um problema característico da geografia de Minas Gerais que poderia ser resolvida
através de duas propostas: “1.º) desenvolver os portos marítimos de maior acessibilidade ao
território mineiro, tais como Vitória e Caravelas; 2.º) acrescer a eficiência dos transportes com
a melhoria de suas condições técnicas de traçado e com o emprego de fontes mais econômicas
116

de energia destinada à tração” . Nesse sentido, Lopes fez um estudo hidrográfico do estado,
apresentado no capítulo III do volume I do trabalho, que demonstra os principais potenciais
hidrográficos para provimento de energia elétrica da região, através da apresentação das
maiores bacias hidrográficas e suas características, planejando o represamento dos rios,
especialmente na região central, com maiores possibilidades industriais naquele período, para
aumentar as alturas de queda e regularizar as vazões e, dessa forma, promover grandes fontes
de energia, alterando a realidade daquele momento, mencionada por Lopes, de grande
quantidade de pequenas fontes espalhadas pelo Estado. Como ilustração do potencial
hidroelétrico de Minas, o Plano apresenta um quadro com os principais rios que drenam Minas
Gerais:

Tabela 9 - Bacias hidrográficas de Minas Gerais e as áreas de suas superfícies
Bacias
1 – São Francisco
2 – Rio Grand – Paraná
3 – Rio Doce
4 – Rio Jequitinhonha
5 – Rio Paraíba
6 – Rio Mucuri
7 – Rio Pardo
8 – Rio São Mateus
9 – Rio Itanhaém
10 – Rio do Prado
11 – Rio Burinhaem
12 – Rio Itaúnas
13 – Rio Itabapoana
Total

Área em Km
248.589
145.462
75.143
54.681
19.997
17.384
15.314
6.222
3.500
1.025
1.000
1.000
590.000

2

% do Estado
42%
24,5%
13,1%
9,3%
3,5%
2,9%
2,5%
1,3%
0,6%
0,1%
0,1%
0,1%
100,00%

Fonte: Plano de Eletrificação de Minas Gerais, 1950, Volume I, p. 19.

Ao analisar os grandes rios, especialmente os sete primeiros da Tabela 5, Lopes
mencionou a preocupação com a ocupação da população próxima às margens dos rios e que o
melhor aproveitamento destes influenciaria o surgimento de núcleos urbanos. Esse foi também
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Plano de Eletrificação de Minas Gerais, 1950, p. 11.
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um dos objetivos dos estudos da Comissão do Vale do São Francisco, do qual Lopes
paralelamente fez parte no período (Plano de Eletrificação de Minas Gerais, 1950).
O balanço energético de Minas Gerais, presente no volume III do Plano, relaciona o
consumo energético ao progresso econômico, através de técnicas e métodos para o melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis para transformação em energia elétrica. Nesse sentido,
baseando numa tese de Oswaldo Spengler, Lopes argumentou que “onde quer que haja carvão,
petróleo ou forças hidráulicas pode-se forjar uma área de riquezas e de poder político, se
condições do meio não restringirem as possibilidades de ocupação humana e se existirem
cérebros, métodos e técnica capazes de mobilizá-las”. Baseado nesse ponto de vista, Lopes fez
o balanço verificando que Minas Gerais não possuía fontes de carvão e petróleo suficientes,
mas que poderiam ser supridas com fontes hidráulicas, suficientes para garantir o progresso
industrial do estado.
Como justificativa, apresentou no estudo o crescimento do uso de energia hidráulica,
associado a modernização das técnicas de aproveitamento das fontes, em comparação à outras,
como o carvão, principal fonte de energia até então, este com produção decrescente, entre os
anos de 1913 e 1935, conforme pode ser visto na Figura 12. Admitindo que a energia gerada
pelo carvão compunha um volume altíssimo às indústrias, argumentando o exemplo dos
Estados Unidos, que utilizava 37% de todo carvão produzido no país para matéria prima nas
indústrias, também constatou o emprego da hidroeletricidade como substituta do carvão em
muitos outros ramos importantes. No caso dos Estados Unidos, previu tal substituição no
combustível de locomotivas, na geração de eletricidade e gás urbano, além da utilização da
eletrossiderurgia. Tudo isso, representaria uma diminuição de mais da metade do consumo de
carvão nos Estados Unidos.

Tabela 10 - Produção mundial de energia (em milhões de toneladas de carvão equivalente)
- 1913 a 1935
ANOS

1913
1925
1930
1935

Carvão
antracito
betuminoso
1 216
1 185
1 217
1 112

1913
1925
1930
1935

71,4%
64,6%
61,6%
56,6%

Linhito

Petróleo

Gás
Natural

Lenha

46
77
22
300
66
213
46
250
70
281
69
250
73
323
75
250
(Percentagem do abastecimento total)
2,7%
4,5%
1,4%
17,6%
3,6%
11,6%
2,5%
13,6%
3,6%
12,6%
3,5%
14,1%
3,7%
16,5%
3,8%
12,8%

Energia
Hidráulica
40
75
102
131

Total de
carvão
equivalente
1 703
1 835
1 986
1 964

2,4%
4,1%
5,1%
6,6%

100%
100%
100%
100%
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Fonte: Plano de Eletrificação de Minas Gerais, 1950, Volume III, p. 12.

No caso de Minas Gerais, Lopes fez uma análise baseada no exemplo dos EUA e
constatou que o grosso do carvão consumido no estado, olhando para o emprego do carvão
importado no ano de 1942, poderia ser substituído pela hidroeletricidade, conforme Tabela 6.
Dessa forma, sugeriu: “Uma política econômica sadia deverá incentivar o emprego de carvão
nacional ou importado nos usos industriais insubstituíveis, e facilitar, por todos os meios, o
emprego da energia hidrelétrica, em vez de termoelétrica”. A Tabela 7 mostra a porcentagem
de carvão importado pelo Brasil que poderia ser substituído pela hidroeletricidade, em
diferentes setores.

Tabela 11 - Emprego do carvão importado pelo Brasil
Combustível para locomotivas
Combustível para navegação
Para fabricação de gás urbano
Outras aplicações
Fonte: DNPM - 1942

60%
18%
16%
6%

Fonte: Plano de Eletrificação de Minas Gerais, 1950, Volume III, p. 12

Nesse sentido, o estudo mostrou que o Brasil teria condições naquele momento de passar
de um país de energia muscular predominante, como nos casos da China e da Índia, e chegar
ao nível de países como Noruega, Canadá e Itália, em que a energia hidráulica prevalecia. As
reservas de energia hidráulica brasileiras representavam cerca de 15 milhões de quilowatts, em
períodos de estiagem, enquanto as possibilidades de descoberta de carvão e petróleo, no estado
mineiro, eram de baixas possibilidades.
Dadas tais circunstâncias, o Plano abordou a importância do balanço energético tanto
do Brasil quanto de Minas Gerais para levantamento do consumo de energia elétrica e suas
fontes, levando em consideração as deficiências de informações estatísticas daquele período.
Tal balanço mostra a prevalência de combustíveis de origem vegetal para produção de energia
elétrica. A utilização de lenha, em maior medida, e de carvão vegetal, em menor medida, eram
as principais matérias primas de produção de energia elétrica, tendo a hidroelétrica participação
de apenas 2,2% do total de energia elétrica produzida no Brasil e, no caso de Minas Gerais,
0,7%. O quadro representado na Tabela 8 apresenta esses dados. Além disso, no caso de Minas
Gerais, o pouco desenvolvimento da civilização do estado estaria relacionado ao pouco
consumo energético local. A região da Zona Metalúrgica que apresentava maior consumo de
energia elétrica, utilizava pouco mais de 2% do balanço energético nacional.
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Tabela 12 - Balanço energético de Minas Gerais - 1948
MINAS
ANO DE 1948

Toneladas

Calorias

3
12 15 000
4 000
Lenha (60 616 000 m ) (*) ...................
Carvão Nacional (**) ...........................
60 000
5 000
Carvão estrangeiro e coque (**) ..........
120 000
7 000
Gasolina (***) ......................................
112 823
11 000
Óleo diesel e combustível (****) .........
66 227
10 500
Álcool motor (produção) (*****) ........
4 785
7 000
Petróleo nacional .................................
Carvão vegetal ......................................
244 322
7 000
Energia hidrelétrica (450 000 000 kWh
861
(*****) ................................................
Total
* Adotamos o volume relativo a 1947 segundo o DEE
** Avaliação baseada nos consumos das ferrovias e indústrias siderúrgicas
*** Segundo dados do CNP incluindo gasolina comum de aviação
**** Segundo dados do CNP
***** Avaliação baseada nos dados relativos a 1947 publicados pelo DEE

BRASIL
Bilhões de
Calorias
%

Bilhões de
Calorias

%

48 600

89,6

200 000

76,5

Relações
Minas
Brasil
24%

300
940
1 241
695
331
1 714
387

0,6
1,7
2,3
1,3
0,6
3,2
0,7

10 065
7 581
12 362
18 133
1 071
239
7 000
5 855

3,7
2,8
4,6
7,0
0,41
0,09
2,7
2,2

3%
12%
10%
4%
31%
0%
24%
7%

54 208

100,00

252 306

100,00

-

Fonte: Plano de Eletrificação de Minas Gerais, 1950, Volume III, p. 20

Ao analisar o potencial hidráulico de Minas Gerais, Lopes utilizou como ponto de
partida, os estudos da Comissão de “Estudo de Fôrça Hidráulica” do Serviço Geológico e
Mineralógico do Ministério da Agricultura, que iniciou a análise das atividades dos rios
mineiros em 1920, além de estudos da “Divisão de Águas”, do “Departamento de Águas e
Energia Elétrica” do Governo de Minas. O papel do Plano de Eletrificação seria, a partir do
que já fora estabelecido, a revisão sistemática do potencial hidráulico do estado mineiro em
função dos elementos de regime fluvial. A Figura 8 mostra o mapa com os pontos de potenciais
hidráulicos. Sobre o potencial hidráulico de Minas, Lopes verificou:

Os maiores potenciais, isto é, os potenciais concentrados em quedas maiores,
localizaram-se na região do Triangulo Mineiro. São geralmente quedas de pouca
altura com grande volume de água, cujo aproveitamento, entretanto, é facilitado pela
ocorrência generalizada de magnificas fundações para obras hidráulicas. [...]. Os
aproveitamentos de maior interêsse econômico imediato são os do rio Doce e S.
Francisco e seus afluentes e os da bacia do Paraíba. Na região central do Estado, onde
tendem a concentrar-se as grandes demandas, existem numerosas quedas de pequenas
potências. Em torno de Belo Horizonte, todavia, já foram captados todos os potenciais
de fácil aproveitamento.
[...] As concepções modernas de planejamento das grandes bacias hidrográficas, que
ressaltaram a importância das obras de represamento de múltipla finalidade, destacam
certas áreas de Minas como destinadas a reter as águas das grandes enchentes em
reservatórios de regularização de caudais. Os planos de controle do S. Francisco já
mostram que será indispensável a construção de grandes reservatórios nas áreas a
montante de Pirapora, para que se consiga eliminar os transbordamentos das cheias e
aumentar o tirante de navegação na estiagem. [...]
Obras dêste tipo vêm sendo estudadas no Fecho do Funil, no trecho do S. Francisco
que vai da foz do Abaeté à foz do Indaiá e ao longo do rio das Velhas. Idênticos
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projetos precisam ser investigados nos afluentes do Paraíba e no Alto Rio Doce (Plano
de Eletrificação de Minas Gerais, 1950, Volume III, p. 31).

