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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

A presente pesquisa que propomos apresentar tem como seu principal objeto de análise a 

Escola Profissional Delfim Moreira. Localizada na cidade de Pouso Alegre/MG, fundada 

em 1917, sendo a sua principal missão de capacitar profissionalmente os meninos pobres 

da região. O nosso objetivo é de compreender os aspectos envolvendo a capacitação 

profissional oferecida por essa escola, dentro do contexto histórico da Primeira República 

e da Era Vargas. Focando as nossas análises, no que se refere à relação das oficinas, com a 

divisão do trabalho e os processos da modernização da maquinaria no âmbito da 

industrialização e do capitalismo no Brasil. A Escola Profissional Delfim Moreira, 

oferecia cursos como tipografia, sapataria, carpintaria, marcenaria, oficinas de artes, além 

de uma seção agrícola. Partiremos nessa pesquisa, na metodologia e no referencial teórico 
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marxista, compreendendo a partir das fontes históricas que trabalharemos como os jornais 

da cidade de Pouso Alegre, como A Gazeta de Pouso Alegre, A Semana Religiosa e O 

Trabalho e de variadas fotografias, possibilitará maior compreensão diante das estruturas e 

dos mecanismos da sociedade burguesa, Marx (2011). E diante das indagações, traçar os 

sentidos da disciplina em relação ao trabalho, olhando no que Thompson (1998) fala no 

sentido da aplicação da disciplina que possibilitou o desenvolvimento do capitalismo 

industrial e consequentemente da exploração da força de trabalho, onde seu foco é durante 

o período da Revolução Industrial na Inglaterra, onde podemos fazer uma comparação 

teórica no Brasil nesse cenário. Diante das relações sociais presentes pós-escravidão, a 

preocupação da Burguesia em impulsionar a industrialização nacional e de controlar o 

proletariado, lembramos as greves gerais dos anos de 1917 que teve grande repercussão 

em São Paulo e em 1919 no Rio de Janeiro, que sem dúvida foram uns dos grandes 

acontecimentos da nossa história. Partindo de Marx (2013) destacamos a questão da 

maquinaria e da divisão do trabalho, as oficinas da Escola Profissional Delfim Moreira, 

estavam inseridas num discurso meramente burguês no que se refere ao desenvolvimento 

da Industrialização nacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Oficinas; Trabalho; Educação; Industrialização; 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 
Certa vez Mészáros disse o seguinte, “digam-me onde está o trabalho em um tipo 

de sociedade e eu te direi onde está a educação.” (2005, p. 17), o vinculo conceituais entre 

o trabalho e a educação numa sociedade capitalista sempre estiveram unificadas para um 

propósito voltado ao mercado de trabalho e a sua divisão do trabalho em todas as épocas 

da recente sociedade moderna. 

A cidade de Pouso Alegre está localizada no sul das Minas Gerais, possuindo 

Municípios limítrofes como Congonhal, S. Sebastião da Bela Vista, Silvianópolis, Espirito 

Santo do Dourado, Borda da Mata, Estiva, Cachoeira de Minas e Santa Rita do Sapucaí.3 

O presente artigo tem como objetivo de compreender os aspectos envolvendo a 

capacitação profissional oferecida pela Escola Profissional Delfim Moreira dentro do 

contexto histórico da Primeira República e da Era Vargas. O nosso foco em nossas 

análises, referindo-se com as relações estabelecidas pelas oficinas, com a divisão do 
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trabalho e os processos da modernização da maquinaria no âmbito do desenvolvimento da 

industrialização e do capitalismo no Brasil. 

A fundação da Escola Profissional Delfim Moreira, que ocorreu no ano de 1917, 

foi um projeto e um “sonho” das elites políticas e religiosas locais. Por intermédio do 3o 

Bispo Diocesano da Diocese de Pouso Alegre/MG, D. Octávio Chagas de Miranda, pois 

em prática o espírito cristão e do trabalho nos discursos das suas realizações. A instituição 

que até 1947 esteve sobre o controle da Igreja Católica, passando a ser controlada pela 

Congregação dos Filhos de Maria Imaculada ou Ordem Religiosa Italiana dos Pavonianos 

(ESPÍNDOLA, 2016, p. 302). 

Porém o nosso foco começará no ano de sua fundação em 1917 até no ano de 1935, 

esse é o período que propomos a analisar nesse artigo de comunicação, para isso é 

necessário compreender o que essa escola profissional oferecia. Diante desses aspectos a 

Escola Profissional Delfim Moreira estava voltada para o ensino de ofícios aos meninos 

pobres do munícipio.  

