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O fascínio da questão nacional

5

A estrutura da sociedade brasileira foi violentamente alterada pela Abolição 
da escravidão (...). Com o nivelamento legal das raças desa pareceu a última 
e já bastante frágil linha de defesa do europeísmo no Brasil (...). Temos que 
recear uma degeneração dos valores ocidentais sob a influência corrosiva 
das correntes não europeias.

(AMARAL, O Brasil na crise atual)

A realização de um grande ideal nunca é obra coletiva da massa, mas sim de 
uma elite, de um grupo, de uma classe, que com ele se identi fica, que por ele 
peleja que, quando vitoriosa, lhe dá realidade e lhe assegura a execução.

(VIANA apud MEDEIROS, 1978, p. 193)

5.1 RAÇA E NAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DO BRASIL MESTIÇO

Uma das marcas identificadoras do pensamento social no Brasil é, 
sem dúvida, o precoce e intenso envolvimento de seus intelectuais com 
a problemática da construção nacional. Desde meados do século XIX, 
conhecimento e ação política formaram tal amálgama que, para boa 
parte dos pensadores brasileiros, “não havia ação que não supusesse o 
acesso ao ‘real’, nem conhecimento independente de uma prática que 
auxiliasse a evolução a gerar suas virtualidades” (PÉCAUT, 1990, p. 6). 
Assim, no Brasil, as ciências sociais constituíram-se, em larga medida, a 
partir do discurso que o país fez sobre si mesmo, indicando também a 
posição reivindicada pelos in telectuais no arranjo nacional. E entre estes, 
não poucos, ao proclamarem o conhecimento das leis que presidiriam a 
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história e os movimentos do real, deixaram-se tentar pela possibilidade 
de organizar a sociedade “pelo alto”. Num mo vimento contraditório, 
muitos apregoaram a razão como arma contra as limitações da ordem 
natural vigente na sociedade brasileira, lembrando, ao mesmo tempo, 
a existência dos imperativos naturais da realidade social que deveriam 
limitar e nortear as ações políticas reformadoras.

Ao final do século XIX, sob o impacto da abolição da escravatura e da 
Monarquia, e da emergência da República e do trabalho livre, a questão 
em pauta eram as possibilidades de se construir uma nação civilizada nos 
trópicos – a europeização do Brasil, o branqueamento de sua população. 
A miscigenação tornou-se o tema central para as elites inte lectuais, filtran-
do-se a leitura da problemática nacional pelo viés da raça. Alimentados por 
vasta literatura determinista, importada dos centros europeus, pensadores 
brasileiros de bateram-se com o dilema de conciliar os modelos teóricos 
evolucionistas, que apontavam a inevitabilidade do progres so e da civili-
zação, e as teses racistas, que alertavam para os riscos das misturas raciais, 
geradoras da degeneração do in divíduo e da sociedade.65, 66

No centro dessas concepções, a ideia de que o Brasil ainda vivia no 
século XVIII, em virtude da pesada herança histórica carregada de ana-
cronismo colonial, da multiplicidade étnica e da miscigenação, da cons-
tatação do quanto o país estava atrasado em relação às nações capita-
listas mais avan çadas. Assim, intelectuais como Tavares Bastos, Sílvio 

65 No seu livro Ladrilhadores e semeadores, Piva aponta uma articulação, no geral con-
traditória, entre razão e determinismo – “entre criação intelectual” e a “força das 
tendências naturais” – na intelectualidade brasileira, no início do sécu lo XX. “Num 
lado, o da razão, estaria a necessidade de se contrariar, corrigir, por defeituoso e 
incapacitador, o quadro estudado para nele fecundar o futuro (...). No outro, o do 
determinismo, estaria a descoberta da força e do respeito que merecem as tendên-
cias intrínsecas da realidade, às quais se deveriam dar forma, rédeas e curso - sub-
sumidas que estavam pela inadequação dos modelos e elites - para a obtenção dos 
estágios civilizatórios almejados (...)” (2000, p. 73).

66 Como lembra Schwarcz, em O espetáculo das raças, “Incômoda era a situa ção desses gru-
pos intelectuais, que oscilavam entre a adoção de modelos deterministas e a reflexão 
sobre suas implicações; entre a exaltação de uma “modernidade nacional” e a veri-
ficação de que o país, como tal, era inviável. “Devia ser difícil abrir mão da crítica 
externa e de uma certa internalização desse tipo de visão estrangeira a respeito do 
Brasil, como um país aberrante (...). Afinal, em um momento em que se redescobria 
a nação, aborígenes, africanos e mestiços passavam a ser entendidos como obstácu-
los para que o país atingisse o esplendor da civilização, como uma barreira para a 
formação de uma verdadeira identidade nacional (...)” (1993, p. 240).
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Romero, Tobias Barreto, José Veríssimo e também Euclides da Cunha, 
Nina Rodrigues, entre outros, pareciam tomados pela sensa ção de des-
compasso com o tempo e pela aguda percepção das extraordinárias dife-
renças econômicas, políticas e cultu rais entre o país mestiço, recém-saí-
do da escravidão, e os grandes centros europeus.

A cada novo estágio que se alcança, nova é a dimensão da melhoria a ser 
feita, dado que as conquistas dos países centrais voltam a tornar as nossas 
diminutas, relativa e absolutamente. É como uma tirania do atraso, tangen-
do mentes e ações à obtenção de melhores condições de vida, tecnologias 
mais aperfeiçoadas, maior produção econômica e cultural mais sofisticada. 
Isso existe também nos países centrais, mas lá o atraso absoluto não é de-
tectável como indiscutível nem pode se forjar uma ideia de atraso relativo 
com grande noção de defasagem. Além do mais, a situação concreta de 
atraso nos países como o Brasil tem de fato, mais do que uma sensação, um 
elemento tardio (...). (PIVA, 2000, p. 59)

Os intelectuais brasileiros, céticos ante as promessas re dentoras da 
Abolição e da República, tiveram que dar conta das causas do atraso e 
das flagrantes diferenças sociais no país e o fizeram explicando as desi-
gualdades internas e o descompasso da nação ante o mundo civilizado 
pelo prisma racial. Assim, no Brasil, a partir do final do século XIX, ga-
nharam espaço diversas modalidades do pensamento determinista com 
a função de dar fundamentos à rígida hierarquização social do país a 
partir das diferenças raciais.67 O atraso nacional e a impossibilidade de se 
atingirem níveis superiores de civilização passaram a ser explicados com 
base na perversa conjugação de “ambiente desfavorável” (os tró picos) 
e de “raças inferiores” (índios e negros) impedidas de atingir a perfecti-
bilidade humana, condenadas que estavam à degeneração no ambiente 

67 Segundo Schwarcz, “Largamente utilizado pela política imperialista europeia, esse tipo de 
discurso evolucionista e determinista penetra no Brasil a partir dos anos 70 como um novo 
argumento para explicar as diferenças inter nas. Adotando uma espécie de “imperialismo in-
terno”, o país passava de obje to a sujeito de explicações, ao mesmo tempo que se faziam das 
diferenças sociais variações raciais. Os mesmos modelos que explicavam o atraso brasi leiro 
em relação ao mundo ocidental passavam a justificar novas formas de inferioridade. Negros, 
africanos, trabalhadores e ex-escravos - “classes perigo sas” a partir de então - nas palavras 
de Sílvio Romero transformavam-se em “objetos de sciencia”. Era a partir da ciência que se 
reconheciam diferenças e se determinavam inferioridades” (1993, p. 28).
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tropical. Nesses termos, o que se pode afirmar é que positivismo, evo-
lucionismo, naturalismo e darwinismo social combinaram-se para dar 
o sustento teó rico68 à “geração de 1870”, envolvida com a busca dos 
funda mentos da nacionalidade brasileira, em oposição à herança colonial 
ibérica (VENTURA, 1988).

A rigor, o debate intelectual do século XIX, sob o prisma da concep-
ção positivista de ciência e na perspectiva da cons trução da nacionalidade 
brasileira, vai se concentrar nas escolas de medicina e nas faculdades de 
direito, que, no Nordeste e no Sudeste do país, disputavam a hegemonia 
intelectual e o predomínio científico. Cabia aos bacharéis constituir elites 
dirigentes para a nação e formular um códi go legal unificado, racional 
e cientificamente modelado, adequado à realidade do Brasil e que per-
mitisse a firme con dução do país. Aos médicos tocavam os cuidados de 
diag nosticar e curar os males nacionais através de projetos de saneamen-
to e de higienização do espaço social. Enfim, numa formulação sumária, 
essas instituições tinham, sobretudo, como propósitos fundadores criar 
um corpo de intelectuais – uma elite desvinculada dos padrões coloniais 
metropolita nos –, fornecer quadros para a direção política do Brasil e 
gerar as bases doutrinárias que dessem sustentação à nacio nalidade.

Sem dúvida, na conformação do pensamento social e na constituição 
do campo das ciências sociais no Brasil, as es colas de Direito ocuparam 
um espaço privilegiado, notada mente a Faculdade de Direito do Recife, 
de onde saíram as primeiras análises “científicas”, de teor racial, com fei-
ção evolucionista e darwinista social, sobre a formação nacional brasilei-
ra.69 Distantes da metafísica e acreditando-se aparta dos do subjetivismo, 
esses intelectuais viam-se construindo não apenas teorias inovadoras, 

68 A antropogeografia de Ratzel; a antropossociologia de Gobineau, Lapouge e Ammon; a psico-
fisiologia de Rito, Sergi, Lange e James; a psicologia cole tiva de Le Bon e Tarde; a sociologia de 
Le Play e da Escola de Ciência Social, de Tourville, Demolins, Poignard, entre outros, servirão 
de apoio às leituras da realidade social brasileira, até as duas primeiras décadas do século XX 
(MEDEIROS, 1978, p. 203).