Figura 4 - Distribuição Geográfica do Potencial hidráulico de Minas Gerais

Fonte: Plano de Eletrificação de Minas Gerais, 1950, Volume III, p. 29

Após o exame do balanço energético de Minas Gerais, foi elaborado, na parte III do
capítulo III do Plano, sugestões de política de eletrificação para o estado, de acordo com as
características de consumo da região. Para isso, foi destacada a relação de energia elétrica com
a industrialização e o consequente desenvolvimento regional. Fontes de energia elétrica, nesse
sentido, seriam um dos principais fatores de influência à localização das indústrias, destacandose a importância do setor energético ao desenvolvimento industrial, classificando a indústria
elétrica como primária. Dessa forma, esta como fornecedora de serviço de utilidade pública,
necessitaria do controle do Estado, que precisaria estabelecer exigências e deveres aos
produtores. De acordo com tal ponto de vista, Lopes argumentou:

É absolutamente necessário, para que a indústria elétrica de abastecimento público
contribua para um sadio e normal desenvolvimento da região servida e não constitua
um nocivo entrave ao seu progresso, que a oferta de energia preceda e estimule sempre
a demanda. [...]. Não basta, porém, esta precedência e estímulo de oferta; é preciso
que exista, ainda, plena confiança em que haverá sempre, no futuro, um excesso de
energia oferecida ao mercado e seus preços de venda terão uma certa estabilidade por
um largo período (Plano de Eletrificação de Minas Gerais, 1950, Volume III, p. 101).
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Por fim, no capítulo IV, a equipe da CBE elaborou planos regionais de eletrificação
divididos em sete zonas eletro econômicas, de acordo com as condições geográficas,
econômicas, populacionais etc., específicas de cada uma dessas regiões, classificadas como
Região Sul, Região da Mata, Regiões Oeste, Metalúrgica, Rio Doce, Alto São Francisco e Alto
Jequitinhonha, Regiões Triângulo e Alto Paranaíba, Região Urucuia, Regiões Alto Médio, S.
Francisco e Itacambira, Região Mucuri.
Após o estudo de cada uma dessas zonas, foi elaborado um planejamento das principais
usinas de transmissão a serem construídas até o ano de 1960, conforme Tabela 9:

Tabela 13 - Planejamento das obras a serem construídas até 1960 - Equipe CBE
ZONAS ELCTROECONÔMICAS

POTÊNCIA A INSTALAR NAS
USINAS (kW)
Pelo Estado
Por particulares
ou união
ou municípios
I
35 000
25 100
II
18 000
22 400
III
249 000
75 600
IV
2 700
11 500
V
1 000
VI
9 800
1 000
VII
10 000
SOMA
324 500
136 600
Fonte: Plano de Eletrificação de Minas Gerais, 1950, Volume IV, p. 70

LINHAS DE TRANSMISSÃO A
CONSTRUIR (km)
Pelo Estado
Por particulares
ou união
ou municípios
523
250
105
150
1 386
663
195
100
380
300
2 889
1 163

Figura 5 - Planejamento da área de transmissão até 1960 - Equipe CBE

Fonte: Plano de Eletrificação de Minas Gerais, 1950, Volume IV, p. 70
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A previsão apresentada no trabalho conclui que Minas Gerais conseguiria estabelecer,
até o ano de 1960, uma capacidade adicional de 561.100 kw, sendo o Estado responsável por
mobilizar aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de cruzeiros para a concretização desse
aumento, dado o caráter nacional das obras a serem realizadas. Esse recurso seria proveniente
do Fundo de Eletrificação, estabelecido na Constituição, e do Plano de Recuperação
Econômica. Além disso, o plano também contou com a participação particular e municipal. As
tabelas abaixo, ilustram a previsão de mobilização dos recursos para os dez anos posteriores ao
lançamento do estudo:

Tabela 14 - Esquema Financeiro do Estado
1. Contribuição da União
700 milhões de cruzeiros
2. De rendas normais dos fundos legais e outras
700 milhões de cruzeiros
dotações orçamentais
3. De empréstimos e subscrições de ações pelo
800 milhões de cruzeiros
público
TOTAL ............................................................
2 200 milhões de cruzeiros
Fonte: Plano de Eletrificação de Minas Gerais, 1950, Volume IV, p. 71

Tabela 15 - Previsão dos recursos provenientes do Estado e de particulares até 1960
Em dólares
Estado
– 40% de 2 232 M = 900 M
Particulares - 40$ de
935 M = 375 M
TOTAL ...................................................... 1 275 milhões = 64 milhões US$ os próximos 10 anos
Fonte: Plano de Eletrificação de Minas Gerais, 1950, Volume IV, p. 71

Em geral, o Plano de Eletrificação de Minas Gerais, apresenta-se como um estudo
geográfico e econômico das principais fontes de energia hidroelétrica da região mineira,
apresentando estratégias de utilização, produção, distribuição e transmissão de tais fontes para
o desenvolvimento industrial da região. É um estudo constituído por dados estatísticos
disponíveis no período, além de ilustrações gráficas, características de todos os capítulos do
Plano.
Não faz parte deste trabalho esmiuçar tal projeto e todas as suas etapas, mas tentamos
aqui resumir alguns poucos conteúdos do estudo, a fim de tentar demonstrar sua riqueza em
dados e a capacidade de planejamento apresentados pelos participantes do projeto, em
detrimento da falta de muitos dados que poderiam deixar o trabalho mais preciso. A partir do
lançamento do Plano a realidade do setor energético mineiro começou a mudar. A constituição
da Cemig concretizou essa evolução e, a partir de então, a construção de Usinas hidroelétricas

108

permitiram, dentre outras melhoras, maior integração regional e desenvolvimento industrial
(Plano de Eletrificação de Minas Gerais, 1950).
Os cinco volumes do Plano publicados na década de 1950 e entregues ao governador
Milton Campos fizeram convencer a gestão posterior de JK em Minas Gerais e outros políticos
da capacidade dos estudos e da importância de um programa baseado num planejamento. O
estudo liquidou possíveis críticas e alternativas entre as associações de classe e clubes de
engenharia. Foi efetivamente elaborado com a assinatura do contrato entre o Governo de Minas
Gerais e a Companhia Brasileira de Engenharia (CBE) (LOPES, 1991).
Mesmo que a efetivação do Plano tenha ocorrido ao final da década de quarenta, vale
ressaltar que este já estava sendo trabalhado por Lucas Lopes quando de sua atuação na
Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho (SAICT) a partir de 1943, em Minas
Gerais. O resultado de todos esses estudos foi a criação das Centrais Elétricas de Minas Gerais
(Cemig), em 1952, no governo JK e que teve a lei de criação aprovada ainda no governo Milton
Campos. Além disso, o Plano acabou por se tornar uma das bases para o projeto de governo do
Binômio Energia e Transportes, o que permitiu um importante vínculo entre Juscelino
Kubitscheck e Lopes que se tornou o braço direito do governador quanto ao planejamento para
o desenvolvimento industrial do estado (LOPES, 2006).
A participação de Lopes tanto na CBE como na Comissão do Vale do São Francisco
trouxe benefícios igualmente importantes para sua capacidade de definir projetos e colaborou
consequentemente para a criação das Centrais Elétricas de Minas Gerais (LOPES, 1991).

4.5 A CEMIG

Após a eleições em Minas Gerais, em 1951, o governador eleito JK, representando a
volta do PSD ao governo, dá efetividade ao Plano de Eletrificação de Minas Gerais, através da
implementação da Cemig, em 1952. Kubitschek já conhecia o trabalho de Lopes tanto na
Comissão do Vale do São Francisco quanto na CBE
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e, por isso, convidou-o a criação da

empresa dando-lhe certa autonomia para a tomada de decisões quanto concretização da Cemig.
Quanto ao convite feito a Lopes, este comentou:
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Juscelino e Lopes tinham convívio desde a primeira sua primeira experiência no setor público, como Secretário
da Agricultura, em 1943. Nesse período JK era prefeito da cidade de Belo Horizonte, de forma que se viam com
frequência. A relação entre ambos era também de parentesco, dado que Lopes casou-se com a prima da esposa de
Juscelino (LOPES, 1993).
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Quando me convocou para a Cemig Juscelino realmente me deu a oportunidade que
eu desejava, de criar uma organização daquele tipo e contar com liberdade de ação.
Mas em minha conversa com ele, impus uma condição: só iria trabalhar em Minas se
tivesse a garantia de que haveria fundos adequados no ritmo certo. Ir para Belo
Horizonte para ficar pedindo verbas na Assembleia e disputar recursos pobres com
vários deputados não interessava, ele deveria desistir, pois não era essa a nossa
tarefa
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(LOPES, 1991, P. 127).
119

Junto com uma equipe convocada por Kubitscheck , Lopes também ajudou a formular
o programa de governo da época, denominado Binômio Energia e Transportes, os dois setores,
aliás, já faziam parte das preocupações de Lopes quando de sua atuação na Secretaria de
Agricultura do governo Milton Campos e continuou sendo quando atuou no Governo Federal
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de JK, em sua atuação na elaboração do Plano de Metas . Lopes lançou, em abril de 1951, os
resultados do Plano de Eletrificação de Minas Gerais para implementação da Cemig. Uma das
principais características da Companhia foi a criação da sociedade de economia mista, contando
com a participação privada, contemplando diferentes regiões de Minas. Para isso, seria
construída uma empresa holding com a função de controlar diversas usinas, promovendo, por
sua vez a integração econômica e física de todas elas, com o objetivo de atender os interesses
do Estado (LOPES, 1991; LOPES, 2006). Em relação a holding, Lopes justifica:

Eu, pessoalmente, era favorável à sociedade anônima e deixei isso claro desde o
primeiro momento, quando sugeri a holding. [...] A idéia da holding me parecia muito
prática para um estado como Minas, que tinha grupos que não se associariam, e sim
lutariam para ter usinas próprias. [...] Ao passo que, se a holding fosse adotada, eu
teria a possibilidade de contar com recursos financeiros locais. Eu não era favorável
ao Estado cem por cento proprietário, sempre achei que deveria haver uma
participação acionária do consumidor. E a Cemig adotou essa política, que mais tarde
mostrou ser da maior importância: ela só fazia ligações novas para cidades que
comprassem suas ações. O resultado é que hoje as ações da Cemig estão amplamente
distribuídas por toda Minas Gerais. De todos os inventários e distribuições de bens
fazem parte ações da Cemig. [...] Era uma empresa com características de uma
sociedade de economia mista, procurando operar o mais possível dentro das regras da
sociedade anônima privada [...] (LOPES, 1991, P. 128-129)
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Naquele momento da constituição da Cemig, Lopes atuava como representante do governo do Brasil na
Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, e estava no Rio de Janeiro. Tal atuação de Lopes será tratada no próximo
tópico (LOPES, 1991).
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Para a elaboração do programa de governo também foram convocados José Maria Alkmin, Júlio Soares e
Luciano Martins (LOPES, 2006).
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Segundo Juscelino Kubitscheck, em suas memórias, Lopes e ele já trabalharam juntos antes de se tornar
governador. Debatiam o problema de energia elétrica e viravam noites discutindo. De modo que quando
Kubitschek tomou posse no governo de Minas, Lopes já tinha clara noção a respeito do setor (LOPES, 2006).
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Dessa forma, a Cemig e o modelo empresarial proposto por Lopes , o primeiro
122

presidente da Companhia que perdurou entre os anos de 1952 e 1956, junto a sua equipe ,
pensaram no setor de energia elétrica para além de Minas Gerais, como uma indústria brasileira
unificada e interligada. Foi assim com a Usina de Furnas, na qual foi pensada com visão global
da realidade industrial na década de cinquenta. A Usina de Três Marias, construída de acordo
com um convênio com a Comissão do Vale do São Francisco já seria suficiente para abastecer
o estado e principalmente gerar grande massa de energia para abastecer a cidade de Belo
Horizonte, porém não apresentava solução para o abastecimento de outras regiões potenciais
do país, como Rio de Janeiro e São Paulo. Furnas se apresentou como potencial solução, uma
vez que era uma barragem de cem metros de altura e apresentava capacidade de um milhão de
quilowatts e, dessa forma, se tornou o primeiro grande projeto da Cemig, interligando o sistema
do Centro-Sul do Brasil. O funcionamento de Furnas teve então a capacidade de abastecer, além
de Belo Horizonte, todo o estado de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, promovendo também
uma garantia a toda região Centro-Sul. Segundo Lopes (1991, p. 140) “Furnas foi a usina que
veio exatamente quando o Brasil precisou de um milhão de quilowatts para dar um grande salto
na sua expansão. Naturalmente, com Furnas, criou-se toda uma experiência de construir usinas
grandes” (LOPES, 1991; BARBOSA, 2012). De forma resumida:

A CEMIG surge [...] como agência de integração da produção energética mineira que
havia sido projetada pelo Plano de Eletrificação. Para construção das usinas de
Tronqueiras, Itutinga e Piau, ao lado da continuação da obra de Salto Grande, então,
formulou-se modelo de companhias regionais atrelado ao esquema, desenvolvido pelo
Plano de Eletrificação, de regionalização do sistema energético. Essas quatro
companhias regionais seriam aquelas que se articulariam no entorno das Centrais
Elétricas de Minas Gerais (CEMIG) que, além dos recursos do Fundo de Eletrificação
e da Taxa de Recuperação, contaria com empréstimos do BIRD e do BNDE na década
de 1950, “saltando a capacidade instalada de 13 para 114 mil quilowatts entre 1952
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e 1956

” (Diniz, 2002: 88 APUD BARBOSA, 2012, P. 268).

Os resultados da constituição da Cemig, além da atuação de Lopes em outros projetos
de energia e transportes e o seu conhecimento dos aspectos geográficos e hidrográficos do país
121

Após sua consolidação a Cemig assegurou o abastecimento de grandes empresas, com a função de garantir o
desenvolvimento do parque industrial mineiro e já no início da década de sessenta o número de indústrias atendidas
pela Companhia era de 1800, responsável por absorver mais de 80% de sua eletricidade. Em relação às regiões
atendidas, a Cemig passou de 16 localidades em 1956 (como Belho Horizonte, Contagem, Montes Claros, São
João del Rei, entre outras) atendendo 10 mil consumidores, para 69 municípios em 1962, promovendo o
abastecimento de mais de 100 mil consumidores em menos de dez anos (Usinas da Cemig: 1952 - 2005, 2006).
122

Lopes, como anteriormente dito, convidou engenheiros que trabalharam com ele na Comissão do Vale do São
Francisco, como Mauro Thibau e John Cotrim. Além destes, também fizeram parte da primeira equipe de
engenheiros da Cemig, Mário Bhering e Maurício Bicalho (LOPES, 1991).
123

Grifo do autor.
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- como pode ser visto no desenvolvimento da elaboração do Plano de Eletrificação de Minas
Gerais e no documento “Memórias da mudança da capital federal” - quando de toda sua
trajetória no setor público em Minas Gerais levou à sua participação em projetos de projeção
nacional na década de 1950. Esse novo momento de sua carreira será discutido no próximo
capítulo.
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CAPÍTULO 5: A DÉCADA DE 50 E LUCAS LOPES NO PLANEJAMENTO DA
INDÚSTRIA NACIONAL

Este capítulo será dedicado à fase da trajetória de Lucas Lopes em projetos de maior
amplitude em relação ao desenvolvimento industrial brasileiro. Sua experiencia e
conhecimentos adquiridos como dirigente público em Minas Gerais levou a seu reconhecimento
como um tecnoburocrata, sendo a partir de então indicado por líderes políticos ao envolvimento
do planejamento da industrialização no país. Essa evolução em sua carreira começou com a sua
participação na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU) e será discutida a seguir.
Entre a finalização dos projetos da CBE e na CVSF e a atuação na direção da Cemig,
houve um intervalo, no ano de 1950, que de acordo com o próprio Lopes foi um dos momentos
mais especiais de sua carreira e para evolução de seus conhecimentos. Nesse momento, o país
iniciou as preparações para a IV Reunião de Consulta dos Ministérios das Relações Exteriores
das Repúblicas Americanas, que seria realizado no mês de março de 1951. Tal reunião serviria
para concluir as negociações para a criação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (LOPES,
1991; LOPES, 2006).
A ideia da Comissão surgiu após o “Acordo de Washington”, com o qual o país teria a
possibilidade de receber investimentos internacionais para seu desenvolvimento econômico. O
Itamaraty ficou responsável por elaborar um documento a ser apresentado com as informações
da economia brasileira a fim de obter recursos de financiamento externos para setores
estratégicos, porém sua Comissão não estava composta por nenhum responsável por apresentar
as condições do setor de energia elétrica nacional (LOPES, 1991; LOPES, 2006).
Devido a própria repercussão do Plano de Eletrificação de Minas Gerais, Lopes foi
convidado a escrever um documento sobre o setor. Para elaboração do Plano no estado Minas
Gerais, foi necessário um estudo do panorama da energia elétrica no Brasil, o que tornou Lopes
uma das pessoas mais qualificadas a elaborar um paper de acordo com as necessidades de
Itamaraty, e assim o fez. Elaborou um relatório com a descrição da realidade brasileira em
relação à energia elétrica e a relação deste setor com o aumento da produtividade, analisando a
potencialidade hidroelétrica e as possibilidades de exploração de petróleo e melhor uso dos
recursos de carvão para geração de energia. Nesse sentido, Lopes apresentou, nesse mesmo
relatório, um estudo com dados estatísticos, além de ter analisado a regulamentação e políticas
tarifárias, revisão da legislação, mostrando os possíveis meios de aperfeiçoamento do setor. O
resultado disso foi a criação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e a nomeação de Lopes
como membro, no ano de 1951 (LOPES, 1991; LOPES, 2006; LOPES, 1993).
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5.1 A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos

A Comissão foi criada em 19 de julho de 1951, durante o segundo Governo Vargas, e
perdurou até o fim de dezembro de 1953, com Lucas Lopes fazendo parte de seu corpo técnico
124

durante esse intervalo de tempo, sob presidência de Ary Frederico Torres . A Comissão havia
sido criada quando JK foi eleito governador de Minas Gerais e Lopes, quando designado para
a Comissão, estava organizando a constituição da Cemig, convocando sua equipe de trabalho.
Dessa forma, dado o seu papel na colaboração nos projetos de governo de Juscelino, Lopes
trabalhou nesse período, que vai de 1951 a 1953, concomitantemente na Comissão Mista Brasil125

Estados Unidos (part-time) e na Cemig .
A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos teve como uma de suas características o
planejamento de seus projetos. A técnica de planejamento não era recorrente no poder público
brasileiro e a exigência das entidades americanas para que o planejamento ocorresse deu aos
técnicos da Comissão capacidade para a sua realização, possibilitando o financiamento externo
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de importantes projetos . Segundo Lopes (1991, P. 120):

Fazíamos nossos projetos com cronogramas de gastos, considerando a influência da
inflação, com definição do fluxo de caixa necessário para a execução da obra, com
garantia de origem de fundos. Mais tarde tudo isto se consolidou como técnica de
planejamento no Brasil, mas naquela época não existia. Antigamente, se havia uma
verba no orçamento começava-se a obra, e quando a verba acabava pedia-se mais.
Essa era a estrutura de trabalho dos grandes projetos brasileiros. A Comissão Mista
começou a pôr ordem nos projetos, e demorou alguns meses até consegui-lo.

Os estudos da Comissão se valeram da análise sobre a economia brasileira feitos pelas
missões norte-americanas Cooke, enviada ao Brasil em 1942, e Abbink, enviada ao país em
1948. Dessa forma os estudos se basearam nos principais pontos de estrangulamento e de
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Também fizeram parte do corpo técnico da Comissão, Valentin Bolças – responsável por assuntos financeiros
-, o economista Roberto Campos – responsável por assuntos econômicos - e o economista Glycon de Paiva –
responsável por assuntos geológicos e mineiros, e um presidente do lado americano. A ideia da criação da
Comissão foi orientada pelo então Ministro da Fazenda, Horácio Lafer (1951 a 1953) (LOPES, 1993; LOPES,
2006)
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Segundo Lopes (1991), a participação na Comissão Mista Brasil-Estado Unidos não era remunerada,
possibilitando trabalhar em outro projeto simultaneamente, como foi com a Cemig. Dessa forma, viajava para o
Rio sempre que necessário em função da Comissão. Isso também foi possível, dado que a Comissão não realizava
com frequência reuniões formais. “Linhas muito gerais eram debatidas, e a comissão dava apenas o para as
decisões, que eram background tomadas em nível de embaixador” (LOPES, 1991, P. 119).
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Os primeiros projetos que foram levados à CMBEU foram os da Usina de Salto Grande do Santo Antônio e da
Usina de Itutinga, da Cemig (LOPES, 1991).
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germinação da economia brasileira. Para isso analisaram os setores de transporte

127

e energia

elétrica que ficou consequentemente sob maior responsabilidade de Lopes, que levou essas
análises para a elaboração do futuro Plano de Metas de JK. Ambos os setores foram
considerados os principais pontos de estrangulamento da economia brasileira. A definição de
indústrias siderúrgicas, de alumínio, entre outras, constituíram-se como os pontos de
germinação. A Comissão então se responsabilizou por tratar de projetos de longo prazo da
indústria de base e serem bancáveis pelos recursos internacionais, através do Banco Mundial e
Eximbank (Export Import Bank), ou por bancos privados, europeus, etc., preparando projetos
que pudessem alinhar-se a estrutura de financiamento bancário, além de preparar uma
legislação para criar fundos em cruzeiros para realização das possíveis obras financiadas como
contrapartida dos recursos vindos dos bancos internacionais (LOPES, 1993; ARAUJO, 2010).
Os projetos elaborados pela Comissão definiam claramente tanto os recursos internos
quanto o financiamento externo, o que levou à criação do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE) em 1952, responsável pela arrecadação de cruzeiros para o financiamento
prioritário aos projetos aprovados pela Comissão, para garantir os financiamentos externos.
Como o BDNE foi proposto pela Comissão, a equipe continuou praticamente a mesma desta,
com Lopes como membro do Conselho de Administração do Banco.
Em relação à experiência da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, Lopes
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argumentou :

Foi um trabalho de educação coletiva, aprendemos muita coisa de como planejar,
detalhar, ou como elaborar um programa de saques. Toda a técnica de elaboração de
projetos foi, realmente, implementada, executada pela primeira vez no Brasil na
Comissão Mista (LOPES, 1993, p. 28).

5.2 Ministérios de Viação e Obras Públicas dos Governos provisórios Café Filho (19541955) e Nereu Ramos (1955-1956):

Ainda ocupando o posto como Presidente da Cemig, foi convidado em agosto de 1954
para Ministro da Viação e Obras Públicas no Governo Café Filho, por estratégia política, já que
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Especialmente o ferroviário (LOPES, 1993).