Oferecendo várias oficinas, que tinham como objetivo de formar uma mão-de-obra 

qualificada, isso nos parâmetros dos primórdios da industrialização brasileira, possuindo 

vários cursos como o de tipografia, sapataria, carpintaria, marcenaria, oficinas de artes, 

além de uma seção agrícola.  

Uma escola que a educação estava voltada para a formação da classe trabalhadora 

industrial. Nessa perspectiva de entendimento das ações dessa escola profissional, 

pretendemos abordar em dois eixos de perguntas centrais. Como o porquê da divisão do 

trabalho e os sentidos das oficinas nesse processo de produzir uma mão-de-obra 

qualificada? Sua relação com a maquinaria e a questão da disciplina? No próximo bloco 

pretendemos abordar esses dois eixos centrais levantados. 

 

2 - AS OFICINAS E A DIVISÃO DO TRABALHO 

 

Nesse primeiro bloco, pretendemos abordar as seguintes perguntas levantadas 

anteriormente, referimos essas perguntas centrais nos aspectos envolvendo a divisão do 

trabalho e os seus sentidos no que se refere ao processo de produção de uma mão-de-obra 

qualificada, com o objetivo de atender as demandas industriais em desenvolvimento 

naquele contexto histórico que estamos analisando.  

Tentaremos compreender os aspectos das oficinas e da divisão do trabalho a partir 

das análises de Marx e Engels (2009), que segundo as suas análises, “[...] A divisão do 



trabalho no interior de uma nação começa por provocar a separação do trabalho industrial 

e comercial do trabalho agrícola [...].” (2009, p. 26) e diante dessa provocação da divisão 

do trabalho imposta pelo modelo capitalista, assim sendo influencia “a separação de 

cidade e campo e a oposição dos interesses de ambos.” (Idem) 

A separação econômica e social da cidade e do campo pode ser compreendida em 

primeiro instante. Quando aprofundamos no objeto do nosso estudo, que é a Escola 

Profissional Delfim Moreira, que disponibiliza em seu ensino, variado ensino de ofícios 

em sua grade curricular, como por exemplo, uma seção exclusivamente voltada à 

agricultura. 

Analisaremos a seguir uma fotografia da seção agrícola da Escola Profissional 

Delfim Moreira: 

 

 

Imagem 1 - Seção Agrícola da Escola Profissional Delfim Moreira.
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Ao analisar a presente fotografia, percebemos alguns detalhes bem visíveis, como 

ver os meninos manejando a ferramenta e seus instrutores ao lado, porém a fotografia 

camufla a realidade das lutas de classes e a rígida disciplina impostas aos meninos pobres 

que estão matriculados nos cursos. 

Mas possibilita levantar algumas perguntas, qual é a intenção da fotografia e a sua 

mensagem em relação à disciplina? “[...] No primeiro, reúnem-se numa mesma oficina, 

sob o controle de um mesmo capitalista, trabalhadores de diversos ofícios autônomos.” 

(MARX, 2013, p. 411) a fotografia se for analisada nesse proposito, a sua intenção e a sua 

relação demonstra-se que a Escola Profissional Delfim Moreira, buscava empreender esse 
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modelo de disciplina industrial nos seus alunos. 

Olharemos agora o discurso da imprensa pouso alegrense nesse período, o Jornal 

Gazeta de Pouso Alegre, trás essa matéria: “[...] A Escola profissional, officina onde se 

fazem cidadãos, aptos em futuro a serem uteis á sociedade, e, ao progresso de nossa pátria, 

é também para bem alto render agradecimento ao Sr. Bispo D. Octavio” (Jornal Gazeta de 

Pouso Alegre, Anno IV, 10 de agosto de 1919, no. 100, p. 2). 

Enraizado entre o discurso da fé e do progresso, trazendo agradecimentos como 

mencionados ao 3o Bispo Diocesano de Pouso Alegre, D. Octavio Chagas de Miranda. 

Mas esse trecho provoca algumas reflexões importantíssimas que necessitam ser 

efetuadas, como por exemplo, “fazem cidadãos” e “uteis á sociedade”, nesse momento é 

necessário compreender o porquê a classe dominante pensava assim. 