69 São conhecidas as diferenças que separam as duas grandes escolas de Direito (São Paulo e 
Recife), no Brasil, no século XIX. Enquanto o corte teórico científico e determinista da Escola 
do Recife permitiu a formação de doutrinadores e “homens de ciência”, comprometidos com 
a antropologia físi ca, com a frenologia, com as doutrinas raciais e com o direito criminal; a 
escola do Largo de São Francisco (São Paulo) enfatizou o direito civil, a perspectiva filosófica 
e o “liberalismo político conservador” (tão adequado aos interesses das oligarquias paulistas), 
distanciando-se das ciências biológicas e formando uma elite política, “burocratas do Estado”, 
comprometida com a direção polí tica nacional. É importante notar, entretanto, que “em São 
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mas também uma nação, compartilhando a sensação de que a “ciência 
tudo pode” e de que havia uma missão a ser cumprida (Schwarcz, 1993, 
p. 150). Segundo alguns analistas, a Escola do Recife foi res ponsável 
pela introdução da “modernidade cultural” no Bra sil, na medida em que 
impôs uma leitura secular, laica e cientificista ao Direito, rompendo com 
o discurso religioso e metafísico, até então operante. O que, afinal, no 
contexto brasileiro, representava um importante instrumento progressi-
vo de combate à pesada herança colonial ibérica e católica.70

Tobias Barreto, Laurindo Leão, Euclides da Cunha, por exemplo, são 
alguns dos intelectuais ligados direta ou indi retamente ao que se conven-
cionou chamar de “Escola do Recife”, muito mais no sentido de uma 
escola de pensamen to do que no de uma instituição stricto sensu. Mas será 
Sílvio Romero, certamente, a expressão modelar dessa escola, com sua 
pretensão de submeter a realidade nacional ao crivo da investigação cien-
tífica, sob o compromisso de dar forma às aspirações da nacionalidade.

Sob influência de Huxley, Comte, Buckle, Darwin, Spencer, Haeckel, 
Büchner, Vogt, Romero buscou a saída para os pro blemas do Brasil em 
termos da integração do país na civiliza ção americano-europeia e do 
brasileiro no desenvolvimento racial da humanidade e da construção 
de uma homogeneidade nacional a partir da mestiçagem (Leite, 1969, 
p. 183-184).

No seu livro O caráter nacional e as origens do povo bra sileiro, Sílvio Romero 
apresenta os traços que, segundo ele, davam feição singular ao povo bra-
sileiro (1881, p. 185),

O brasileiro ficou quase um retrato do português. A natureza, como agen-
te de transformação, pouco há feito para alterá-lo, tendo a lutar contra a 
estreiteza do tempo e a civilização europeia. O caboclo [ín dio], tipo quase 
perdido, que se vai esvaecendo cada vez mais, mui fracamente contribuiu 
também nesse sentido. O africano, rebelde aos progressos intelectuais tem 
alterado, sem vantagem, nossa fisionomia pretérita. Do consórcio, pois, de 

Paulo um liberalis mo de fachada, cartão de visita para questões de cunho oficial, convivia 
com um discurso racial, prontamente acionado quando se tratava de defender hierarquias, 
explicar desigualdades. A teoria racial cumpria o papel, quando utilizada, de deixar claro como 
para esses juristas falar em democracia não significava discorrer sobre a noção de cidadania” 
(SCHWARCZ, 1995, p. 186).

70 A propósito, ver Cruz Costa (1967), Candido (1978), Moraes Filho (1985).

Celso Furtado.indd   121 27/02/2020   20:40:41



122

velha população latina, bestamente atrasada, bestamente infecunda, e de 
selvagens africanos, estupida mente indolentes, estupidamente talhados para 
escravos, surgiu, na máxima parte, este povo, que se diz, que se supõe gran-
de, porque possui, entre outras maravilhas “o mais belo país do mundo”. É 
neces sário buscar na história as condições de sua cultura, de sua civiliza ção. 

Com isso, Romero lembrava que a história do Brasil de veria ser com-
preendida, não como a história dos portugue ses no ultramar americano, 
a história dos índios ou a dos negros, mas como uma história forjada por 
um novo tipo – uma “sub-raça mestiça e crioula, distinta da europeia” 
–, produto do português, do índio, do meio físico-natural e da imigração 
estrangeira. Estava aberto, portanto, o caminho à conclusão de que, para 
ele, a identidade brasileira fora construída com base na mestiçagem: o 
mestiço nacional era o “produto fisiológico, étnico e histórico do Brasil; 
(...) a forma nova de nossa diferenciação nacional”; o resultado final de 
uma raça em constituição, a nossa particularidade, pois “o europeu aliou-
-se aqui a outras raças, e desta união saiu o genuíno brasileiro, aquele que 
não se confunde mais com o português e sobre o qual repousa o nosso 
futuro” (ROMERO, in ABDALA Jr., 2001).

Quanto ao destino dessa “sub-raça mestiça”, nem sem pre Romero 
é coerente, pois se, por vezes, parece crer na originalidade de uma raça 
futura, com o paulatino bran queamento do povo, em outras ocasiões 
defende a necessi dade da imigração europeia para compensar a dege-
neração provocada pelo clima. Apesar de admitir que “o progressivo 
desaparecimento do indígena se deve a “pestes e guerras” e o do negro 
aos “trabalhos forçados””, Romero afirma, igualmente, que “na mesti-
çagem a seleção natural, ao cabo de algumas gerações, faz prevalecer o 
tipo da raça mais numerosa, e entre nós das raças puras a mais nume-
rosa, pela imigração europeia, tem sido, e tende ainda a sê-lo, a branca” 
(ibid., p. 187).

A questão racial, que dava fundamento ao conjunto dou trinário de 
Sílvio Romero, apresentava-se vinculada a múlti plas instâncias, entre as 
quais a política. Sua defesa do unitarismo político-administrativo, em 
detrimento do federa lismo, por exemplo, sustentava-se no “modelo 
antropológi co da mestiçagem”, uma vez que, a “ideia de unidade políti-
ca, espiritual e étnica do país não poderia correr um risco que considera-
va introjetado em nosso povo: o caráter ibero-americano, sempre propí-
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cio ao desmembramento como ocor reu na América hispânica”. Romero 
rejeitava o que chamou de “mania de se copiar os norte-americanos” 
ou, em suas palavras, “a ideia de federação [que] se assenta[va] em dois 
falsos pressupostos: a crença errônea de nos convir o que convém aos 
anglo-americanos e a falsa teoria de supor que para lá nos levam as lições 
da história” (ABDALA Jr., 2001, p. 207-208). O futuro do Brasil só esta-
ria garantido com a unidade nacional e com um sistema político baseado 
na realidade e sustentado nas aspirações nacionais mestiças.

Seja com Silvio Romero, seja com outros intelectuais (de público 
reconhecimento ou não), a Escola do Recife atri buiu-se e levou à 
frente, até o início do século XX, o papel de formar “doutrinadores” 
e “homens de ciência”, de produ zir conhecimento moldado pelos 
novos paradigmas científi co-positivistas e, sobretudo, de elaborar um 
projeto para a nação (“mestiçagem uniformizadora”) e modelar ju-
ristas (guardiães da racionalidade) à altura do desafio civilizatório e 
modernizador no Brasil.

5.2 ESTADO E NAÇÃO: A MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA

Em seu artigo, “Viagem ao olho do furacão”, Oliveira, afirma que a 
“Primeira República, ou a República Velha, vai assistir a uma verdadeira 
explosão do tema do Estado”, assunto que os intelectuais do Império 
praticamente desco nheceram, absorvidos que estavam com as propostas 
de “bran queamento” da nação.

Todo um enorme movimento (...), com a influência do positivismo, sobre-
tudo de corte constantino, entre militares e civis, num espectro que ia de 
militares de caserna e engenheiros militares a bacharéis - inevitavelmente -, 
incluindo até sanitaristas, a questão do saneamento das cidades e da vacina 
com Oswaldo Cruz, a questão do serviço militar obrigatório ou voluntá-
rio com Olavo Bilac, os próprios milita res como primeiros presidentes e 
o Exército como força política osten siva desde a deposição do imperador, 
a questão da defesa do café, a questão das obras contra as secas no Norte 
Agrário (...), sobretudo com a presidência Epitácio Pessoa, tudo isso con-
tribuiu, de forma absolutamente nova, para colocar o tema do Estado no 
primeiro lugar da agenda pública da discussão. (1997, p. 9)
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Na realidade, enquanto, no fim do século XIX, a questão nacional 
estava centrada nas possibilidades de se construir um país mestiço e 
civilizado nos trópicos, tendo por viés a problemática racial, na década 
de 20 e adentrando pelos anos 30, o pensamento social brasileiro deslo-
cou a pauta de discussão, dando relevo à problemática da modernização 
nacional, que passou a ter como referência a questão do Estado. O viés 
racial não desapareceu. Refinou-se, cedeu espaço às formulações que, 
sustentadas teoricamente pela sociologia, buscaram a “realidade nacio-
nal” preocupadas em superar a dissociação entre o “país legal” e o “país 
real”, para que o Brasil alcançasse sua verdadeira identidade nacional.