A atuação de Lopes na Comissão foi fundamenta para o financiamento de vários projetos futuros da Cemig,
tanto que os primeiros projetos levados à comissão foram os de Itutinga e Salto Grande/Santo Antônio. Como tais
projetos já estavam sendo elaborados pela equipe técnica da Cemig, o trabalho foi o de adaptá-los aos esquemas
da Comissão. Lopes admite que sua participação na Comissão permitiu um lobby em benefício dos projetos
mineiros e percebe o quanto o aprendizado sobre formulação de pedidos de financiamento foi importante para as
Centrais Elétricas de Minas Gerais (LOPES, 1991; LOPES, 1993).
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naquele momento o Presidente queria um representando do PSD, de forma a evitar que o
governo fosse completamente composto por udenistas. Lopes foi designado ao Ministério por
JK, por ser um técnico sem ambições políticas. Ficou um período curto neste ministério, até o
fim de janeiro de 1955, mas ainda assim conseguiu negociar a reconstrução da barragem da
Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, destruída após um acidente. A barragem foi refeita
com os recursos do Departamento de Obras e Saneamento, autorizados pelo então Presidente.
Também neste período realizou o discurso de inauguração da Estrada de Ferro Brasil-Bolívia,
em Santa Cruz de la Sierra, obra em que teve participação logo no seu início, ainda na década
de quarenta, quando participou da montagem dos vagões e locomotivas, contratado pela
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Sociedade Técnica de Materiais (Sotema) .
Dessa forma, Lopes (1991, P. 56) relembrou “[...] minha vida deu um salto: sai da ponta
do trilho para alguns anos depois inaugurar a estrada de ferro ao lado do presidente Café Filho”.
Sua curta experiência nesse ministério o possibilitou conviver com problemas de administração
pública, além da derrocada dos preços do café e a crise cambial daquele momento, o que
contribuiu para seus conhecimentos sobre a realidade brasileira ao formular o programa de
governo do posterior Presidente da República, JK (LOPES, 1991; LOPES, 2006).
Como Ministro, Lopes dedicou-se também a rever o projeto da Rede Ferroviária Federal
e finalizá-lo, além da implantação de programas do setor de transportes definidos na Comissão
Mista Brasil-Estados Unidos. A negociação de financiamento para a criação da Rede
Ferroviária foi feita por Lopes com o Banco Mundial e a Rede veio a se consolidar no Governo
JK, na esfera do Plano de Metas (LOPES, 1991).
Outro assunto levantado nesse período foi em relação ao Nordeste e seu
desenvolvimento econômico, visto principalmente durante sua atuação na Comissão do Vale
do São Francisco. Os problemas da seca no sertão e a falta de habitação foram pontos levantados
que levaram a formação de um grupo de estudos no Ministério para analisar a região e seus
impasses, o que levou posteriormente à criação da Superintendência de Desenvolvimento
Econômico do Nordeste (Sudene), também dentro do Plano de Metas (LOPES, 1991; LOPES,
2006)

5.3 A atuação no Governo Federal de Juscelino Kubitschek (1956-1960) e no BNDE
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A Estrada Brasil-Bolívia foi consequência de uma dívida que o Brasil adquiriu com a Bolívia quando da
incorporação do Acre. Através do Tratado de Petrópolis a Estrada foi a forma de compensação à dívida com o país
boliviano, que iniciou no primeiro mandato do Governo Vargas (LOPES, 1991).
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Durante o governo Café Filho, Juscelino Kubitschek, que naquele período era
governador de Minas Gerais, colocou em marcha sua campanha à presidência da república.
Lopes - ainda no posto de presidente da Cemig em Minas Gerais e Ministro da Viação de Café
Filho - juntamente com Júlio Soares, foram os dois integrantes permanentes escolhidos para
iniciar os trabalhos de formulação de um programa de governo para administração federal de
JK. Após reunir ideias, baseadas também em programas de governo anteriores e sugestões de
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amigos políticos de Juscelino , aglutinou-se todas as principais informações para o futuro
programa de governo que, após a saída de Lopes do Ministério da Viação e voltando para Belo
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Horizonte , publicou um documento chamado Diretrizes gerais do Plano Nacional de
Desenvolvimento, assinado por Juscelino, contendo os principais projetos de governo e um
cronograma para execução desses projetos, conforme mostra o gráfico da Figura 10 (LOPES,
1991; LOPES, 2006).

Figura 6 - Gráfico do documento Diretrizes gerais do Plano Nacional de Desenvolvimento

Fonte: Lopes, 1991, p. 166.

O documento consistiu em um projeto preliminar, com a intenção de demostrar que o
governo iria desenvolver as atividades de forma gradativa, com uma curva de investimentos no
130

A campanha política de Juscelino reuniu sugestões, propostas e relatos de conferências privadas, órgãos de
classes produtoras, sindicatos e convenções partidárias (LOPES, 2006).
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Lopes pediu demissão do Ministério da Viação após a posição de Café Filho no apoio ao grupo de generais que
queria vetar a candidatura de JK, pela suposta possibilidade de causar distúrbios políticos (LOPES, 2006).
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Plano de Metas e um período previsto de expansão dos investimentos externos. Sem ainda
definição específica dos projetos a serem executados, este documento continha o estudo da
expansão do setor de energia, transporte, industrialização de base, agricultura, entre outros. Foi
considerado como uma organização de ideias e a base para o concreto Plano que viria pela
frente (LOPES, 1991).
Após Juscelino eleito, houve um período entre a eleição e a posse em que Lopes adquiriu
funções essenciais para o desenvolvimento dos projetos que constituíram o Plano de Metas em
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sua versão completa . Lopes já havia feito parte do Conselho de Administração do BNDE no
começo da década de cinquenta, dado seu papel na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e a
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relação entre as duas instituições , mas foi após a posse de Juscelino Kubitschek à Presidência
da República que Lopes foi convocado à presidência do Banco com o principal objetivo de dar
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continuidade ao Plano de Metas . Com esse objetivo, JK criou, logo no primeiro dia de sua
posse, em 1º de fevereiro de 1956, o Conselho de Desenvolvimento

135

em que caberia ao

presidente do BNDE, no caso Lucas Lopes, à função de secretário-executivo e coordenador do
Plano de Metas (LOPES, 1991; LOPES, 2006).
A partir de então, dada a flexibilidade e responsabilidade atribuídas no BNDE, Lopes
mobilizou grupos de estudos diretamente do Banco para analisar e quantificar as possíveis
metas, muitas já impostas no documento Diretrizes. Dessa forma, o Banco se tornou a
Secretaria de Planejamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico, sendo este um órgão
de planejamento exclusivo para criação do Plano de Metas. A relação entre o BNDE e o
Programa de Metas de Juscelino, portanto, foi muito estreita e Lopes, por se inserir em cargoschave do BNDE, Conselho e, fazer parte da elaboração de projetos no âmbito do Plano de
Metas, representou figura clara de uma tecnoburocrata de peso naquele período
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(LOPES,

1991; LOPES, 2006).
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Nesse momento, Lopes foi nomeado mais uma vez Ministro da Viação e Obras Públicas do governo transitório
de Nereu Ramos, entre novembro de 1955 e janeiro de 1956, mas já convidado a participar do governo posterior
de JK (LOPES, 1991).
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O BNDE fora criado em 1952, pelo ministro Horácio Lafer, como espécie complementar a concretização dos
projetos aprovados pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, com a finalidade de levantar recursos em
cruzeiros como contrapartida dos financiamentos estrangeiros (LOPES, 1991).
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Nesse período, Roberto Campos era o diretor do Banco (LOPES, 2006).
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O Conselho de Desenvolvimento foi criado através do Decreto nº 38.744, subordinado ao Presidente da
República e constituído pelos ministros do governo, chefes das Casas Militar e Civil e presidentes do Banco
Nacional de Desenvolvimento e Banco do Brasil (LOPES, 2006).
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José Luiz Bulhões Pedreira, advogado, que nesse período foi consultor do BDNE, nomeou Lopes de tecnocrata
político, dada sua característica de funcionário público que respeitava fatores como economia de mercado e o
empresariado, reconhecendo a importância do fator político nas tomadas de decisões. Também seu filho Rodrigo
Lopes, o classificou como o Banqueiro do Desenvolvimento, quando de sua atuação no Banco (LOPES, 2006).
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O Plano de Metas foi em grande parte inspirado no Plan Monet
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após Lopes conhecer

este mecanismo de planejamento em uma viagem a Paris. O Plano brasileiro, por sua vez,
consistia em Grupos de Trabalhos constituídos por técnicos especializados por determinados
setores que após a preparação dos estudos e documentos quantificaram trinta metas
apresentadas ao Presidente, além da meta-síntese da construção de Brasília
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(LOPES, 1991).

A formulação final de todas as metas, prazos, orçamentos, fontes de recursos e outros
detalhes foi divulgada no Documento nº 3 do Conselho, no começo do ano de 1958,
representando as principais necessidades do Brasil naquele período, priorizando os setores de
energia, transportes, os principais pontos de estrangulamento para a industrialização brasileira
na visão de Lucas Lopes que se transformariam em pontos de germinação, como era pensado
na CMBEU. Essa perspectiva foi trazida por Lopes em sua atuação no setor público estadual
de Minas Gerais, quando atuou como Secretário de Agricultura, em 1943, onde já havia
observado a deficiência de energia e transportes em nível estadual. Esses dois setores, energia
e transportes, representaram a maior dotação orçamentária do Plano de Metas, seguidos pela
indústria de base, alimentação e educação.
Uma das primeiras contribuições de Lopes durante a formulação das metas foi a
confiança atribuída a Petrobrás, que no início do governo Juscelino, da maneira como estava
formulada, tinha poucos recursos para exercer suas atividades. O apoio dado à Companhia nesse
momento, com a estratégia de definir novos recursos através do Imposto Único sobre
Combustíveis e suas respectivas destinações, permitiu a sobrevivência da Petrobrás e o seu
posterior desenvolvimento (LOPES, 2006; CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO
DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2007).
O BNDE como principal instituição de condução de recursos para o Programa de Metas,
com o objetivo de atuar como instrumento coordenador de investimentos e ações, teve um prazo
inicial de devolução dos recursos às instituições estatais supridoras de seis anos, o que não seria
suficiente para atender a todas as necessidades do programa. Dessa forma, Lopes atuou junto
ao Congresso Nacional e conseguiu que o prazo para a devolução dos recursos se estendesse
para dez anos, condição essencial para a implantação das metas do governo, dado o
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O Plano Monet foi lançado na França no pós-Segunda Guerra Mundial para reconstrução nacional.
Administrando os investimentos e financiamentos, o plano teve no planejamento a prioridade dos investimentos
em infraestrutura (CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO DE POLÍTICAS PARA O
DESENVOLVIMENTO, 2007).
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A construção de Brasília já havia sido considerada no Programa de Desenvolvimento Econômico durante a
campanha de JK, mas não estava presente no esboço do Plano de Metas e nem teve as verbas do Programa
destinadas a ela (LOPES, 2006; LOPES, 1991).
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planejamento de caráter progressivo do Plano em que muitos projetos tiveram seus
investimentos estendidos de cinco a dez anos, sendo concluídos após o mandato de JK.
Quanto aos recursos internacionais, a principal instituição fornecedora no início do
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governo foi o Eximbank (Export Import Bank), além do Banco Mundial, em menor escala .
Com o objetivo de obter maiores recursos estrangeiros Lopes chefiou uma missão de
negociação definitiva com o Eximbank, por meio de um comunicado oficial com a explicação
de todas as metas do governo, frisando a capacidade de desenvolvimento econômico do país
140

após a posse de JK . O documento, que foi assinado por Lopes e o Presidente do Eximbank
da época, Samuel Waugh, resultou na renegociação dos débitos em atraso do Brasil e a abertura
de novas linhas de crédito para o Programa de Metas. Tal negociação bem-sucedida, repercutiu
internacionalmente e a partir de então, foram oferecidas outras fontes de financiamento por
banqueiros privados, em linhas de créditos, de vários países, como França, Estados Unidos,
Suíça etc. O Programa passou a contar com investimentos estrangeiros crescentes, resultando
também no acordo interbancário entre o BNDE e o Instituto Mobiliare Italiano (LOPES, 2006).
Após a consolidação dos recursos e fontes necessários, o Plano de Metas pôde começar
a ser executado e no que se refere especificamente à meta de energia elétrica, Lopes teve atuação
ativa. Entre os objetivos da meta apresentados por Lopes e John Cotrim estavam a preocupação
tanto em relação a potência instalada, quanto a construção de eficientes redes de transmissão e
distribuição de energia elétrica. Os três principais projetos executados foram a Usina de Paulo
Afonso e sua expansão, o Projeto de Três Marias e a Usina de Furnas (LOPES, 2006).
Quanto ao primeiro projeto, a expansão de Paulo Afonso teve a pretensão de atender a
demanda do Nordeste, através do Rio São Francisco. Lopes já havia visitado a região Nordeste
do país e sabia da necessidade desse projeto. O próprio projeto de Três Marias, quando
executado através de sua barragem, daria viabilidade a expansão da Usina de Paulo Afonso,
pois permitiria a regularização do Rio. Lopes já havia formulado o projeto de Três Marias em
sua atuação na CVSF e tinha vários objetivos, como o de produzir 480 MW de energia na
barragem e na jusante de Paulo Afonso (LOPES, 2006).
O projeto de Furnas também foi um grande passo ao desenvolvimento econômico e do
próprio setor no país, dado que seu reservatório tinha uma capacidade maior que a Baía de
Guanabara e de maior potência no país, com o total de 1.200MW. Além disso, a localização da