 “As classes pobres não passaram a ser vistas como classes perigosas apenas por 

que poderiam oferecer problemas para a organização do trabalho e a manutenção da ordem 

pública.” (CHALHOUB, 2011, p. 29). Após Abolição da Escravatura em 1888 e a 

Proclamação da República em 1889, a condição social da população dita “classes 

perigosas” foram agravada. 

Segundo Sevcenko (1999) a proclamação da República tinha como sua essência 

principal de promover uma industrialização e a modernização do país a todo custo. “Era a 

entrada triunfal do Brasil na modernidade.” (1999, p. 15). Mas essa modernidade lapidada 

no discurso de “Ordem” e “Progresso”, tão sonhados pelas elites políticas e religiosas 

transformou-se num pesadelo para as classes populares. 

As intensificações sociais ficaram evidentes nesse período, como a questão da 

Revolta da Vacina ocorrida na Capital Federal, na cidade do Rio de Janeiro. As greves e os 

motins sendo organizados frequentemente pela classe trabalhadora, influenciados 

primeiramente pelo Anarcossindicalismo e depois pelo Socialismo. 

Destacamos a greve geral de 1917 em São Paulo e de 1919 no Rio de Janeiro como 

greves ápices do movimento. Para “combater” esse perigo social que incomodava as elites 

naquele momento, pois se em prática que “cabia suprimir os supostos hábitos de não-

trabalho dos adultos; a mais longo prazo, era necessário cuidar da educação dos menores.” 

(CHALHOUB, 2011, p. 29). Diante desse contexto entendemos o porquê da Igreja 

Católica junto com as autoridades da cidade de Pouso Alegre, impulsionaram a 

“importância” da criação da Escola Profissional Delfim Moreira nesse período. 

A cidade de Pouso Alegre, podemos resumir que foi uma cidade, um local de 



experiências, que moldaram vários aspectos da região do Sul de Minas, a “importância” e 

o poder da Igreja Católica na educação e na região é percebido até nos dias de hoje. Como 

alguns trabalhos acadêmicos demonstraram a influencia da Igreja nesse contexto histórico 

ao nosso estudo.5 

Segundo Espindola (2016): 

 

Tal modelo adotado pelo religioso vinha a atender às demandas de mão de obra 

verificadas a partir do crescimento urbano da cidade de Pouso Alegre nas 

primeiras décadas do século XX, com a implantação de novos estabelecimentos 

comerciais e pequenas manufaturas. (2016, p. 302) 

 

 

Entendemos que tal concepção e influência da Igreja nesses processos demonstra 

que as preocupações por parte dos religiosos e dos políticos da cidade, estavam focalizadas 

para o desenvolvimento da cidade em todas as esferas a todo custo assim observamos, a 

liturgia do progresso estava sendo formada. 

 

 

[...] conteúdo ideológico por trás do modelo pedagógico escolhido por Dom 

Otávio buscava pôr em prática valores como disciplina, trabalho e fé, uma 

espécie de antítese contra o pecado, bem como contra qualquer ideologia 

contrária à ordem estabelecida. (Ibidem, p. 307) 

 

 

A Escola Profissional Delfim Moreira teve sua pedra fundamental lapidada sobre 

as alicerces da Igreja Católica, alcunhando-se “valores” como analisado pela autora, esses 

“valores” remetendo o sentimento de “moralidade” nos conceitos da “ética católica” e 

voltados para o sentimento profano e sagrados do Cristianismo, a disciplina, o trabalho e a 

fé. Uma tríade perfeita para moldar um novo trabalhador, para que o país prospera e 

busque a “Ordem” e o “Progresso”. 

A “Ordem” e o “Progresso” como questão de maior importância para o 

“desenvolvimento” do país como temos observados, demonstra-se a preocupação e a 

intensificação do papel da Igreja Católica nesses elementos. A fotografia a seguir, vemos 

os alunos da oficina de escultura da Escola Profissional Delfim Moreira, traz vários 

sentidos que queremos explorar: 
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Imagem 2 - Oficina de Artes da Escola Profissional Delfim Moreira.
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A fotografia em si, demostra-se alguns aspectos peculiares ao analisar, a fotografia 

em si é um ensaio, e tenta materializar a realidade abstrata em forma da intencionalidade 

de mostrar os alunos “trabalhando”. Como se o desejo de mostrar que não existem 

desgastes pela questão social e pela rígida disciplina imposta pelo mestre da oficina e pelas 

próprias autoridades que mantém a instituição. 