Importante ressaltar, também que, por essa época alguns intelectu-
ais em sintonia com os novos tempos, que anuncia vam reformulações 
significativas no processo de organiza ção capitalista no país, iniciaram 
um acerto de contas com as tradições teóricas precedentes, inaugurando 
explicações abrangentes, interpretações gerais do processo histórico e 
social brasileiro, perscrutando as possibilidades e os impedi mentos para 
a superação do atraso, da exclusão social e do descompasso do país pe-
rante os centros mundiais avança dos. E eles o fizeram rompendo com o 
determinismo racial e ambiental, com o evolucionismo, com a historio-
grafia das elites produzida nos Institutos Histórico-Geográficos. Propu-
nham, principalmente, novos parâmetros teóricos para o entendimento 
da questão nacional: o culturalismo antropo lógico americano, a socio-
logia compreensiva alemã, a dialética materialista e a luta de classes da 
tradição marxista. Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio 
Prado Júnior são os teóricos que expressam de modo paradigmático 
essas rup turas. No entanto, é importante lembrar que os generosos fru-
tos intelectuais desses “demiurgos” precisarão de um bom tempo para 
amadurecer e se reproduzirem amplamente no pensamento social bra-
sileiro. No Brasil, a cena intelectual estará ocupada, ainda por mais de 
uma década, pelos her deiros da “geração de 1870”, pelos teóricos da 
“moderniza ção conservadora”, partidários do Estado forte e adeptos da 
teoria das elites, que deram sustentação ideológica ao Estado e às refor-
mas político-econômicas do pós-30.

A primeira metade da década de 1920 encontrou o Brasil às voltas 
com intensas mudanças e agudas contradições, que culminaram naquilo 
que se convencionou chamar de Revo lução de 30 e que definiram os ca-
minhos da objetivação capitalista no país. A Grande Depressão de 1929 
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marcou o ápice de uma crise longamente anunciada, colocando às cla ras 
a falência do modelo primário-exportador, primordial mente sustentado 
pela lavoura cafeeira, e abrindo caminho ao que Furtado chamaria, quase 
três décadas depois, de “industrialização por substituição de importa-
ções”. Como observa Oliveira (1977, p. 34),

A quebra do monolitismo oligárquico é condição necessária para a 
Revolução, mas no seu rastro, terminando por impor-se, serão os no vos in-
teresses burgueses, será a nova forma de produção do valor, serão as novas 
condições de reposição do pressuposto fundamental - do lucro, em última 
instância - que darão a pauta desde a metade da década de trinta, quando 
se reorienta principalmente a intermediação comercial e financeira que de 
externa passa para interna, depois de demonstrada in extremis a inviabilidade 
de permanência da economia agro-exportadora e de suas relações inter-
nacionais com a crise de 1929 e a política de destruição dos excedentes de 
café. Nesse proces so, o Estado vai jogar um papel fundamental no finan-
ciamento da acumulação de capital e na regulação das relações entre o novo 
capi tal e o novo trabalho e, agora, na subordinação dos interesses da oligarquia 
aos interesses da acumulação industrial.

Nesse curso, obviamente, entrou em colapso o pacto entre as oligar-
quias, que garantiu o funcionamento do fe deralismo, do liberalismo ins-
titucional e da hegemonia paulista durante toda a I República. Na verda-
de, nem o Estado liberal-conservador e nem a construção administra tiva 
e institucional oligárquica mostraram-se em condições de fazer frente 
à crise econômica, à realidade urbana crescentemente complexa e aos 
novos atores sociais, que entraram em cena cobrando espaços e direitos 
na vida política e social brasileira – a classe operária, os setores médios 
urbanos que fugiam da esfera de influência das oli garquias agrárias, a 
jovem oficialidade do exército. O país experimentou algo como uma 
“aceleração da história”, a que a intensa agitação cultural do período deu 
expressão (LORENZO; COSTA, 1997, p. 8).

No espaço de poucas décadas, uma nova geração de inte lectuais bra-
sileiros, sob o impacto da decepção com as insti tuições republicanas 
liberais e da crise que abalou a ordem oligárquica-exportadora, viu-se 
confrontada com a respon sabilidade de construir um “Brasil Moderno” 
ou, em outros termos, de reatualizar a questão nacional, que antes 
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mobili zara a “geração de 1870”. O que estava em jogo já não era a edifi-
cação de um país mestiço e civilizado. Tratava-se da construção de uma 
identidade nacional moderna, que expressasse as necessidades de um 
modo industrial de pro duzir mercadorias e de suas correspondentes ins-
tituições políticas, uma vez que ao Estado caberiam, agora, novos papéis, 
implementadores da ordem urbano-capitalista.71

O desenvolvimento dessa linha de reflexão requer, no entanto, certa 
cautela. E isso porque o referir-se tão ampla mente a uma “nova geração 
de intelectuais brasileiros” colo ca em pauta o problema das generali-
zações, que escondem as particularidades teórico-ideológicas e os con-
teúdos espe cíficos das obras dos diferentes autores que, nesse período, 
deixaram suas marcas no pensamento social no país. Entretanto, dado o 
caráter deste trabalho, dispensa-se aqui a dis cussão dessas particularida-
des, largamente acentuadas por pesquisadores que tiveram a produção 
intelectual dos anos 20 e 30 como objeto de análise.72 O pressuposto é o 
da legiti midade da indicação de algumas linhas gerais predominan tes em 
amplas manifestações do pensamento brasileiro das primeiras décadas 
do século XX sem incidir em larga impro priedade.

Para boa parte da intelectualidade da década de 1920, embora existisse 
uma “identidade nacional latente”, ela não era suficiente para que se con-

71 O Estado brasileiro desempenhou largas funções no processo de transfor mações capitalis-
tas, no pós-30, para assegurar o predomínio da produção de base urbano-industrial. Além 
da regulamentação das relações entre capital e trabalho, através da legislação trabalhista, o 
Estado atuou na “fixação de pre ços, na distribuição dos ganhos e perdas entre os diversos 
extratos sociais ou grupos das classes capitalistas, no gasto fiscal com fins direta ou indi-
retamente reprodutivos, na esfera da produção com fins de subsídio a outras atividades 
produtivas. Aqui seu papel é o de criar as bases para que a acumulação capi talista industrial, 
ao nível das empresas, possa se reproduzir. (...) o Estado intervém para destruir o modo de 
acumulação para o qual a economia se inclinava naturalmente, criando e recriando as condi-
ções do novo modo de acumulação. (...) Regulando o preço do trabalho (...), investindo em 
infraestrutura, impondo confisco cambial ao café para redistribuir os ganhos entre grupos 
das classes capitalistas, rebaixando o custo de capital na forma do subsídio cambial para 
as importações de equipamentos para as empresas in dustriais e na forma da expansão do 
crédito a taxas de juros negativas reais, investindo na produção (Volta Redonda e Petrobrás, 
para exemplificar), o Estado opera, continuamente, transferindo recursos e ganhos para a 
empresa industrial, fazendo dela o centro do sistema” (OLIVEIRA, 1972, p. 13-24).

72 Nesse sentido, tem-se como referência, por exemplo, o trabalho de Piva (Ladrilhadores e semea-
dores), que cuidou de estabelecer as diferenças essen ciais entre Oliveira Viana, Sérgio Buarque 
de Holanda, Azevedo Amaral e Nestor Duarte, chamando a atenção para as armadilhas das 
generalizações (2000, Primeira Parte, cap. 1 e 2). Ver também LORENZO; COSTA (1997).
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siderasse o povo brasileiro politicamente constituído. Isso só aconteceria 
quando fos sem estabelecidas instituições políticas adequadas às peculi-
aridades histórico-culturais do Brasil.73 E essas instituições não seriam, 
por certo, as republicanas liberais, implantadas ao final do século XIX, 
segundo seus críticos, com a ilusão de se atingir a modernidade através da 
importação de soluções estrangeiras. (Re)Organizar a nação e sua vida po-
lítico-administrativa era uma tarefa para as elites intelectuais, porque, entre 
outras coisas, a criação da nacionalidade era “um fato indissoluvelmente 
cultural e político”, uma vez que “forjar um povo também [era] traçar uma 
cultura capaz de assegurar a sua unidade” (PÉCAUT, 1990, p. 14-15).

Fugir ao dito artificialismo das soluções políticas “exóti cas” pressu-
punha a aproximação com as raízes nacionais, ou seja, a busca da par-
ticularidade que fazia do Brasil uma realidade peculiar, irredutível. Daí 
a recorrente preocupa ção nacionalista daqueles anos com a identidade 
do país, com a rejeição aos estrangeirismos e com a análise crítica das 
instituições liberais importadas, a que muito poucos intelectuais escapa-
ram no período. “Organizar a nação” e “forjar um povo” foram temas 
comuns a várias correntes ideológicas e a movimentos políticos das dé-
cadas de 1920 e 1930, que colocaram em relevo a opção nacional, mode- 
ladora do projeto modernista daquela geração. Paradigmática, nesse sen-
tido, a afirmação de Mário de Andrade, de que o brasileiro tinha que se 
“abrasileirar”, uma vez que não havia “Civilização”, mas “civilizações”, 
de modo a, com isso, rejeitar o mimetismo cultural (PIVA, 2000, p. 40).