139

Ambas as instituições já forneciam recursos ao Brasil em função da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos
(LOPES, 2006).
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Essa missão foi composta por Roberto Campos, Otávio Dias Carneiro e João Batista Pinheiro (LOPES, 2006).

120

Usina proporcionaria uma integração de um sistema de transmissão entre importantes centros
consumidores incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e quando foi executado,
esse sistema passou a cobrir grande parte do país. Furnas seria uma companhia de capital misto,
de acordo com a filosofia de Lopes que também dessa forma criou a Cemig, contando com a
participação do Governo Federal e estaduais de Minas Gerais e São Paulo, por causa da
localização da usina, no Rio Grande, divisa entre os dois estados. Ambos os estados liberaram
recursos através do Fundo Federal de Eletrificação. A construção também contaria com a
participação de recursos privados advindos de companhias que se beneficiariam com a obra,
como a Light, além dos financiamentos feitos pelo BNDE e Banco Mundial. A última etapa
que levou a construção da Central Elétrica de Furnas foi a autorização do Presidente da
República de um dossiê, elaborado por Lopes e Cotrim, com o levantamento dos motivos e
autorização para construção da companhia, conforme mostrado na Figura 11. A Central de
Furnas foi inaugurada no governo Castelo Branco (LOPES, 2006).
Figura 7 - Dossiê com motivos para criação da Central Elétrica de Furnas enviado ao
Presidente da República
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Fonte: Lopes, 2006, p. 157.

Mesmo sendo inaugurada no governo Castelo Branco, a construção de Furnas foi o
ponto de partida para a construção de grandes usinas, marcando um momento irreversível no
desenvolvimento do setor elétrico brasileiro e a partir de então, obras como a hidroelétrica de
Itaipu e o complexo de Urubupungá, no rio Paraná, foram sendo construídas (LOPES, 1991;
LOPES, 2006).

5.3.1 A instalação da Usiminas

Outra meta em que Lopes teve participação nas decisões foi a de siderurgia, mais
particularmente, na implantação da Usiminas. A ideia da criação da Usiminas surgiu do esforço
dos mineiros, atuantes na Sociedade Mineira de Engenheiros, da Associação Comercial de
Minas e, principalmente, através da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) e essa
reivindicação perdurou a partir da década de quarenta. Porém faltava ao estado mineiro recursos
suficientes para instalar uma grande siderúrgica na região. A caracterização do Plano de Metas
quanto a necessidade da expansão desse setor no país, a partir do gerenciamento do BNDE, foi
o ponto de partida para a evolução do projeto em Minas. Juntamente com a participação do
Governo Federal, a Usiminas contou com capital japonês para sua criação, e quanto o
investimento do capital estrangeiro, Lopes teve importante influência (DELGADO, 1997;
LOPES, 1993).
Logo após a Segunda Guerra Mundial, o governo japonês queria investir no mercado
brasileiro como alternativa para expansão industrial japonesa, num momento em que a
siderurgia deste país já estava reconstruída. O foco do investimento então, seria no setor
siderúrgico. Através de uma missão enviada ao Brasil, ainda durante o governo Bias Fortes, um
grupo japonês, representando o Governo do Japão, veio ao país para conhecer os projetos de
siderurgia. Quando procurado pelo grupo, o embaixador do Japão entrou em contato com Lopes
para explicar a intenção do seu governo em investir numa grande siderurgia no Brasil.
Representando o seu estado, Lopes aceitou apresentar ao grupo japonês a possibilidade da
construção de uma usina siderúrgica em Minas Gerais. Em contato com o grupo, argumentou:
“Os senhores, querendo estudar Minas, terão também uma pequena companhia-piloto, chamada
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Usiminas, criada pela Federação das Indústrias de Minas Gerais, com um capital nominal” .
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CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO (2007, P. 20)
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Dessa forma, a boa receptividade que o grupo teve em Minas Gerais, juntamente com
as informações técnicas e estatísticas sobre o projeto oferecidas pelo BNDE ao grupo japonês,
fez a Usiminas se tornar uma possibilidade real, com o apoio de JK e do então governador de
Minas Gerais, Bias Fortes (LOPES, 1986).
Após o conhecimento do governo brasileiro a respeito das intenções e proposta do
governo japonês, o BNDE se dispôs a financiar a parte nacional do projeto siderúrgico e o Japão
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escolheu a região do Vale do Rio Doce para instalação da Usiminas . Dada a partida no
empreendimento, Lopes fez uma visita ao Japão, em 1958, como Secretário do Conselho de
Desenvolvimento, um cargo ministerial, conheceu as empresas participantes da Usiminas.
Nessa viagem, Lopes também discutiu outro investimento do Brasil, o da Ishikawagima - uma
empresa de construção de navios - no qual conseguiu negociar a instalação de um estaleiro para
a construção de navios no Brasil, com o BDNE financiando a parte brasileira (LOPES, 1986).
Tal visita teve representatividade política no período e mesmo não tendo o capital
japonês feito parte inicial no Plano de Metas, a construção da Usiminas, que começa em 1952
e é inaugurada em 1962, foi um dos maiores projetos do governo de Juscelino Kubitschek. Com
o suporte dos recursos do BNDE e do Japão, passou a estabelecer novos padrões tecnológicos,
permitindo o desenvolvimento do setor e configurando o sucesso internacional do Plano de
Metas. Além disso, o projeto da Usiminas levou à expansão de outros setores no período, como
o de construção naval. A Meta da Siderurgia, de acordo com Lopes, “ganhou corpo e foi uma
das mais importantes em projetos executados”
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(LOPES, 1991; LOPES; 2006 CENTRO

INTERNACIONAL CELSO FURTADO, 2007).

5.3.2 A exportação de minério de ferro

Outra meta em que Lopes teve participação ativa foi a de exportação de minério de ferro.
Dado seu conhecimento sobre o minério de ferro e especialmente em relação ao longo debate
sobre sua exportação em que o Brasil estava inserido, elaborou um relatório que resultou no
Documento nº 18 do Conselho de Desenvolvimento que consistia em princípios liberais a favor
da política aberta para exportação do minério de ferro. Além disso, Lopes dava prioridade a

142

Em junho de 1957 foi estabelecido o acordo entre Horikoshi-Lanari estabelecendo as bases para a criação da
Usiminas, com participação de capital brasileiro e japonês, optando-se pela sua localização em Ipatinga, por
votação baseadas em estudos que indicavam que Minas Gerais seria a melhor localização nacional a se instalar a
Usina (DINIZ, 1978).
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CENTRO INTERNACIONAL CELSO FURTADO (2007, P. 20)
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modernização da Vale do Rio Doce, sugerindo recursos para aumentar o número de exportação
da Companhia. Também recomendava o investimento de recursos para Rede Ferroviária
Federal na compra de mais de vinte locomotivas e propôs o estudo em relação ao projeto da
Rede Mineira de Viação que consistia na Ferrovia Vale do Paraopeba-Angra dos Reis. Além
disso, também concordava na participação da iniciativa privada na exportação do minério,
estratégia esta que resultou em algumas polêmicas e objeções no governo, dada sua posição
liberal, mas que não prejudicou o andamento das propostas do relatório, que considerava a
144

participação da iniciativa privada em termos gerais, sem projeto ou empresa específicos .
Diante disso, baseado em estudos de colegas
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e em seu próprio conhecimento sobre o minério,

criou-se o Grupo de Exportação de Minério de Ferro (GEMF), através do Decreto Lei 42.022
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de 10 de agosto de 1957, do qual Lopes fez parte , tomando providências para que o Brasil
entrasse no mercado mundial de minério de ferro. Um dos resultados do Grupo foi o incentivo
às empresas estrangeiras sobre a produção e comercio do minério no Brasil, como no caso da
empresa norte-americana Hanna Mining Co e a Samarco. A atuação de Lopes no setor levou ao
aumento considerável de exportação de minério de ferro que chegou, em 1989 a 115 milhões
de toneladas, fazendo com que grandes empresas nacionais, como a Vale do Rio Doce se
modernizasse com o apoio do capital estrangeiro (LOPES, 1991).

5.4 Ministério da Fazenda (junho 1958 a meados de 1959):

No mês de junho de 1958, Lopes foi convidado por JK a ser o novo Ministro da Fazenda
em substituição a José Maria Alkmin. Sua atuação no Ministério foi curta, devido a problemas
de saúde, renunciando em meados de 1959, mas nesse rápido período deu início a importantes
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Tal polêmica se deu especialmente em relação a companhia de mineração americana Hanna Mining Co. que
devido a definição de política apresentada no Documento nº 18 do Conselho de Desenvolvimento, se instalou no
Brasil, construindo um porto em Sepetiba. O estudo de projetos no país também foi feito por outras empresas
estrangeiras, mas o fato de Lopes ter prestado consultoria à Hanna algum tempo depois, deixou implícito de que
era a favor da iniciativa privada na exportação de minério de ferro para favorecer a inserção da Hanna no país.
Porém, Lopes entrou para a iniciativa privada, atuando na Consultec, após a sua saída do Ministério da Fazenda,
em 1959, e só veio a conhecer a empresa americana após esse período. E só em 1962, Lopes passou a dirigir uma
das subsidiárias da Hanna Mining Co. no Brasil, mas durante sua atuação no governo, não conhecia ainda a
empresa e o que defendia naquela época era a participação do Brasil no mercado mundial de minério de ferro
(LOPES, 1991).
145
146

Responsáveis pelo estudo sobre o assunto estão Casper de Sousa, Mário Pinto, entre outros (LOPES, 1946).