A questão da disciplina em relação ao progresso deve ser compreendida a partir da 

introdução da maquinaria no meio de produção por parte do capitalista. No próximo bloco, 

pretendemos aprofundar esse diálogo com mais intensidade, dialogando com as oficinas da 

Escola Profissional Delfim Moreira. 

 

3 – A DISCIPLINA PARA O PROGRESSO DA MAQUINARIA 

 

Nesse bloco tratamos de analisar os aspectos relacionados com a disciplina como 

aspectos fundamentais para o desenvolvimento da maquinaria e do próprio capitalismo 

industrial. Partiremos nas concepções e contribuições teóricas de E.P. Thompson (1998) e 

do capítulo sobre a Maquinaria e grande indústria de Marx (2013). 

A maquinaria que mudou radicalmente a sociedade pós-revolução industrial na 

Inglaterra durante o século XVIII, trouxe inúmeras mudanças naquela sociedade, segundo 

Thompson (1998, p. 276) “na inovação técnica durante as primeiras fases da Revolução 
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Industrial.” Teria como objetivo real de facilitar “a produção em grande escala e a redução 

dos preços.” O aumento da produção e a redução dos preços como destacado por E. P. 

Thompson possibilita que o capitalista aumente seu lucro a partir do desenvolvimento das 

forças produtivas. 

Nesse dado momento da história da humanidade, os meios de produção que 

revolucionaram, “A partir do momento em que a máquina de trabalho executa todos os 

movimentos necessários ao processamento da matéria-prima sem precisar da ajuda do 

homem.” (MARX, 2013, p. 455).  

O desenvolvimento da máquina que ao executar certos movimentos que são 

necessários para produzir certos produtos em larga escala quantitativa, possibilitando a 

emancipação da força motriz que é a força humana, a máquina se torna a revolução nos 

meios de produção, provocando assim mudanças significativas em vários ramos da 

indústria. 

“O revolucionamento do modo de produção numa esfera da indústria condiciona 

seu revolucionamento em outra. [...] para os ramos da indústria isolados pela divisão social 

do trabalho.” (Ibidem, p. 457) diante desses aspectos, em que a revolução provocada pela 

nova maneira de produzir, que é a maquinaria, provoca uma significativa divisão social do 

trabalho em todas as esferas produtivas. 

Mas o nosso foco aqui são as complexas relações envolvendo a revolucionária 

maquinaria e o que ela provoca na sociedade em que ela é introduzida. “[...] por meio da 

divisão do trabalho, reaparece a cooperação peculiar à manufatura, mas agora como 

combinação de máquinas de trabalho parciais.” (Ibidem, p. 453). A combinação de 

máquinas possibilita a cooperação estrutural por meio da divisão do trabalho como tem 

explicado o trecho acima, mas nesse detalhe mudam-se também as relações sociais 

embutidas nesses espaços. 

“[...] o que distingue os diferentes modos de produção, fundados em diferentes 

meios de produção, como também a conexão entre as relações sociais [...].” (Ibidem, p. 

455), diante dessa combinação de diferentes modos de produção a partir da Revolução 

Industrial na Inglaterra no Século XVIII.  

Ao diferenciar os modos de produção, a “nova” sociedade moderna, adquire algo 

peculiar de sua casta. Diversificando e criando novas estruturas de poder, aumentando e 

problematizando as relações sociais, diante desse novo processo que vem ocorrendo e 

mudando ao longo desses anos. 



Para Marx (2011): 

 

A sociedade burguesa é a mais desenvolvida e diversificada organização 

histórica da produção. Por essa razão, as categorias que expressam suas relações 

e a compreensão de sua estrutura permitem simultaneamente compreender a 

organização e as relações de produção [...]. (2011, p. 58) 

 

 

Partindo de suas concepções de que a sociedade burguesa sendo a mais 

desenvolvida e diversificada, em relação de sua organização e produção comparando-se 

com outras “épocas”. Porém ao aprofundarmos nesse debate, percebemos de que o 

desenvolvimento das forças produtivas causadas pelo capitalismo foi determinante 

influenciado pela revolucionária maquinaria como foi analisado. 

Essas mudanças significativas no que se refere ao desenvolvimento da maquinaria 

para a sociedade moderna foram impulsionadas pela disciplina como instrumento 

significativo de controle do tempo. A questão envolvendo o tempo, a sua relação nesse 

contexto histórico, foi possível graças à implantação do relógio como instrumento de 

disciplinar para o tempo. 