Obviamente, era muito amplo e variado o espectro políti co e ideoló-
gico da intelectualidade que, naquela época, as sumiu a função demiúrgi-
ca no Brasil. Isso não impede, no entanto, que seja observada uma certa 

73 Um movimento contraditório caracterizou a nova geração de intelectuais brasileiros, notada-
mente os círculos comprometidos com o Modernismo, em que um sentimento elitista-aristo-
crático alimentou a busca das raízes culturais brasileiras - a nossa particularidade —, a ida ao 
encontro da cultura popular. Entre os modernistas, ainda que houvesse “uma pretensão de rever 
o racismo e de criticar a retórica do academicismo, permanecem um culto à erudição e um 
sentimento de ser parte da elite tal qual eram cultivados nos salões aristo cráticos”. Assim, o mo-
vimento modernista seria um claro exemplo de “como uma intelectualidade viajada, apoiada por 
uma aristocracia ilustrada, vai ao encontro do povo como se este fosse um objeto exótico, quase 
uma massa à qual é preciso dar forma, flertando à distância, sem estabelecer relações de maior 
proximidade”. Nesses termos, os modernistas, marcados pela concep ção cultural elitista e pelo 
projeto de construção de uma cultura nacional, “foram ao povo” buscando “nas manifestações 
populares, uma matéria-prima pura e dotada de autenticidade, à qual caberia dar forma final 
mediante um trabalho de síntese eminentemente intelectual” (LAHUERTA, 1997, p. 97).
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confluência geral quan to à rejeição ao liberalismo político, à democracia 
represen tativa formal e quanto à adesão ao fortalecimento do Estado. 
Sob a justificativa da preeminência do “imperativo nacional”, parte sig-
nificativa desses intelectuais convergiu na aceitação da hierarquia social 
existente, na defesa da reorganização do país com base na consolidação 
do poder central e na supe ração dos particularismos que ameaçavam a 
unidade nacio nal. Confluiu, igualmente, na proposta de substituição das 
elites tradicionais e, sobretudo, na ideia de que não havia outro cami-
nho para o progresso senão a atuação racionalizadora de novas elites, 
intelectuais armados com conhecimento científico, capazes de revelar 
as autênticas raízes nacionais74, 75 e, por isso, em condições de dar forma 
adequada ao Estado e à nação, além de fornecer quadros capazes de 
implementar as modificações necessárias (PÉCAUT, 1990, p. 15; PIVA, 
2000, p. 64). Pode-se, assim, dizer que dois gran des temas se entrelaça-
ram no ideário da geração intelectual que, nos anos 20, descobriu, a um 

74 O primeiro passo para encontrar a forma adequada de construção sóli da da unidade nacional 
era um “método que proporcionasse uma ‘avaliação objetiva’ da ‘realidade nacional’, método 
que só poderia encontrar apoio segu ro nos pressupostos das ciências, na neutralidade pro-
porcionada ao analista da sociedade pela rigorosa observação científica das determinações 
geográfi cas e sociais, peculiares à ‘história’ de cada país, e, em decorrência das tendên cias 
inscritas como possibilidades em cada sociedade. Sem dúvida, as diversas vertentes de análise 
cientificista encontraram amplo campo de demonstração dessa especificidade dos países me-
nos estruturados nas heranças deixadas pela colonização e na ruptura do internacionalismo 
operário. As ‘irredutíveis realidades nacionais’ tornaram-se aceitas, tanto nos meios políti-
cos conserva dores e mesmo reacionários, como entre os teóricos do movimento operário” 
(BRESCIANI, 2002, p. 105).

75 A Teoria das Elites surgiu e se desenvolveu, a partir do século XIX, como uma reação às ideias 
democráticas e socialistas. Em que pese a diversidade de suas manifestações, tinha como ar-
gumento central a ideia de que, em qualquer sociedade, de qualquer tempo, existia uma elite 
que, por competência, talento natural e recursos se destacava e controlava o poder, dirigindo 
a maioria. “Esta era uma lei sociológica inexorável, que nem mesmo o mecanismo do sufrágio 
universal era capaz de romper. Pelo contrário, o que a adoção do sufrágio universal e a crença 
nos princípios sobre os quais se apoiava - os da igualdade entre os homens e da soberania 
popular - produziam era a legitimação do mando da minoria, cujos desígnios passavam a ser 
aceitos como expressão da vontade autônoma das amplas maiorias”.

 Os teóricos do elitismo – Gustave Le Bon, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto –  “estavam na 
contracorrente da democracia e dos movimentos sociais, negan do-os através da crítica à ideia 
de igualdade. Para eles, a democracia, (...), não apenas era uma metafísica, uma abstração sem 
base real, mas também operava como uma forma de legitimar o poder, este sim real, de uma 
minoria”. A descrença e mesmo a hostilidade em relação à democracia política, no século 
XIX, tinham o apoio das “teorias científicas, médicas e psicológicas, que atri buíam às forças 
irracionais um grande peso no comportamento humano” (GRYNSZPAN, 1999, p. 12,18-20).
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só tempo, sua vocação nacionalista-reformadora e seu lugar no processo 
de cons trução do Brasil moderno: o antiliberalismo e o tema das elites.

A crítica à conformação liberal das instituições políticas da I República 
– e poucos foram os que, no período, deixa ram de apontar a degenera-
ção política do projeto republica no – tinha como pressuposto a ideia 
da inadequação do liberalismo à particularidade brasileira, à sua hete-
rogênea e complexa mistura de raças e grupos sociais. A recusa ao arti-
ficialismo das soluções liberais consubstanciou-se, princi palmente, nas 
denúncias dos “equívocos ” atribuídos à Cons tituição de 1891, uma vez 
que, (BRESCIANI, 2002, p. 103)

(...) o acesso ao voto para uma população ignorante e incapaz de exercer 
conscientemente seu direito à cidadania tivera como resultado a manipula-
ção astuciosa dos “coronéis” e seus asseclas políticos; a ausência de “opi-
nião popular” militante, segura de sua força e de seus direitos, consequência 
de nossa condição anterior colonial e da au sência de “organização das fon-
tes de opinião”, fizera das manifesta ções de cunho político uma farsa.  

Para esses críticos da ordem liberal oligárquica, a unidade nacional es-
tava comprometida, seja pelo tamanho do país, pela ocupação geográfica 
dispersiva, pelos interesses econô micos particularistas; seja pela com-
posição heterogênea da população ou pela “cegueira das elites políticas, 
que, em sua ânsia de dar ao país leis semelhantes às das grandes nações 
civilizadas, não perceberam sua total inadequação às nossas necessida-
des” (ibid., p. 103). O Estado forte seria a solução para unificar o Brasil76 
- vítima da “ação nociva das toxinas do espírito de clã no nosso organis-
mo político administrati vo” —, a força capaz de pôr fim à “democracia 
dos coronéis” (VIANA apud MEDEIROS, 1978, p. 169). Em Populações 
meridi onais do Brasil, Oliveira Vianna concebia esse Estado centra lizado 

76 Pensando a reforma e o fortalecimento do Estado, Oliveira Vianna afirma va que o “Problema 
[era] como se vê, de estruturação e ossificação da naciona lidade: trata-se de dar ao nosso 
agregado nacional, massa, forma, fibra, nervo, ossatura, caráter... Problema, portanto, cuja 
solução só seria possível pela ação consciente da força organizada. Quer dizer: pela institui-
ção de um Estado centralizado, com um Governo nacional poderoso, dominador, unitário, 
incontrastável, provido de capacidades bastantes para realizar, na sua plenitu de, os seus dois 
grandes objetivos capitais: a consolidação da nacionalidade e a organização da sua ordem 
legal” (MEDEIROS, 1978, p. 168).
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e forte como o “órgão supremo de uma grande mis são nacional”, o 
agente e o promotor do projeto nacional, à medida que o povo brasilei-
ro não tinha “o sentimento da hierarquia e da autoridade (...) o respeito 
subconsciente da lei”. Cabia, assim, ao poder público “realizar pela ação 
raci onal do Estado o milagre de dar a essa nacionalidade em formação 
uma subconsciência jurídica, criando-lhe a medula da legalidade, os ins-
tintos vicerais de obediência à autorida de e à lei, aquilo que Ihering cha-
ma o ‘Poder moral da ideia de Estado (...)’” (ibid., p. 168-169).

As referências ao descompasso das elites tradicionais ante a realidade 
brasileira e a incapacidade política das massas populares para o exercí-
cio da democracia representativa expõem um dos elementos mais im-
portantes de sustentação do projeto político de significativa parte dessa 
intelectuali dade, cuja atuação adentrou a década de 1930: a defesa da 
substituição das antigas elites, despreparadas, omissas, “inautênticas”, 
por outras, qualificadas pelo pensamento científico, especialmente pela 
sociologia, capazes de se desincumbir da missão de “civilizar por cima”.

Analistas do pensamento social brasileiro das décadas de 1920 e 1930 
atribuem à geração intelectual desse período a pretensão de institucio-
nalizar a sociologia como instrumento de análise científica da realidade, 
caminho para o conheci mento autêntico do Brasil - “a sociologia como 
meio de so lucionar as questões da sociedade, de indicar a ordem a ela 
apropriada” - em contrapartida “ao modo não científico” de compre-
ender a realidade. Daí a concepção da sociologia como uma disciplina 
dotada de “objetivismo tecnocrático”, “imune e acima das negociações, 
dos demagogismos, das intrigas e diletantismos” da cultura dos bacha-
réis, o que, no fundo, revelava não apenas a suspeição, mas a própria 
“condena ção da política”. Era como se existisse “uma lei objetiva na 
política (‘boa administração’)”, que indicava a meta a ser atingida (a mo-
dernização), e que não pode ser determinada ou alcançada por nenhuma 
das partes da sociedade: classe social, partido ou mesmo região (PIVA, 
2000, p. 77).