Juntamente com o secretário do Conselho de Segurança Nacional, o secretário do Conselho do
Desenvolvimento, diretores da CACEX e Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, o diretor do Departamento
Nacional de Produção Mineral, um diretor da Rede Ferroviária Federal, um diretor do BNDE e João Batista
Pinheiro. Além desses, também havia o Ministro da Fazenda, como presidente do Grupo (LOPES, 1991).
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decisões para enfrentar os principais problemas que vinha enfrentando o país: o preço do café
e a inflação (LOPES, 1991; LOPES, 2006).
Com o objetivo de criar um Plano de Estabilização Econômica, Lopes já tinha
conhecimento econômico do país, através de sua participação no Plano de Metas. No gráfico
feito ainda na Pasta do Ministério da Viação do Governo Café Filho, mostrado na Figura 9, ele
já previu no ano de 1956, quando os projetos do Plano de Metas estariam sendo detalhados, um
período de combate à inflação. Tanto, que a curva de investimentos do gráfico só viria a subir
posteriormente. Dessa forma, esse documento, juntamente com outros estudos em companhia
de pessoas ligadas ao BNDE, auxiliou em sua análise em relação a tendência de crescimento da
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inflação, taxa de câmbio, custos etc., que esboçava um programa de estabilização , assim
como sua participação no próprio BDNE e Conselho de Desenvolvimento o permitiu saber as
consequências que os orçamentos executados iriam refletir sobre a economia brasileira. Com
isso, o objetivo de Lopes no Ministério foi um esquema para fazer uma reforma cambial, com
um câmbio “definido, claro e realista”
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de uma taxa única. Com tal objetivo criou o Plano de

Estabilização Monetária, apresentado no Congresso ainda em 1958 e aprovado por JK em
149

outubro do mesmo ano . O Plano continha várias reformas tributárias e teve como resultado
alterações fiscais como no Imposto de Renda, o fim do Imposto do Selo, alteração no Imposto
de Consumo, além de modificações de tributos federais (LOPES, 1991).
Porém, o pré-requisito para a reforma cambial se efetivar, um requisito para o sucesso
do Plano de Estabilização, em conjunto com as reformas fiscais já realizadas, seria uma política
do café, a fim de acabar com a política de valorização do café que o Ministro da Fazenda
anterior, Alkmin, havia desenvolvido, devido a superprodução. A intenção inicial de Lopes,
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portanto foi liquidar tal posição operacional do governo, sem tanto prejuízo e descredito .
Porém, quando assumiu o ministério, a política do café feita por Alkmin já havia sido aprovada
pelo Instituto Brasileiro do Café (IBC)
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(LOPES, 1991).
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Em sua atuação como Ministro da Viação de Nereu Ramos, realizou um trabalho com um grupo de colegas do
BNDE e Sumoc com a realidade econômica do país naquele período e suas tendências (LOPES, 1991).
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Lopes (1991, p. 230)
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O Plano já havia sido trabalhado a mais tempo, iniciado durante a campanha de Juscelino, com a equipe que
realizou o Plano de Metas, estudando sobre a realidade economia brasileira, além de ações sobre o controle de
crédito e outras, com o intuito de se financiar o Plano de Metas com recursos não inflacionários. Dessa forma, um
grupo formado por Paulo Poock Correia, Casimiro Ribeiro, Dênio Nogueira, Garrido Torres, Roberto Campos,
entre outros, além de Lopes – que faziam parte da Sumoc, BNDE e da Fazendo -, que se formou ainda na campanha
de JK, deu continuidade ao projeto de estabilização em 1958 (LOPES, 1991; LOPES, 2006).
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Daí, surgiu a campanha do Café Fino, que melhorou a qualidade do produto para competir internacionalmente.

A política do café era aprovada todo final do mês de junho e por isso não foi possível uma alteração considerável
no que já tinha sido feito (LOPES, 1991).
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Dessa forma, um dos principais desafios, quando de sua entrada ao ministério foi em
relação ao acordo com o FMI que já havia sido feito com Alkmin e se resultaria fracassado.
Como o FMI concedia empréstimos com a condição de saber qual a necessidade do
financiamento e da apresentação de uma política de longo prazo consistente com a realidade
política econômica e o país não tinha crédito para continuar a subsidiar os preços do café, a
estratégia que havia naquele momento era propor um acordo complementar com uma reforma
cambial e política racional do café. Segundo Lopes (1991, p. 249):

No dia 25 de julho eu mesmo enviei uma carta ao Per Jacobsson, presidente do Fundo
Monetário, dizendo que não ia cumprir aquilo que Alkmin havia prometido. Tive que
fazer uma carta explicando o que estava ocorrendo, e deixando em aberto negociações
futuras. Nós queríamos pleitear um financiamento adicional ao Fundo e preparar o
terreno para negociações com o Eximbank e bancos europeus. E, de acordo com o
regulamento do Fundo, deveríamos apresentar as medidas que pretendíamos tomar.

Em janeiro de 1959, Lopes conseguiu realizar uma reforma cambial pequena, através
das instruções 174 e 175 da Superintendência da Moeda e do crédito (SUMOC), que resultaram
em ações como redução das categorias de produtos exportados, depreciação do câmbio do café
e do cacau. Em seguida, o FMI foi comunicado que o Brasil havia fixado o câmbio do café em
60 cruzeiros. As negociações continuaram e o objetivo primordial de Lopes continuava a ser a
mudança da política do café e o fim dos subsídios financiados pelo Tesouro, fixando o preço
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do café, programado para o início do mês de julho de 1959 . Tal ação foi de encontro ao que
JK queria na época, por correr o risco de comprometer o desenvolvimento dos projetos do Plano
de Metas, mesmo com Lopes argumentando que tal mudança, assim como o Plano de
Estabilização em geral, não tinha o intuito de comprometer os projetos do governo e sim auxiliá153

los, dada a necessidade de uma boa condição orçamentária do país naquele momento .
Um incidente de saúde com Lopes veio a comprometer toda a negociação com o FMI.
Sofreu um infarte no dia 30 de maio de 1959 e acabou se afastando do cargo de Ministro e de
toda a carreira pública a partir de então. Como a definição da política de café necessitava da
presença do Ministro da Fazenda, JK usou isso como condição para romper com as negociações
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Durante o período de tentativas de negociação com o FMI, Lopes recebeu o título de doutor honoris
causa em economia. Foi aos Estados Unidos receber o título e, junto com Roberto Campos, foram visitar o
presidente do FMI, na época Per Jacobsson, para informar quais eram os objetivos e perspectivas que tinham no
Brasil. O resultado foi a presença de um representante do Fundo no Brasil, em março de 1959, para sondar os
dados e discutir as negociações (LOPES, 2006).
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Para Lopes, mais do que dar início a projetos, o importante era finalizá-los. Aliás, projetos somente
iniciados e sem finalização por falta de planejamento, seria um importante sinal de fracasso por parte da
administração (LOPES, 2006).
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com o FMI, por questões políticas, sessando as discussões sobre a política do café naquele
governo (LOPES, 1991).

5.5 O pensamento econômico de Lucas Lopes no contexto político-econômico brasileiro
em 1940-1950

Lucas Lopes pode ser considerado um economista adepto a corrente desenvolvimentista
por, através de suas ações como dirigente público, relacionar o desenvolvimento econômico
154

regional e nacional ao progresso da indústria , defensor ao projeto de industrialização
planejada e defender a intervenção do Estado em setores nos quais a iniciativa privada não seria
capaz de atuar, embora não fosse contrário aos investimentos privado e estrangeiro
(BIELSCHOWSKY, 1988).
Sobre a intervenção do Estado na economia, Silva (2019, p. 7) argumenta sobre sua
visão:

[...] a intervenção estatal não é vista como fruto de voluntarismo político, mas
característica de um momento histórico. [...] Lucas Lopes, embora atribua papel
importante para a iniciativa privada, destaca que o Estado deve atuar onde esta não
tem condições, e essa atuação deve propiciar aumentos de produtividade para o
conjunto da economia.

Outro aspecto que que influenciou as ações de Lopes foi a atribuição técnica que dava
a seus cargos no setor público, procurando sempre se esquivar de vínculos políticos que
afetassem seus projetos. Dessa forma, argumentava, desde a época de Benedito Valadares no
Governo de Minas Gerais, que sua função foi de técnico da Secretaria, sem utilizar aquele cargo
como instrumento político. Essa sua característica prevaleceu em toda sua trajetória. Mesmo
sendo considerado um homem do PSD, por ter trabalhado com Valadares, Bias Fortes, João
Beraldo e JK, argumentou não ter vocação política, sendo sua principal preocupação dar caráter
técnico às suas funções. Dessa forma, mesmo cercado do apoio de políticos do PSD, procurava
dar aspecto político neutro em seus projetos, o que talvez possa ter sido uma das razões de ter
ocupado tantos cargos de alto escalão, cada um com diferentes funções e responsabilidades,
não necessariamente vinculados entre si (LOPES, 1991).
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Lucas Lopes foi engenheiro ferroviário de formação e recebeu o título de doutor honoris causa em Direito pela
New York University, em 1958. É considerado economista por Bielschowsky dados seus projetos de projeção
econômica. Era um autodidata na área e, segundo ele próprio, um bibliófilo. Tanto que lecionou na Faculdade de
Ciências Econômicas na Universidade de Belo Horizonte, em 1946, assumindo a cadeira de Geografia Econômica
e adquirindo conhecimento aprofundado sobre a disciplina (LOPES, 1991).
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Sua preocupação com o progresso tecnológico também fez parte dos setores em que
esteve envolvido. Esse era um fator extremamente relacionado com o desenvolvimento
industrial e econômico do país. Nesse sentido, durante a Segunda Guerra Mundial, quando
Secretário de Agricultura em Minas Gerais, ficando responsável pelo aumento da produtividade
agrícola para suportar a expansão industrial provocado pelo conflito bélico, preocupou-se em
formar núcleos de fazenda experimentais, envio de técnicos nas fazendas e criar escolas
especializadas, como a Escola Superior de Veterinária, em Belo Horizonte, elaborar um
programa de assistência técnica aos criadores de gado etc. Dessa forma, a intervenção do Estado
no setor agropecuário nesse período, devido às circunstâncias de guerra, foi apoiada por Lopes
e contrabalanceado pelo suporte e assistência técnica oferecidos para fortalecer o produtor
privado. Quando de seu discurso de paraninfo no curso de Agronomia, em 1945, apresentou
sua visão quanto ao desenvolvimento econômico naquele período: “abandonemos este slogan
de independência econômica e passemos a nos referir apenas a progresso técnico [...] lutemos
por um progresso tecnológico, pelo aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, pelo aumento
dos rendimentos, pela racionalização da produção, por uma maior eficiência de nosso
155

trabalho” , vinculando tal responsabilidade do Estado à setores em dificuldade, sobrepondose, nesses casos, à liberdade econômica (LOPES, 2006; SILVA, 2019).
Mais uma característica de seu pensamento é atribuída por Bielschowsky (1988) que o
classifica como pertencente a uma corrente de economistas desenvolvimentistas “não
nacionalistas”, por ter feito parte do grupo de defensores de soluções privadas em relação às
156

inversões estatais, com exceção dos setores de infraestrutura e mineração , especialmente
quando de sua atuação na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, na década de 1950. Também
por ter tido a preocupação no combate à inflação, através de políticas de estabilização
monetária, quando necessário e conquanto não prejudicasse os investimentos públicos. Essa
última característica pode ser atribuída ao Programa de Estabilização Monetária, de 1959. De
fato, Lopes demonstrou neutralidade à bandeira nacionalista daquele período, justificando sua
falta de sensibilidade política.
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LOPES, Lucas. Discurso de paraninfo na Escola de Agronomia do Estado de Minas Gerais, 1945. Apud
LOPES, 2006, p. 45.
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O núcleo principal entre os “pertencentes” à essa corrente, segundo Bielschowsky (1988), foi a Comissão Mista
Brasil-Estados Unidos. A esse mesmo grupo faziam parte Horácio Lafer, Ary Torres, Valentim Bolsas, Glycon de
Paiva e Roberto Campos.
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Sua argumentação era a preocupação em primeiro plano com resultados em ajudar o
país a ter seu desenvolvimento econômico, sem se preocupar com os problemas políticos
relacionados ao nacionalismo. Quanto à sua posição sobre o nacionalismo, argumentou:

Eu era um homem da livre empresa e me apaixonei pela luta do desenvolvimento
econômico. Nessa luta, eu não fazia questão que se criassem logo empresas estatais.
[...]. Quase todas as estatais que estão ai eu ajudei a criar, de uma forma ou de outra.
Mas sempre fui contra aquelas que significavam picaretagem. Não me considero
infalível, não acho que não tenha errado, mas posso dizer que desde o primeiro
momento nunca tive sensibilidade política (LOPES, 1991, p. 291).

