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Com a ascensão de Getúlio Vargas à Presidência da República, a economia brasileira 

que tinha como seu carro chefe a atividade agroexportadora desenvolveu no Estado Novo um 

modelo que reunia capital nacional e estrangeiro sob a intervenção e coordenação do Estado. A 

nova estruturação do Estado brasileiro criou órgãos nacionais de intervenção que aglutinariam 

e integrariam o setor produtivo em conjunto com as novas relações trabalhistas, empresas 

estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional. Para organizar esse processo de 

modernização foram criadas instituições que tinham o objetivo de coordenar a economia, entre 

outras, o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial e o Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP). 

É importante frisar que até 1930 o que predominava em termos de poder politico e 

econômico se concentrava nas mãos de burguesias regionais que não conseguiam ou não tinham 

interesse em se integrar ao ponto de se estabelecer como uma classe nacional sólida. A partir 

da era Vargas, com a criação destes órgãos de coordenação e a expansão dos braços do Estado 

através do serviço público, pessoas comuns, da classe média, puderam participar deste processo 

de coordenação do capitalismo brasileiro se tornando também apropriadores de mais-valia, pois 

tiveram acesso a montantes significativos da produção das classes até então dominantes 

trabalhando no serviço público. 

A criação do DASP trazia consigo além da coordenação do capitalismo um novo 

arquétipo de exploração do trabalho baseado nas premissas da administração científica do 

trabalho, como o taylorismo e o fayolismo. Desta maneira homens da classe média como 

Benedicto Silva, de Orizona, interior de Goiás, puderam se tornar agentes organizadores das 

estruturas do capitalismo brasileiro e também dos setores privados estabelecendo uma 

articulação entre os mesmos, destacando-se com isso uma produção intelectual que concatenava 

um projeto de classe capitalista diferente e em antagonismo com a burguesia: os Gestores. 

A nossa pesquisa se estabelecerá em torno de uma História que pensa a produção 

Intelectual mediada pelas práticas institucionais na tentativa de articular a produção 

bibliográfica de Benedicto Silva e a sua atuação institucional com o intuito de elucidar no 

âmbito ideológico e prático a organização e projeto de poder da classe dos Gestores no Brasil. 

 