A concepção elitista e a ideia de remodelação do Estado em bases 
racionais implicavam a noção da política como com petência, na concep-
ção de que a arte de governar estava rela cionada com a posse de conhe-
cimentos científicos adequados à gestão pública. Ou, em outras palavras, 
a ideia de que os fundamentos para a legitimidade do poder deveriam ser 
da dos pelo conhecimento científico do meio político e social. Isso expli-
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caria o cuidado com a formação das elites intelec tuais e dirigentes, em 
conformidade com paradigmas técnicos e científicos, diversos da forma-
ção bacharelesca da Primeira República77 – de que a fundação da Escola 
de Sociologia e Política de São Paulo, em 1933, da Universidade de São 
Paulo, em 1934, e da Universidade Federal, no Rio de Janeiro, três anos 
depois, são claros exemplos –, como também a divulga ção da Sociologia 
como ciência do social, com condições de fornecer os instrumentos ra-
cionais de análise da realidade bra sileira (BASTOS, 1989, p. 335). Não 
por acaso, datam dos anos 30 a institucionalização das ciências sociais no 
país, com o surgimento da Sociedade de Sociologia, em 1934, bem como 
o início do movimento editorial e da divulgação científica dos trabalhos 
dessa área (GUIMARÃES, 1999, p. 123).

Ante esse quadro geral convém, agora, atentar para algu mas formula-
ções específicas de Oliveira Vianna e Azevedo Amaral. Não se pretende, 
obviamente, discutir as concep ções desses ideólogos: nem a apresenta-
ção do recorte sumá rio de suas ideias torna isso possível, nem esse é o 
propósito específico deste trabalho. O que se tem em mente é apenas 
uma indicação mais formalizada do conteúdo doutrinário desses pensa-
dores no amplo painel do pensamento social brasileiro do final dos anos 
20 e da década de 1930. A esco lha desses ideólogos não é, por certo, 
uma arbitrariedade, pois, se o primeiro autor é largamente reconhecido 
pelos inúmeros estudiosos do pensamento nacional, que o consi deram, 
no geral, o mais importante “pensador autoritário” do país (BASTOS, 
1993), o segundo destaca-se entre os teóricos da modernização conser-
vadora, em razão do caráter inova dor, do ponto de vista doutrinário, de 
seu projeto de desen volvimento industrial para o Brasil.

77 Daniel Pécaut chama a atenção para o modo como o elitismo sensibiliza va, especialmente, os 
liberais paulistas. Para tanto, cita uma pesquisa sobre o ensino público, realizada por Fernando 
de Azevedo, sob encomenda do jornal O Estado de S. Paulo, em 1926. Na conclusão, 
entre outras coisas, a ideia que a democracia se sustentava, sobretudo, na “seleção 
dos melhores”: “A demo cracia consiste, praticamente, não no ‘governo do povo 
pelo povo’, o que, em última análise, é uma ficção, mas no governo por elementos 
‘diretamente’ tomados do povo e preparados pela educação. Não há salvação para 
a demo cracia senão na escolha e pela escolha das capacidades. O problema da edu-
cação sobreleva, por isso, em alcance social e político, a todos os outros pro blemas, 
numa república decidida a entregar seu governo a uma ‘aristocracia de capacida-
des’” (PÉCAUT, 1989, p. 30).
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Vianna78 constrói sua obra a partir da crítica às estruturas políticas 
e sociais da República, que são responsabilizadas pelo atraso e pela de-
sordem nacionais. Em suas análises, privilegia a organização e a atuação 
do Estado, atribuindo-lhes dimensões civilizadoras, já que se apoia no 
pressuposto de uma sociedade civil brasileira fraca e incapaz. Para ele, 
a modernização é identificada com a construção da unidade nacional e 
do poder central forte, capaz de garantir a unida de e o desenvolvimento.

Na medida em que o projeto de Oliveira Vianna é construir o Estado 
Nacional como via de acesso à civilização, suas críti cas concentram-se 
na descentralização política, no federalis mo da Primeira Constituição 
Republicana (1891) e nos poderes das oligarquias regionais, uma vez 
que, em seu ideário, atraso e desordem estão intimamente associados à 
democracia e ao liberalismo clássico. Segundo ele, o “idealismo utópico” 
– com posto de três aspectos centrais: parlamentarismo, federalismo/ 
descentralização e racionalismo liberal – não se prestava às peculiari-
dades naturais do Brasil. A Constituição de 1891, por exemplo, era o 
resultado direto e equivocado desse idealis mo, pois tinha sido elaborada 
como se os brasileiros fossem saxônicos, como se tivessem as qualidades 
desses povos e não os males da estrutura e da mentalidade nacionais, que 
incapacitavam para a democracia liberal.

Segundo Vianna, o povo brasileiro carregava um determinismo 
negativo, ou seja, a ausência de um sentido da “coisa pública”, que 
impedia que o Estado, no sentido ple no, surgisse naturalmente, como 
entre os anglo-saxônicos, decorrendo daí a anarquia social na qual o 
Brasil vivia mer gulhado. Era a partir desse determinismo negativo que 
se impunha a necessidade de criar um Estado centralizador, a efetiva 
ordem pública. Ao lado do “determinismo negativo” havia, porém, o 
“positivo”: a índole do povo brasileiro, favo rável à criação do Estado 
forte e centralizado, que, entre outras, teria a função de educar esse 
povo para a nacionali dade e para o sentimento público. O resultado de 
um pro cesso de modernização, levado à frente por esse Estado forte, 
seria a constituição de uma sociedade assentada em valores comunitá-
rios, em organizações coletivas.

78 As formulações a propósito do projeto político de Oliveira Vianna têm como referência os 
seguintes trabalhos: Piva (2000, cap. IV), Medeiros (1978, p. 155-277), Bastos (1993, p. 131-
181), Vieira (1976).
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Como se vê, na formulação das propostas de reformas institucio-
nais do Estado, Oliveira Vianna defendia a constru ção da unidade polí-
tica, a continuidade administrativa e a su premacia da autoridade central, 
uma vez que a organização estável da liberdade civil só seria possível 
mediante a estruturação da autoridade do poder central. Nessa medida, 
o Executivo e o Judiciário deveriam ser reforçados, em detri mento do 
Legislativo. Ao Executivo, que concentraria o apara to técnico e admi-
nistrativo, caberia elaborar e propor as leis, ficando com o Parlamento 
apenas a incumbência de votá-las. Sob qualquer outro arranjo, a unidade 
política estaria compro metida, pois, em lugar do sentimento nacional, 
poderia ocor rer apenas a manifestação de interesses regionais.

Outro aspecto significativo nas propostas de modernização de Oliveira 
Vianna era a formação de Conselhos Técnicos e Econômicos capazes de 
implementar políticas públicas afina das com as necessidades da realidade. 
Eram organizações no âmbito do governo central, capazes de expressar os 
interesses coletivos, de superar a inoperância política do Legislativo e de 
possibilitar a centralização das decisões, cujos conteúdos seriam definidos 
por especialistas dos diferentes setores pro dutivos. A proposta de forma-
ção dos corpos técnicos é o momento em que o tema das elites ganha subs-
tância no pen samento de Vianna, pois é a partir deles que propõe a defesa 
da instauração de uma “política objetiva”. Segundo Vianna, nas condições 
da sociedade moderna, tornava-se patente a incapacidade técnica das elites 
partidárias de realizarem a obra da administração e do governo, cabendo à 
competência técni ca sobrepor-se à incompetência parlamentar.

De modo sumário, o projeto de Oliveira Vianna previa, sobretudo, a 
despolitização das ações de governo como condição ideal de racionali-
dade. Essas ações deveriam pau tar-se pelas decisões técnicas, de modo a 
evitar os riscos de um desvirtuamento das decisões de Estado, no con-
texto dos debates políticos e dos jogos partidários. As formula ções polí-
ticas fundamentais deveriam ficar a cargo dos de tentores do saber racio-
nal: elites tecnicamente preparadas, capazes de responder às exigências 
do desenvolvimento de uma nação moderna.

Entre os pensadores da década de 1930, Azevedo Amaral79 é o único 
que, além do tema das elites e da reforma política do Estado, preocupa-

79 As colocações a propósito de Azevedo Amaral têm como referência Rago (1993, p. 49-59, 
157-166, 183-195), Silva (1998, p. 142-144, 154-160) e Medeiros (1978, p. 54-60,69-89).
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va-se também com a modernização em termos econômicos, trazendo 
o tema da indústria para a li nha de frente da reflexão teórico-ideológi-
ca. Ideólogo do Estado Novo getulista, Azevedo Amaral, em seu livro 
Estado autoritário e a realidade nacional (1938), defendia uma pro posta de 
modernização que tinha na indústria o seu eixo. A industrialização, nos 
seus termos, seria a fase adiantada do “determinismo econômico” bra-
sileiro, a fonte da riqueza, da soberania nacional, da diversificação técni-
co-produtiva e, também, da geração de uma estrutura social complexa, à 
semelhança das nações mais desenvolvidas.

O atraso brasileiro – caracterizado, segundo Azevedo Amaral, pelo 
agrarismo, pela profunda dependência econô mica do país em relação 
aos centros estrangeiros e pelas instituições políticas artificiais (os arran-
jos liberais que predominavam no país desde o Império) – só poderia 
ser superado através de um conjunto de medidas que contem plassem, a 
um só tempo, a constituição de um “Estado Auto ritário” e o desenvol-
vimento de uma industrialização dirigida.

O processo de industrialização nacional, que não pode ria prescin-
dir dos capitais externos, demandava a existên cia de um Estado forte, 
centralizado e autoritário: a única força capaz de promover a coesão 
nacional e forjar instituições que impulsionassem a indústria. Segundo 
Amaral, ape sar da força do determinismo econômico, a industrialização 
no Brasil, além dos riscos de reveses naturais, só muito lentamente po-
deria viabilizar-se. Por isso, impunha-se a criação de instituições estatais 
que acelerassem a evolução natural da economia no país.