De acordo com Silva (2019, p.8), Lopes “teve a sobriedade de subordinar concepções
estanques e idealistas às questões objetivas que enfrentava, rechaçando aplicar qualquer
princípio universal aos problemas da economia brasileira”, priorizando, dessa forma, a
estabilidade econômica do país, mas mantendo a coerência de seus princípios, amadurecidos ao
longo de sua trajetória pública.
Lopes não via formulação concreta na bandeira nacionalista, afirmando ser uma luta
ideológica e sem objetividade, se tornando um processo antiamericano, num momento em que
era preciso criar estruturas para que o país garantisse sua presença no mercado mundial. Nesse
sentido, a internacionalização do país era vista como necessária e o nacionalismo criava
obstáculos. Em sua concepção, argumenta:

Eu sabia que o nacionalismo era uma força importante. Eu tinha visto o nacionalismo
lutar contra o Farquhar, conhecia o problema da Itabira, mas tudo isso no fundo era
uma posição contra o capital estrangeiro. Não era o nacionalismo glorificando a
própria nacionalidade. O nacionalismo não foi uma força positiva, foi uma força
negativa, que dizia: "É preciso não deixar que tomem conta" ou "Não se pode fazer
isto”. [...]. Não vi na época o nacionalismo como uma força interessada em construir
qualquer coisa. Era mais para impedir que se construísse, que ocorresse fenômenos
que pudessem ser contra os interesses ou as empresas nacionais. [...] eu, naquela
época, não era sensível, não julgava que ele trouxesse a mensagem da verdade
(LOPES, 1991, p. 293).
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Sua luta em favor do aumento de produção e exportação do minério de ferro , através
da modernização e expansão das ferrovias, como a RMV e a Rede Ferroviária Nacional,
demonstrou que não se preocupava com a ideologia nacionalista da década de 1950, quando
deu forte apoio à atração de capital estrangeiro na modernização de empresas nacionais para
elevar a posição do Brasil no comércio internacional do minério de ferro. Também aderiu ao
capital estrangeiro, mais especificamente o japonês, para a construção da Usiminas na década
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O caso do minério de ferro estava inserido no Plano de Metas (LOPES, 1991).
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de 50. Neste projeto, foi o principal articulador com o grupo e governo japoneses (LOPES,
1991).
Mesmo argumentando não ser um “homem da política”, no período em que atuou como
dirigente público, teve bom relacionamento com os políticos a sua volta, vendo como necessário
esse bom relacionamento para que houvesse convergência entre os interesses do técnico e do
político. Dessa forma, afirmou: “Eu entendia a linguagem dos técnicos e sabia dizer aos
políticos o que ela significava. [...] Sempre procurei resolver as tarefas que tinha uma função
158

mais ou menos de intérprete entre essas duas áreas do conhecimento” . Tal capacidade foi
importante para ganhar a confiança de Juscelino Kubitschek, que tinha a preocupação de ver
suas metas sendo cumpridas. Apresentou consciência econômica ao JK, especialmente no
período final de seu Governo, quando precisou alertá-lo sobre o que não se podia realizar
159

naquela conjuntura .
Lucas Lopes foi um dirigente público relacionado ao progresso econômico, desde o
começo de sua trajetória em Minas Gerais, através do desenvolvimento da indústria e moldou
o seu pensamento econômico a respeito do país especialmente através dos setores em que esteve
inserido, como sendo os de transporte e energia elétrica. Além disso, sua atuação profissional
na Rede Mineira de Viação (RMV), na década de 30, como engenheiro, possibilitou uma visão
das condições de transporte e comunicação do país. A partir de então, procurou modernizar a
RMV que fez parte de seus projetos nas Secretarias de estado e no Plano de Metas. Também
participou da criação da Rede Ferroviária Nacional, na esfera do Plano de Metas, e foi o
principal negociador com o Banco Mundial para o financiamento do projeto (LOPES, 1991).
Outro setor relacionado ao desenvolvimento econômico do período e que ganhou a
atenção de Lopes foi o de energia elétrica. Tal setor foi uma de suas maiores preocupações em
Minas Gerais e a constituição da Cemig foi talvez o maior avanço em relação ao suprimento da
demanda de energia elétrica da região e fornecer a possibilidade de industrialização, além da
construção das Usinas hidroelétricas como a de Três Marias e de Furnas, como grandes projetos
na área. Esses dois setores foram sendo cada vez mais estudados por Lopes, em âmbito nacional
e fizeram parte do planejamento para o Plano de Metas, identificados como os principais pontos
de estrangulamento ao desenvolvimento da indústria brasileira. A maior parte dos recursos
alocados no Plano foram destinados a esses dois setores. Consequentemente o conhecimento
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(LOPES, 1993, p. 24)
Lucas Lopes foi considerado por Lopes (2006), o “pensador de JK”.
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econômico esteve muito relacionado à elaboração de seus projetos. Segundo Lopes (1991, p
98):

Naturalmente o estudo da geografia econômica implicava o estudo da economia.
Mesmo antes, a Secretaria de Agricultura, com a política de fixação de preços, com a
política de racionamento, era uma atividade de economia prática, aplicada. Mais tarde
os problemas de energia elétrica também me forçaram ao estudo da economia. Mas
sempre estudei economia de uma forma muito autodidata e primitiva. Foram estudos
muito parciais.

Sua capacidade de negociação com os bancos estrangeiros foi outra característica de sua
visão sobre o capital estrangeiro, visto como importante no investimento dos projetos nacionais.
As negociações deram início na década de 1950 com a criação da CMBEU que teve como
objetivo tratar de projetos de investimento de longo prazo, da indústria de base, como usinas
hidrelétricas, construção de portos e recuperação de ferrovias, e que pudessem ser levados ao
sistema financeiro institucional e privado, como o Eximbank, o Banco Mundial, bancos
europeus, entre outras entidades. A técnica do planejamento nesse período passou a ser mais
bem conhecida no país, dado que a equipe da Comissão precisou selecionar os projetos
prioritários a serem financiados pelo Eximbank e Banco Mundial, principalmente, devido a
limitação de recursos. A partir de então, Lopes teve comunicação ativa com esses bancos que
também financiaram os projetos da Cemig, em Minas Gerais. Dessa forma, Lopes (1993, p. 28)
argumenta: “Eu, como membro da Comissão, tive uma oportunidade muito boa de auxiliar,
mais tarde, a elaborar, os projetos que a Cemig iria submeter aos órgãos internacionais para
obter financiamentos”. As negociações de Lopes com os bancos estrangeiros, continuou em sua
atuação no Ministério da Fazenda, quando procurou reverter a situação desfavorável com o
Fundo Monetário Nacional, causada pela política do café de José Maria Alkmin, par criar
oportunidades de financiamento com o Eximbank e bancos europeus (LOPES, 1991; LOPES,
1993).
A experiencia na articulação internacional de Lopes foi um dos motivos que o levaram
à nomeação de Ministro da Fazenda, em 1958, em conjuntos com fatores como seu
conhecimento da economia brasileira adquiridos em sua trajetória e ser um dos principais
formuladores e conhecedores do Planos de Metas. O objetivo atribuído a ele como Ministro foi
a elaboração de um plano para equilibrar os gastos públicos sem comprometer o Plano de Metas.
Esses dois objetivos distintos levaram Lopes a propor algumas tomadas de decisões que foram
de encontro aos ideais de Juscelino Kubitschek naquele momento, com o maior receio do não
cumprimento total do Plano de Metas e a construção de Brasília. Dessa forma, algumas ações
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de Lopes, como a sua nova proposta de negociação com o FMI, a política monetária
contracionista para o combate à inflação soou como uma contradição com a arquitetura do Plano
de Metas que ele próprio participou da elaboração. Lopes (1991), quanto a esse suporto impasse
justificou que no planejamento inicial do Plano de Metas, através do documento Diretrizes
gerais do Plano Nacional de Desenvolvimento, já havia previsto que no final dos anos 50, o
Programa de Metas já teria chegado ao seu limite final de investimentos, momento em que a
curva de investimentos declina.

Eu sempre tive isso muito claro. Tinha uma grande preocupação porque via que
estávamos caminhando para um impasse no balanço de pagamentos, porque via o
problema do café que estávamos vivendo, e considerava uma tragédia que o Brasil
vivesse preso a um único produto de exportação. Desde Minas lutei para criarmos
uma exportação de minério de ferro (LOPES, 1991, p. 294).