“O pequeno instrumento que regulava os novos ritmos da vida industrial era ao 

mesmo tempo uma das mais urgentes dentre as novas necessidades que o capitalismo 

industrial exigia para impulsionar o seu avanço.” (THOMPSON, 1998, p. 279). Se o 

relógio foi nada mais e nada menos do que a mola propulsora da engrenagem que 

impulsionou o avanço do capitalismo industrial e ao mesmo tempo foram instrumentos de 

disciplinarização mais eficientes para provocar a “ética do trabalho” no pensamento 

puritano da época. 

 “E o empregador deve usar o tempo de sua mão-de-obra e cuidar para que não seja 

desperdiçado: o que predomina não é a tarefa, mas o valor do tempo quando reduzido a 

dinheiro. O tempo é agora moeda: ninguém passa o tempo, e sim o gasta.” (Ibidem, 272) 

(grifos do autor). O capitalista percebendo que o tempo é dinheiro, e que não deve ser 

desperdiçado como assinala bem as concepções exploradas por E. P. Thompson, ao 

compreender que a questão envolvendo esses aspectos relacionados com o uso do tempo. 

Por essas e outras é necessário compreender o contexto histórico que o nosso 

estudo está focalizado. Ao analisar o discurso do jornal O Trabalho, compreendemos a 

questão envolvendo a maquinaria: “a nossa Typographia foi neste anno enriquecida com a 

acquisição de uma machina [sic] de cortar, pelo preço de 6 Contos de reis.” (Jornal O 

Trabalho, Anno XVI, Pouso Alegre, 19 de Março de 1933, no. 17, p. 2).  



A oficina de Tipografia da Escola Profissional Delfim Moreira ao adquirir a 

máquina, qual é o discurso envolvido? Trazendo esse fato o jornal reforça a “importância” 

da aprendizagem dos alunos na máquina e do ideário de progresso advindo junto com as 

modernizações dos equipamentos de “trabalho”. 

Partimos da ideia que é discursada pelo órgão jornalístico de que é necessário os 

alunos aprenderem a trabalhar com essa máquina moderna, veremos mais um trecho desse 

mesmo jornal que reforça o sentido, interessante são os elementos usados para que 

reforcem a necessidade da aprendizagem. 

 

 

É dotada de aparelhos movidos a eletricidade e de as ferramentas que necessitam 

os carpinteiros. Diariamente os alunos que aprendem o oficio nobre, que 

também foi o glorioso S. José, encontram nessa bem montada oficina lições 

praticas de trabalho, pelo chefe da carpintaria, sr. Antonio da Silva Castro, moço 

inteligente, que com boa vontade vai guiando os alunos para mais tarde entrarem 

na vida pratica, levando o conhecimento da tão importante oficio. (Jornal O 

Trabalho, Anno XVI, Pouso Alegre, 19 de Março de 1933, n
o
. 17, p. 4) 

 

 

Percebemos no discurso do jornal, de que a Oficina de Carpintaria está dotada de 

aparelhos modernos para a época. Segundo Gouvêa (1998) eletricidade chegou à cidade de 

Pouso Alegre no início do século XX, precisamente no ano de 1905. Outro detalhe 

importante é os aspectos envolvendo a religiosidade no discurso envolvendo os aspectos 

da disciplina e do trabalho.  

“De orientação humanista, a princípio a escola tinha por objetivo propor a 

formação profissional e a fé em dias melhores e mais humanos. Os valores morais e 

cristãos eram incutidos antes mesmo da construção de noções como cidadania.” 

(ESPÍNDOLA, 2016, p. 304). O cuidado com a pessoa também era o ponto forte, como 

deveria ter atenção ao trabalhar com essas novas máquinas moderníssimas.  

“Duas cousas precisam os alunos observar na oficina: primeiro, toda atenção ao 

mestre e, segundo, todo o cuidado para não ficarmos sem os dedos na serra circular e 

outras maquinas.” (Jornal O Trabalho, Anno XVI, Pouso Alegre, 19 de Março de 1933, 

no. 17, p. 4). Percebemos que o jornal, reforça que em primeiro lugar vem à obediência do 

que o mestre vem ensinando para aprimorar a aprendizagem na máquina da oficina 

oferecida e depois a segurança de si próprio. 