A industrialização brasileira, surgida de modo “natural” e “empíri-
co”, não poderia prescindir, para seu pleno desen volvimento, de uma 
política econômica diretora. Assim, to mando como referência o New 
Deal norte-americano, pelo qual se entusiasmara - “O ‘New Deal’ desta-
ca-se (...) no mundo contemporâneo como a mais completa e audaciosa 
expe riência planificadora até hoje tentada dentro das configura ções do 
regime capitalista” -, Azevedo Amaral propõe uma planificação da eco-
nomia, a ser levada à frente por um órgão coordenador capaz de atuar 
em todos os setores eco nômicos e sociais, de forma a garantir o êxito do 
planeja mento (apud Silva, 1998, p. 142).

Para Azevedo Amaral, a defesa de uma planificação econômica do 
Brasil não apresentava nenhuma incompatibi lidade com a vigência do 
capitalismo, uma vez que o plane jamento era uma técnica politicamente 
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neutra, independente das configurações peculiares de qualquer organi-
zação eco nômica ou regime político. Além disto, a atuação do Estado, 
no caso brasileiro, limitar-se-ia às atividades que estavam fora do alcance 
do capital privado e à criação da infraestrutura, indispensável à indústria. 
Fiel ao ideário corporativista que, a exemplo de Oliveira Viana, muito o 
influenciou, Amaral afirmava que o modo desejável de planificação era 
aquele realizado através da cooperação entre o Estado e os órgãos repre-
sentativos da iniciativa privada.

Do mesmo modo que em Oliveira Vianna, no pensamen to de 
Azevedo Amaral o tema das elites enunciava-se em íntima associação 
com a atividade reformadora do Estado. Segundo ele, a intervenção es-
tatal planificadora não poderia ficar ao sabor das contendas políticas 
parlamentares: pressu punha, além do processo de centralização política 
e da su peração da frouxidão das instituições liberais, a existência de uma 
elite possuidora de qualidades superiores de análise e previsão, capaz de 
introduzir novos instrumentos, criar apa ratos políticos em condições de 
fazer a realidade nacional superar etapas e rumar em direção aos estágios 
mais avança dos da organização econômica.

5.3 DESENVOLVIMENTO E NAÇÃO:  A CONSTRUÇÃO DO 
BRASIL INDUSTRIAL

Como já anteriormente indicado, no pós-30, especialmente durante 
o Estado Novo, a sociedade brasileira sofreu profun das transformações, 
que possibilitaram a passagem do pa drão de acumulação capitalista de 
base agroexportadora para o de preeminência urbano-industrial e de re-
alização interna. Nas décadas seguintes, as contradições características 
de um capitalismo subdesenvolvido e de extração colonial evoluí ram de 
tal modo que, nos anos 50, os limites e os impasses do desenvolvimento 
industrial periférico ganharam grande visibilidade, colocando na ordem 
do dia o debate sobre os rumos do capitalismo no país.

Foi por essa época que o pensamento social brasileiro reformulou sig-
nificativamente sua pauta de discussão, for çando alterações na agenda da 
questão nacional, deslocan do temáticas anteriores e modificando as for-
mas intelectuais do debate, que passaram a incorporar a ciência econômica 
como forma de intelecção da realidade, além de incluirem, com destaque, 
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um componente particularmente polêmico: o papel do capital estrangeiro 
no processo de desenvolvimento do país. Não se tratava mais de postular 
a viabilidade do Brasil como nação civilizada ou projetar a modernização 
conservadora a ser realizada sob a batuta das elites dotadas de racionalida-
de científica e à procura da conformação de um Estado forte, que pudesse 
capitanear esse processo. O que estava em jogo, agora, eram os caminhos 
da objetivação do capitalismo, o lugar dos capitais externos e da indús-
tria no país, a situação do Brasil no concerto geral das nações. Com base 
nesses elementos e sob a ótica da análise econô mica, a questão nacional 
atualizou-se, pondo em relevo a problemática do subdesenvolvimento e as 
possibilidades de sua superação. Pode-se mesmo dizer que, nesse período, 
essa discussão institucionalizou-se, com a criação de agên cias encarrega-
das da formulação teórico-ideológica do desenvolvimento nacional, de 
que foi claro exemplo o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), 
ligado ao Ministério da Educação e Cultura.80

Foi nesse contexto de redimensionamento da questão nacional, seja 
do ponto de vista do projeto (o desenvolvi mento pela via da industriali-
zação), seja do ponto de vista da forma intelectual de indagação da reali-
dade (o pensa mento econômico brasileiro), que Celso Furtado modelou, 
a um só tempo, uma proposta de desenvolvimento autôno mo para o 
país e uma teoria original de interpretação do capitalismo brasileiro, tor-
nando o subdesenvolvimento a pedra de toque do debate político e do 
pensamento social no Brasil. Aliás, num tributo à verdade, cabe a afirma-
ção de que a obra de Celso Furtado tornou-se a referência paradigmática 
para o pensamento desenvolvimentista. E isso foi possível, entre outras 
razões, porque não apenas deu entendimento à nossa peculiar transição 
para a economia industrial e às suas contradições (explicando-as em ter-
mos da industrialização por substituição de importações), mas, também, 
à própria lógica do atraso brasileiro (a dinâmica do subdesenvolvimen-
to), que passava a ser analisada nos termos de um destino comum aos 
países da periferia capi talista, compartilhado pelas nações latino-ameri-
canas e por, praticamente, todo antigo mundo colonial.

Furtado construiu a explicação do Brasil subdesenvolvido no momen-
to em que os economistas se tornavam atores polí ticos no cenário nacio-

80 Sobre o ISEB e seu papel essencial nos debates da questão nacional, nos anos 50 e 60, consul-
tar Toledo (1978), Schwartzman (1981), Chauí e Franco (1978).
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nal e suas análises macroeconômicas, relevantes, o que lhes permitiu trans-
formarem-se em uma nova elite técnica dirigente, especialmente à medida 
que o Estado brasileiro, mais e mais, ampliava seus compromissos com a 
promoção do desenvolvimento capitalista. Segundo Loureiro, no Brasil, 
“o campo dos economistas” como elites dirigentes formou-se no bojo 
das transformações capitalista do pós-30, quando “a informação técnica 
que se transformou em recurso político foi o conhecimento econômico” 
e, “em suas dimen sões tanto teóricas, quanto instrumentais”, foi objeto de 
controvérsias teóricas e disputas entre diferentes vertentes do pensamento 
econômico. O surgimento dos economistas como fração das elites brasi-
leiras não se deu somente no espaço acadêmico das escolas de economia, 
mas, principalmente, em órgãos estatais e instituições de pesquisa aplicada. 
Agências governamentais, como os conselhos técnicos criados no Esta-
do Novo, os grupos de trabalho do governo JK, a Superintendência da 
Moeda e do Crédito (Sumoc) e o BNDE, por exemplo, foram “espaço 
privilegiado de decisão apropriado pelos técnicos”, funcionando “como 
escolas práti cas de formação econômica diferenciada para engenheiros, 
advogados e outros altos funcionários que se envolviam com as atividades 
de regulamentação e controle de diversos setores econômicos e com as 
tarefas de planejamento do de senvolvimento industrial”. No Brasil, os pri-
meiros cursos su periores de economia foram criados a partir da década de 
1940: “Antes disso, o ensino de economia restringiu-se a algu mas poucas 
disciplinas destinadas à formação de cultura geral nos cursos de direito e 
engenharia, e ainda a uma das dimen sões ou desdobramentos do ensino 
comercial profissio nalizante” (LOUREIRO, 1997a, p. 24, 32-33).

É importante lembrar que o “espaço social dos técnicos e economis-
tas” estruturou-se, desde o início, alimentado por polêmicas teóricas e 
confrontos ideológicos, de que é exem plo a conhecida “controvérsia so-
bre o planejamento econô mico”, no início de 1940, entre Eugênio Gudin 
e Roberto Simonsen, a propósito da intervenção estatal na economia. 
Já na década de 1950, o debate econômico transformou-se no confron-
to sistemático entre monetaristas e estruturalistas, a partir das disputas 
entre o grupo da Cepal (da qual Celso Furtado era maior expressão) e 
o Instituto Brasileiro de Eco nomia da FGV do Rio de Janeiro. Revistas 
especializadas (Digesto Econômico, Revista Brasileira de Economia, Con juntura 
Econômica, Revista Econômica Brasileira), entida des (Clube dos Economistas) 
e órgãos da grande imprensa (colunas de economia de Eugênio Gudin 
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no Correio da Ma nhã, n’ O Globo) veiculavam as divergências teóricas entre 
os economistas de formação neoclássica e os adeptos da heterodoxia es-
truturalista que, diga-se de passagem, tinham menos vínculos orgânicos e 
institucionalizados que seus ad versários (ibid., p. 44-46).

Quando Furtado elaborou sua formulação sobre o Brasil subdesen-
volvido, o fez atualizando a problemática nacional com base nas novas 
correntes do pensamento econômico mundial, representadas pelo key-
nesianismo, e, sobretudo, pela teorização do desenvolvimento periféri-
co, cuja máxima expressão foi, sem dúvida, a teoria Prebisch-Cepal. É 
impor tante lembrar que o uso da palavra “atualização” não é aqui mera 
casualidade, tendo-se em conta o roteiro de análise antes referido, qual 
seja, o de se discutirem as dimensões de continuidade e de ruptura que o 
pensamento e o projeto nacional de Celso Furtado possam conter. Em 
outras pala vras, a ideia já enunciada de que, apesar das inovações e das 
singularidades, tanto em termos de projeto de país, de for mulação inte-
lectual, como de concepção da questão demo crática, a obra de Furtado 
possa ter dialogado ou mesmo se mantido no campo de uma larga tradi-
ção do pensamento social brasileiro que, desde o início do século passa-
do, se debateu com a problemática nacional irresoluta, com o tema das 
elites, com a ideia do Estado demiurgo, com a premência da atualização 
modernizadora do país, enfim, com a propo sição das “reformas pelo 
alto”, como temáticas dominantes (CEPÊDA, 1998, p. 31-32-45).