A evolução de seus conhecimentos ao longo de sua trajetória e as características de seu
pensamento econômico, levou a uma maior preocupação com a realidade e o desenvolvimento
econômico do país, antes de qualquer doutrina ou corrente econômica, ao realizar o
planejamento de seus projetos, tanto em nível regional quanto nacional, o que o fez mudar as
prioridades de suas decisões de acordo com a situação adversa pela qual o país passava em fins
da década de 50, indo de encontro às preocupações do então Presidente da República de ver
suas obras a serem finalizadas. Sobre sua atuação no Ministério da Fazenda em 1950, Silva
(2019) argumenta que diferente de uma contradição em relação a sua visão do desenvolvimento
econômico, Lopes teve a sobriedade de adaptar os seus projetos num momento em que a
conjuntura econômica não mais permitia fortes investimentos públicos. Sua capacidade de
planejamento auxiliou nesse aspecto. Esse fato será discutido nas considerações finais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento industrial de Minas Gerais iniciado na década de 1930 com a maior
participação estatal na economia a partir do governo Benedito Valadares (1930-1945) teve na
elaboração de projetos para o progresso industrial especial importância. Dessa forma, a inserção
de um corpo técnico na burocracia pública foi destacada pela elaboração de propostas para o
desenvolvimento industrial de acordo com as particularidades do estado. No caso de Minas
Gerais, ganha destaque a participação de profissionais com formação em engenharia compondo
o corpo técnico que se inseriu na administração pública.
Os engenheiros, muitos deles formados pela EMOP, apresentaram em suas trajetórias
processos de circulação entre a esfera pública e os interesses da esfera privada. Os exemplos
mais evidentes foram Israel Pinheiro da Silva, Américo Renné Giannetti e Lucas Lopes, centrais
no estabelecimento da tecnocracia mineira. Esses engenheiros apoiaram o maior papel do
Estado na economia e defenderam o desenvolvimento da indústria mineira começando pelo
setor que teve expressivo crescimento entre 1920 e 1940: o siderúrgico. Nesse sentido,
personagens como Euvaldo Lodi e Giannetti, engenheiros formados pela EMOP, industriais
ligados ao setor e que tiveram acesso a burocracia pública, foram representantes da classe
industrial da região e fizeram parte da organização de entidades da classe envolvidas
diretamente com as reivindicações para o desenvolvimento siderúrgico de Minas Gerais. Entre
essas entidades, destaca-se a Sociedade Mineira de Engenharia e a FIEMG, nas quais defendiase a consolidação do ramo minério-metalúrgico na região central do estado do estado como
polo que integrasse outras atividades econômicas e para o próprio desenvolvimento de Minas.
Portanto, esse foi um projeto iniciado em tais entidades na década de 1930 e pensado pelos
engenheiros mineiros.
Ao longo das décadas de 1940 e 1950 o projeto iniciado na FIEMG transparece na luta
pela Grande Siderurgia em Minas até ganhar maior destaque as demandas para superação dos
pontos de estrangulamento para expansão da indústria de Minas Gerais, como sendo a
debilidade da oferta de energia elétrica e da estrutura de transportes.
A partir de então os engenheiros mineiros que se inserem na Secretaria de Agricultura
do governo Valadares (1930-1945) elaboram projetos relacionados justamente com essas
demandas iniciadas nas entidades da classe industrial com o interesse em comum de romper
com o atraso econômico mineiro através do desenvolvimento da indústria na região central do
estado e a superações dos problemas de infraestrutura industriais.
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Merecem destaque, nesse sentido, Israel Pinheiro Filho, Lucas Lopes e Américo Renné
Giannetti, primeiros engenheiros a gerirem a Pasta de Agricultura a partir da década de 1930 e,
portanto, a adquirirem a responsabilidade de planejar como romper com o atraso econômico
relativo do estado. A Cidade Industrial de Contagem, encabeçada por Israel Pinheiro, e a
construção de usinas para fornecimento de energia elétrica e a consequente atração de indústrias
no estado, projetadas na SAICT tiveram continuidade de efetivação na próxima gestão da Pasta,
por Lucas Lopes. Américo Renné Giannetti comandou a SAICT durante a gestão de Milton
Campos (1947-1951), elaborando o Plano de Recuperação e Fomento da Produção, planejando
investir a maior parte dos recursos públicos nos setores de energia e transportes. Ambos os
setores foram mais profundamente estudados por Lucas Lopes, responsável pela elaboração do
Plano de Eletrificação de Minas Gerais, resultando na constituição da Centrais Elétricas de
Minas Gerais (Cemig), na década de 1950. Houve, dessa forma uma continuidade e evolução
do planejamento do progresso industrial de Minas Gerais realizado pela elite técnica mineira,
tendo em comum a formação profissional dessa elite, os engenheiros, que pelo lugar de voz em
que tiveram inseridos tanto no setor público quanto na esfera dos interesses se tornaram parte
de uma fração diferenciada da elite regional.
Lucas Lopes, em especial, teve um papel ainda mais marcante ao representar ao
representar a expressão concreta dessa elite, fruto do contexto político pós-1930 em Minas
Gerais de reorganização da máquina pública, modernização produtiva e promoção do
desenvolvimento industrial.
A importância de seus projetos em âmbito estadual, assim como o desenvolvimento de
seus conhecimentos naquele período, levou a sua participação no planejamento industrial em
âmbito federal na década de 1950. Lucas Lopes se tornou um tecnoburocrata brasileiro, e, dessa
forma, teve uma visão positiva em relação ao capital estrangeiro, defendendo as empresas de
capital misto nas quais os recursos nacionais não fossem suficientes. Foi assim com o caso da
Cemig, da Usiminas e das ferrovias para exportação do minério de ferro, como a RMV e
Companhia Ferroviária Nacional. Sua atuação na direção de instituições como o BNDE e
CMBEU deixaram claro tal concepção quanto ao capital estrangeiro, o que o caracterizou como
economista desenvolvimentista não-nacionalista, característica apresentada por Bielshowisky.
Mesmo não concordando com a ideologia nacionalista especialmente em meados da década de
1950, reconheceu sua legitimidade em casos como o do Contrato Itabira Iron em Minas Gerias
e a defesa do grupo de engenheiros emopianos pela estatização da Companhia Vale do Rio
Doce. Sua trajetória mostra, portanto, aspectos similares ao pensamento desenvolvimentista do
engenheiro mineiro inserido no setor público a partir da década de 1930, e suas funções na
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burocracia pública federal de meados até fins da década de 1950 num contexto de crise
inflacionária determinou um pensamento particular em relação a ideologia nacionalista daquele
período, defendendo o capital estrangeiro para maior produtividade industrial. Além disso,
demonstrou capacidade de adaptar o que entendia como prioridade em relação ao
desenvolvimento econômico quando, após atuar na arquitetura do maior projeto
desenvolvimentista daquele período, o Plano de Metas, defendeu uma política nacional
ortodoxa, vendo como necessária para conter a crise inflacionária, a partir da elaboração do
Plano de Estabilização Monetária, em 1958.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

Fontes Primárias:
Plano de Eletrificação de Minas Gerais. Companhia Brasileira de Engenharia. [S.l.]. 1950.

Memórias / Depoimentos:
Centro Internacional Celso Furtado. Memórias do Desenvolvimento. 1. ed. Rio de Janeiro:
Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, v. 1, 2007. ISBN
1981-7789.
Centro da Memória da Eletricidade no Brasil. Usinas da Cemig: 1952 - 2005. Coordenação
Paulo Brandi de Barros Cachapuz. Rio de Janeiro, p. 304. 2006. (85-85147-70-9).
LOPES, L. Lucas Lopes: A criação da Usiminas. Rio de Janeiro: [s.n.], 1986. 22 p.
LOPES, L. Memória da CEMIG: Depoimento de História Oral. Belo Horizonte: CEMIG,
1993. 76 p.
LOPES, L. Memórias do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Centro da Memória da
Eletricidade no Brasil / CPDOC - FGV, 1991. 346 p.
LOPES, L. Memória sobre a mudança do Distrito Federal. Belo Horizonte: [s.n.], 1946.

Obras Gerais:

135

ARAUJO, F. D. C. M. Tecno-empresariado e política: O caso de Lucas Lopes (1956-1964).
XIII Encontro de História Anpuh-Rio. Rio de Janeiro. 2008.
ARAUJO, F. D. C. M. Da solidariedade econômica ao ativismo político: o caso de Lucas
Lopes. Dissertação (mestrado em História Social) - Programa de Pós Graduação em História
Social (PPGHIS) - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro. 2010.
BAER, W. A Industrialização e o Desenvolvimento Econômico do Brasil. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 1975.
BARBOSA, D. H. D. Tecnoburocracia e pensamento desenvolvimentista em Minas Gerais
(1903-1969). Tese (Doutorado em Ciências) - Departamento de História da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP. São Paulo, p. 316. 2012.
BARBOSA, L. S.; BARBOSA, D. H. D. Engenheiros mineiros na Era Vargas: uma
contribuição sobre a atuação do corpo técnico, as políticas públicas e o processo de
desenvolvimento regional de Minas Gerais. XII Seminário sobre a Economia Mineira.
Diamantina. 2006.
BARROS, G. D. O problema siderúrgico nacional na Primeira República. Tese (Doutorado
em Teoria Econômica) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, USP. São
Paulo, p. 255. 2011. (doi:10.11606/T.12.2011.tde-24012012-135049).
BIELSCHOWSKY, R. Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do
desenvolvimentismo. Rio de Janeiro: Ipea; Inpes, 1988.
BRESSER-PEREIRA, L. C. Burocracia Pública e Classes Dirigentes no Brasil. Revista de
Sociologia e Política, Curitiba, v. 28, p. 9-30, junho 2007.
CARVALHO, J. M. D. A Escola de Minas de Ouro Preto: O Peso da Glória. Rio de Janeiro:
Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2010. 196 p. ISBN 978-85-7982-005-2. Online.
Available from SciELO Books.
DELGADO, I. G. A Estratégia de um Revés: Estado e Associações Empresariais em Minas.
Juiz de Fora: EDUFJF, 1997. 164 p. ISBN ISBN 85-8522-26-X.
DIAS, J. L. D. M. Os Engenheiros do Brasil. In: GOMES, A. D. C. Engenheiros e
Economistas: novas elites burocráticas. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1994.

136

DINIZ, C. C. Estado e Capital Estrangeiro na Industrialização Mineira. Dissertação
(Mestrado em Ciencias Econômicas) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP.
Imprensa da UFMG. Belo Horizonte, p. 233. 1978.
DINIZ, C. C. Lucas Lopes, o visionário do desenvolvimentismo. Revista do Arquivo Público
Mineiro, Belo Horizonte, n. 2, p. 80-95, dezembro 2008.
DINIZ, E. Empresariado industrial, representação de interesses e ação política: trajetória
histórica e novas configurações. Política & Sociedade, Florianópolis, v. 9, n. 17, p. 101-139,
2010. ISSN 2175-7984.
FAGUNDES, P. E. Da colônia à reforma Francisco Campos (1931): análise histórica do ensino
secundário no Brasil. História & Ensino, Londrina, 2, n. 17, jul./dez 2011. 327-338.
FARIAS, F. P. D. Estado e classes dominantes no Brasil (1930-1964). Tese (Doutorado em
Ciência Política) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP. Campinas, p. 168.
2010.
FONSECA, P. C. D. O processo de substituição de importações. In: REGO (ORG.), J. M.;
MARQUES (ORG.), R. M. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2003.
FURTADO, C. Formação Econômica do Brasil. 32. ed. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 2005.
GENNARI, A. M.; OLIVERIA, R. D. História do pensamento econômico. São Paulo:
Saraiva, 2009. ISBN 978-85-02-07239-8.
GODOY, M. M. Minas Gerais na república: atraso econômico, Estado e planejamento. Cad.
Esc. Legisl., Belo Horizonte, jan./jun. 2009. 89-116.
LIMA, J. H. Café e Indústria em Minas Gerais (1870-1920). Dissertação de Mestrado
apresentada ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de
Campinas. Campinas, p. 136. 1977.
LOPES, R. Sonho e Razão: Lucas Lopes, o planejador de JK. São Paulo: Arx, 2006.
PAULA, J. A. D. Raizes do Desenvolvimentismo: Pensamento e Ação de João Pinheiro.
PESQUISA & DEBATE, São Paulo, v. 15, n. 2(26), p. 257-282, 2004.

137

PAULA, J. A. D. O Instituto de Tecnologia Industrial de Minas Gerais. Revista Brasileira de
Inovação, Campinas, julho/dezembro 2007.
PAULA, R. Z. A. D. Percalços da Industrialização: O Caso de Minas Gerais. Dissertação
(Mestrado em História Econômica) - Instituto de Economia, UNICAMP. Campinas, p. 168.
2001.
PIRES, A. O. D. S. História da Fundação da Escola de Minas. REM: Revista Escola de Minas,
Ouro Preto, 45, n. 3, 1992.
RODRIGUES, L. D. S. O Justo Meio: a política regressista de Bernardo Pereira de
Vasconcelos (1835-1839). Dissertação (Mestrado em História) - Instituito de Ciências
Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense (UFF). Niterói, p. 191. 2016.
SALOMÃO, I. As origens do desenvolvimentismo brasileiro e suas controvérsias: notas sobre
o debate historiográfico. Nova Economia, v. 27, n. 3, p. 421-442, 2017.
SCOTT, J. C. Engenharia Social Hipermodernista: O Caso da Tennessee Valley Authority. In:
BROSE, M. E. TVA e instituições de desenvolvimento regional: contribuições para a
história das ideias, 2015.
SILVA, C. B. D. Claude Henri Gorceix, O Homem, O Mestre, A Obra. REM: Revista Escola
de Minas, Ouro Preto, 1992.
SILVA, R. P. Lucas Lopes e as “contradições” do desenvolvimento econômico: Da Rede
Mineira de Viação ao Programa de Estabilização Monetária. Trabalho apresentado no 18º
seminário de Diamantina. Diamantina, p. 17. 2019.
VAL, M. C.; GODOY, M. M. Políticas industriais em Minas Gerais no período de 1933 a
1955: o desenvolvimento regional conduzido pelo Estado. XVI Seminário sobre a Economia
Mineira. Diamantina. 2014.