Na imagem a seguir foi extraído do Jornal O Trabalho, (Anno XVI, Pouso Alegre, 

19 de Março de 1933, no. 17, p. 4). Essa imagem é de um anúncio da Oficina de 

Carpintaria e Marcenaria da Escola Profissional Delfim Moreira. 



 

 

Imagem 3 - Anúncios da Oficina de Carpintaria e Marcenaria da Escola Profissional de 1933. 

 

Ao aprofundarmos as nossas análises no anúncio realizado pelo Jornal O Trabalho, 

nos provoca a pensar, qual é a intenção do presente anúncio? “Eles se viam diante da 

seguinte alternativa: emprego parcial e assistência aos pobres, ou submissão a uma 

disciplina de trabalho mais exigente.” (THOMPSON, 1998, p. 286). Ao mesmo tempo em 

que oferecia um ensino de ofícios nas oficinas de Carpintaria e de Marcenaria, o anúncio 

ficava claro que fabricavam mercadorias para serem vendidas. 

Outra questão interessante é quando analisamos a presença de um chefe que é 

responsável da oficina, podemos pensar de que esse mesmo chefe de oficina tem duas 

linhas de pensamento, uma é que ele ensina os jovens matriculados nas oficinas a trabalhar 

com essa moderna máquina para realizar os serviços necessários e encomendados. 

A outra lógica é que ele também é responsável no processo de disciplina aos jovens 

alunos a se costumarem com os cotidianos das fábricas, pois como explica Marx e Engels, 

vejamos: “Massas de trabalhadores, amontoadas nas fábricas, são organizadas 

militarmente como soldados do exército da indústria, estão sob a vigilância de uma 

completa hierarquia de oficiais e suboficiais.” (MARX; ENGELS, 2014, p. 117). 

Por detrás da bondade do Bispo, do Padre ou do Pastor. Da benevolência da Igreja 

e da “caridade” com o nome de “Fraternidade”, com o espírito da Cristandade, existe a 

ignorância e a ganância de uma classe que quer se impor em cima da outra. Isso é luta de 

classes. Perguntas serão sempre surgidas, para isso determinamos que deixemos essas 

perguntas em aberto. Qual é a intenção do controle social nos dias de hoje? Qual é o 

sentido de usar a Fé e o nome de Deus de sua religião para a dominação? 

 



4 – CONCLUSÃO 
 

Esse artigo pode ser considerado um ensaio teórico ou uma breve análise das 

relações construídas e modificadas pela influencia do capitalismo em sua totalidade dentro 

de certa conjuntura política-religiosa. Onde o nosso objetivo foi tentar elucidar 

criticamente com o bisturi da crítica sobre alguns detalhes peculiares sobre os discursos 

produzidos pela Imprensa sobre a Escola Profissional Delfim Moreira e as suas oficinas na 

cidade Pouso Alegre – MG.  

A pesquisa em si, é uma roda que se movimenta e dialoga com a intenção de 

provocar a atenção de quem ler. Atiçando a interdisciplinaridade com as demais 

concepções teóricas que moldam as ciências humanas. Construímos esse artigo dentro das 

concepções marxistas de trabalho e educação aos trabalhadores, como foi proposto para o 

GT 12 – Trabalho, educação técnica e tecnológica dos trabalhadores.  

Compreender a história do Brasil principalmente na Primeira República, onde a 

formação da classe trabalhadora organizada estava aflorando, motivadas e influenciadas 

por ideais ditas “exóticas”, como o Anarcossindicalismo e o Socialismo. As greves gerais, 

a questão da Revolta da Vacina na capital Federal, a “busca” da “ordem” e do “progresso”. 

Determinamos que esse artigo teve como sua proposta de preencher algumas 

lacunas históricas na compreensão do Ensino Profissional, do poder da Igreja Católica, do 

Assistencialismo e da divisão do trabalho, da disciplina e da maquinaria em Pouso Alegre 

e na região do Sul de Minas no cenário dentro da Primeira República à Era Vargas.  

O artigo, bem como a sua ideia, nunca estará solucionada. Mas a crítica em si teve 

como objetivo de apurar os grãos da intencionalidade que está sempre em jogo, 

envolvendo as questões políticas, econômicas e sociais. O nosso objetivo realmente foi de 

provocar e de mostrar a atualidade do pensamento de Marx e do marxismo nas Ciências 

Humanas, no que se refere ao ensino profissional e a formação dos trabalhadores. 
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