É por demais sabido que, no Brasil, a questão nacional, desde as suas 
origens, foi formulada em uma dimensão antiliberal, que ao longo da his-
tória republicana, inclusive a mais recente, assumiu feições antidemocráti-
cas.81 Marcam a formação social brasileira as transições históricas cruciais 

81 A partir de final dos anos 60 e, principalmente, meados dos 70, no Brasil, uma série de tra-
balhos, no campo do marxismo, nas áreas da crítica literária, da sociologia, da filosofia, da 
economia e da história vieram à luz com a finalidade de discutir as condições particulares de 
realização do capitalismo no país, empreitada, diga-se de passagem, pioneiramente encetada 
por Caio Pra do Júnior duas décadas antes. Em que pese a diversidade teórica no tratamen to 
da questão, esses trabalhos confluíram no reconhecimento da inexistência de uma transição 
burguesa clássica no país, de não se ter observado aqui uma revolução que representasse uma 
ruptura efetiva com o passado agrário-colo nial e nem existência de uma burguesia efetivamen-
te comprometida com a “civilização e modernidade”. Assim sendo, a modernização capitalista 
nacional não conheceu rupturas, configurando-se uma situação em que o historicamen te novo 
pagou alto preço ao velho, entendido como a permanência do latifún dio agroexportador, o 
domínio autocrático dos proprietários e a inexistência dos processos democráticos de incor-
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realizadas a partir de pactos entre as elites, arranjos pelo alto, sem rupturas 
políticas efetivas e sempre excludentes com relação às massas.82 Definem 
nosso processo de cons trução nacional o antiliberalismo e a intervenção 
demiúrgica do Estado, palco da intermediação de antigos e novos interes-
ses dos grupos dominantes, que se hipertrofiou conti nuamente; o Estado 
agigantado de caráter híbrido represen tando, ao mesmo tempo, as forças 
de mudança e conserva ção, espaço das conciliações contínuas, sem que 
nele os interesses populares tenham efetiva representação; o Estado que 
“não pôde se tornar completamente moderno e autenti camente republica-
no, nem deixar de se submeter a práticas e concepções fortemente vincu-
ladas ao tradicional privatismo das elites” (Nogueira, 1998, p. 13).

Como já indicado, o que se pretende é entender o projeto de Celso 
Furtado para o Brasil, particularmente o espaço dedicado ao Estado e à 
atuação das elites técnicas (concebi das no sentido mannheiminiano de in-
telligentsia), tendo em vista o modo como se movimenta, como teórico e 
ideólogo do desenvolvimento industrial, no campo das determinações con-
traditórias do velho e do novo na formação social brasi leira; de investigar 
em que termos as condições particulares da modernização capitalista, isenta 

poração das massas. Um quadro interno cuja dinâmica no contexto do capitalismo global 
se completa em termos da subordinação estrutural aos centros hegemônicos, ou seja, a sub-
missão impe rialista. Nessas condições, a modernização capitalista brasileira seria “ainda mais 
perversa, porque a evolução nacional é reflexa, desprovida verdadeira mente de um centro 
unificador próprio, dada a incompletude de classe do capital, do qual não emana nem pode 
emanar um projeto de integração nacional de suas categorias sociais, a não ser sob a forma 
direta da própria excludência do progresso social, até mesmo pela nulificação de vastos con-
tingentes populacionais” (CHASIN, apud RAGO, 1999, p. 627).

 Entre os trabalhos que pioneiramente trataram da questão podem ser citados, por exemplo, 
Coutinho (l967), Oliveira (1975), Fernandes (1975), Chasin (1999), Cardoso de Mello (1991). 
Entre esses trabalhos, destaca-se o de Chasin, que, preocupado com uma dimensão diferen-
ciada no tratamento da particularidade do capitalismo no Brasil, cria uma nova categoria de 
análise explicativa para a transição no Brasil: a “via colonial” (CHASIN, 1991, cap. IV).

82 Na formulação pioneira de Coutinho, “No Brasil, bem como na generalida de dos países 
coloniais ou dependentes, a evolução do capitalismo não foi antecedida por uma época de 
ilusões humanistas e de tentativas – mesmo utópi cas – de realizar na prática o “cidadão” e 
a comunidade democrática. Os movi mentos neste sentido, ocorridos no século passado e 
no início deste século, foram sempre agitações superficiais, sem nenhum caráter verdadeira-
mente nacio nal e popular. Aqui, a burguesia se ligou às antigas classes dominantes, operou 
no interior da economia retrógrada e fragmentada. Quando as transformações políticas 
se tornavam necessárias, elas eram feitas ‘pelo alto’, através de concili ações e concessões 
mútuas, sem que o povo participasse das decisões e impu sesse organicamente a sua vontade 
coletiva” (COUTINHO, 1967, p. 142).
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das rupturas definitivas, ecoam em sua proposta de “refundação republica-
na” do Brasil, nos anos 50 e 60; de verificar, tendo em conta esses aspec tos, 
como dialoga com os movimentos do capitalismo no plano nacional e inter-
nacional, com a questão democrática e com o pensamento econômico, re-
dimensionados, principal mente, a partir da Segunda Guerra Mundial. Nessa 
medida, justifica-se uma incursão na história econômica do período em que 
Furtado compôs sua obra e atuou como reformador social.

Um Brasil industrial: Vargas e JK
Durante o segundo governo Vargas (1950-1954), o pa drão de acu-

mulação capitalista no Brasil sofreu alterações em relação aos anos 30. 
Tentando sustentar-se no aumento do setor de bens de produção, a eco-
nomia industrial procu rou um equilíbrio no crescimento, tendo em vista 
também a expansão dos bens de consumo não duráveis e duráveis. Em 
outros termos, buscou-se um desenvolvimento industrial que apresentas-
se uma complementaridade dinâmica entre os Departamentos I, II e III 
da economia83, 84, segundo a concepção kaleckiana. Ante a debilidade da 
burguesia nacional, o Estado brasileiro, que há muito vinha incorporan-
do aparelhos de regulação econômica e práticas intervencionistas com a 
finalidade de estimular a produção fabril,85 desempenhou um papel crucial 

83 Tendo como ponto de partida a formulação original de Marx, quanto às relações entre os de-
partamentos produtores de bens de produção e o de bens de consumo, o economista polonês 
Michal Kalecki refere-se ao Departamento I, produtor de bens capital; ao Departamento II, 
produtor de bens de con sumo para os trabalhadores, ou seja, de bens de consumo não durá-
veis; ao Departamento III, produtor de bens de consumo para capitalistas, isto é, o de bens de 
consumo duráveis.

84 Nas análises da industrialização brasileira, é consenso que o Estado, tal como se configura na 
1â Era Vargas, teve papel relevante na viabilização do capitalismo no país. Admite-se, corren-
temente, que a constituição do aparelho econômico do Estado, centralizado e nacionalmente 
articulado entre 1930 e 1945, deu sustentação a políticas econômicas que tinham por base um 
projeto de desenvolvimento da indústria.

85 Como bem observa Draibe, na “etapa crucial de constituição do ‘capitalismo industrial’ e do 
Estado capitalista no Brasil, condensam-se, simultaneamente, num curto período histórico, as 
múltiplas faces de um processo de organização das estruturas de um Estado-nação e de um 
Estado capitalista cuja forma incorpora, crescentemente, aparelhos regulatórios e peculiarida-
des intervencionistas que estabelecem um suporte ativo ao avanço da acumulação industrial” 
(1985, p. 82). Presente desde o início dos anos 30, a ideia de desenvolvimento industrial co-
meçou a se mate rializar, efetivamente, durante o Estado Novo. Mesmo que, ainda, não se pos-
sa falar em planejamento econômico, são “ações governamentais industrializantes” que dão 
origem a conselhos e departamentos de Estado, tais como: o Conse lho Nacional de Petróleo, 
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nesse processo, haja vista, entre outras ini ciativas, o financiamento da acu-
mulação de capital que, nos idos de 50, baseou-se (Oliveira, 1977, p. 79),

(...) em primeiro lugar, na manutenção da política cambial e de sua filha primo-
gênita, que era a política de confisco cambial, tentando utilizar o mecanismo 
de transferência de excedentes do setor agroexportador para o setor industrial; 
em segundo lugar, na naciona lização dos setores básicos do Departamento I, 
mais propriamente nos setores de bens intermediários; essa nacionalização 
realizava o pro cesso do financiamento interno no Departamento I, enquanto 
a políti ca cambial realizava o processo do financiamento interno e externo 
nos dois Departamentos. Era claramente posto de lado o recurso tanto ao 
endividamento externo quanto ao capital estrangeiro de investi mento. O ter-
ceiro ponto de sustentação do padrão de acumulação residia numa contenção 
relativa do salário real dos trabalhadores, ate nuada pela função que se assinala-
va às empresas do Estado: produzir certos bens e, sobretudo, serviços abaixo 
do custo, transferindo em parte, por essa forma, poder de compra aos assala-
riados. (...) a estratégia da expansão industrial fundava-se na premissa de que a 
acumulação do setor privado da economia seria potenciada pela transferência 
de parte do excedente via preços subsidiados dos bens e serviços produzidos 
pelas empresas estatais, propiciada pelo próprio aumento da produtividade do 
trabalho no setor de bens de produção, o que implicava o virtual barateamen-
to do capital constante do setor privado da indústria.

Obviamente, não foram poucos os obstáculos enfrentados nesse pro-
cesso, a começar pelas fontes externas de financia mento, dependentes 
das exportações agrícolas e das melhorias nos “termos de intercâmbio”. 
No início da década de 1950, o comum foram os resultados adversos. 
Pelo lado das fontes internas, as contradições foram ainda mais agudas, 
uma vez que o financiamento baseava-se na apropriação, pelos setores 
industriais, dos excedentes gerados na agroexportação. Os problemas 

a Comissão de Defesa da Economia Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia 
Siderúrgica Nacional, o Conselho Nacional de Ferrovias, a Comissão do Vale do Rio Doce, a 
Usina de Volta Redonda, o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, a Comissão 
de Planejamento Econômico, a Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), criados 
entre 1938 e 1945.

 A propósito do papel do Estado no processo de industrialização brasileira, consultar, entre 
outros, Fonseca (1989), Sola (1998), Diniz (1978), Ianni (1971).
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avolumaram-se exatamente aí: realizar a transfe rência dos excedentes 
produzidos pelo café para a área indus trial e, ao mesmo tempo, garantir 
a rentabilidade do setor agrícola exportador, pois este era o único a pro-
porcionar as divisas necessárias ao suprimento dos bens de capital e dos 
insumos importados. Como era de se esperar, com todos es ses entraves, 
o padrão de acumulação do segundo governo Vargas, dependente do 
crescimento do departamento de bens de capital, não pôde se concreti-
zar, inviabilizando-se, de modo a dar origem à crise que ganhou, como 
se sabe, os contornos finais de uma tragédia política.

O período seguinte, a que se convencionou chamar “anos JK”, mu-
dou substancialmente o caráter da acumulação da fase anterior, tendo 
por base o Plano de Metas.86 O novo ciclo capitalista – os “50 anos 
em 5” - iria sustentar-se, sobre tudo, na expansão do Departamento 
III da economia, espe cialmente na grande indústria automobilística. 
Mas, para que isso se viabilizasse, um sério obstáculo precisaria ser 
contor nado: o Departamento I, apenas esboçado no período Vargas, 
era incipiente e incapaz de atender ao dinamismo do setor de bens de 
produção duráveis (D III). A saída seria o apelo aos capitais externos 
de risco ou aos investimentos diretos. Importante lembrar que a isso 
serviria, sobretudo, a Instru ção 113 da Sumoc,87 largamente usada por 

86 O Plano de Metas foi, nos anos 50, o principal instrumento de mudança do padrão capitalista 
de acumulação industrial no Brasil. Sustentado nos traba lhos da Comissão Mista Brasil-Estados 
Unidos e do Grupo Misto Cepal-BNDE, do qual Celso Furtado foi um dos membros integran-
tes, e implementado pelo Conselho do Desenvolvimento, o Plano de Metas contemplava os se-
tores de energia, transportes, indústrias de base, alimentação e educação. Valendo-se do conceito 
de “pontos de germinação, cujos princípios (...) tinham como fundamento a identificação de 
setores que, uma vez adequadamente estimula dos, poderiam apresentar capacidade de cresci-
mento, e atendendo à necessi dade de ampliação de setores de infraestrutura básica, notadamente 
nas áreas de energia e transportes, previamente apontados como pontos de estrangula mento, o 
Conselho do Desenvolvimento elaborou um conjunto de 30 objeti vos específicos, distribuídos 
segundo cinco setores, denominado Programa de Metas. Contando com metas quantitativas, 
determinadas tanto com base no detalhamento de projetos específicos, tais como geração de 
energia elétrica e transporte ferroviário, quanto em projetos ainda em estudo, como no caso 
da siderurgia; com uma listagem de prioridades para a expansão de áreas tais como mecânica 
pesada, metais não ferrosos e materiais elétricos; ainda com a formulação de incentivos a serem 
dados à iniciativa privada para que se atin gissem os objetivos propostos, que vieram a se transfor-
mar em projetos espe cíficos, como nos casos das indústrias automobilísticas e naval (...)”. Faro 
(1991, p. 56). Sobre Plano de Metas, consultar Lafer (1987), Benevides (1976, cap.V).

87 Em janeiro de 1955, no governo de Café Filho, o ministro da Fazenda, Eugênio Gudin, im-
plementou uma significativa mudança na política cambial, que servirá, depois, largamente aos 

Celso Furtado.indd   142 27/02/2020   20:40:42



143

Juscelino na atra ção de capitais estrangeiros para a indústria automo-
bilística, a construção naval – além de outros setores de produção de 
bens duráveis e equipamentos –, a indústria química e far macêutica, 
com vistas a solucionar, a curto prazo, os proble mas de carência de 
capitais de investimento.88

Tendo em vista esse quadro, pode-se afirmar, de modo sumário, que o 
esforço de implantação do capitalismo indus trial no Brasil, a partir de mea-
dos dos anos 50,89 por não encontrar o amparo de uma acumulação prévia 
e significati va de capitais, exigiu a atuação concentrada de dois conhe cidos 
atores da cena econômica brasileira, aos quais, mais uma vez, se destina-
riam papéis que, nos países de capitalis mo avançado, no geral, cabiam às 
burguesias nacionais. Fala-se aqui dos capitais estrangeiros e do Estado.

Sabe-se, há muito, que os capitais externos sempre ocuparam lugar de 
destaque na expansão capitalista no Bra sil, envolvendo-se, por exemplo, 
desde o século XIX, com a grande lavoura de exportação de café. Na 
década de 1950, continuaram a exercer funções estratégicas na economia 
na cional, porém com novas atribuições, alterando-se qualitati vamente 
suas formas de participação. Se, no final do Império e na I República, 
os capitais estrangeiros dirigiram-se para os setores de serviços urbanos 

propósitos do Plano de Metas. A instru ção 113 da Sumoc, autorizava a Cacex a “emitir licen-
ças de importação de equipamentos para indústria. Esses equipamentos entrariam no país sem 
cobertura cambial, isto é, sem o pagamento de divisas e sem onerar o balan ço de pagamentos 
brasileiro, já que contavam com o capital investido nas empresas. Dessa forma, um investidor 
estrangeiro podia trazer para o Brasil equipamentos para formar uma nova empresa ou am-
pliar uma já existente. A conversão do capital representado pelos equipamentos importados 
era feita pela taxa livre de câmbio, o que equivalia a uma quantidade maior em cru zeiros e 
constituía, portanto, um claro subsídio ao capital estrangeiro” (LEOPOLDI, 1991, p. 80).

88 “No período 1955-61 entraram no país, como investimentos através da Instrução 113, US$ 
511 milhões. Desse capital, 43% provinham dos Estados Unidos e 44,5% de países da Europa, 
o que evidencia bem a competitividade entre os campos americano e europeu na busca de 
novos mercados. Os inves timentos em indústrias de base corresponderam a 74%, enquanto 
para as in dústrias leves ele foi de 26%” (ibid., p. 90). Ver também Oliveira (1977, p. 85).

89 É importante salientar que quando se estabelece a diferenciação entre o governo Vargas e 
o período JK, particularmente no que tange ao nacionalismo e ao redimensionamento das 
condições de subordinação do capitalismo brasi leiro, tem-se em conta as contradições do 
“nacionalismo possível” de Vargas. Na realidade, Getúlio Vargas nunca deixou de atribuir aos 
capitais estrangeiros um papel fundamental no desenvolvimento econômico do Brasil. Tanto 
em sua concepção, como na da burguesia industrial brasileira, os capitais externos poderiam 
ser coadjuvantes do desenvolvimento nacional, devendo ser aceitos e mesmo atraídos para os 
ramos industriais em que não competissem com interesses das indústrias locais (FONSECA, 
1989, p. 408-413).
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(energia elétrica, bancos e trans portes), de infraestrutura para a econo-
mia agrária (ferrovias, portos) e de comercialização exterior dos produ-
tos primá rios, a partir de meados do século XX passaram a ser aplica dos 
nas áreas onde a acumulação capitalista mostrara-se incapaz de sustentar 
o crescimento industrial: tecnologia, máquinas e equipamentos.

O mesmo pode-se dizer com respeito ao Estado. Desde a Era Vargas, 
foram-lhe reservadas funções essenciais no pro cesso de reprodução capita-
lista, particularmente nos setores que escapavam aos interesses ou às possi-
bilidades do capital estrangeiro e da burguesia nacional. Assumindo tarefas 
bási cas na acumulação, o Estado tornou-se produtor de merca dorias e pres-
tador de serviços, responsabilizando-se tanto pela infraestrutura energética, 
pelos transportes, como pe los insumos básicos. No período JK, o Estado, 
cuja participa ção passou de 25% para 37%, garantiu “o aço, o combustível, 
o minério de ferro, a soda cáustica e a matéria-prima para a indústria quími-
ca. Forneceu o crédito industrial, avalizou empréstimos externos e subsidiou 
de variadas maneiras o câmbio, para fazer dele instrumento de proteção 
industrial e de atração de investimentos” (LEOPOLDI, 1991, p. 90). Além 
de empresário, financiador do desenvolvimento, atuou, so bretudo, na for-
mulação de políticas econômicas e na inser ção do país no jogo das grandes 
potências hegemônicas, reformulando as bases da subordinação capitalista 
no âmbi to da economia internacional.

É indispensável observar que um padrão de acumulação capitalista des-
sa natureza traz em si sérias contradições, que, a médio prazo, tendem a se 
mostrar incontornáveis. De fato, no Brasil, o estrangulamento desse mo-
delo industrial não tardou a ocorrer, colocando em movimento um ciclo 
de ins tabilidade econômico-social que, como se sabe, culminou no Golpe 
Militar de 1964. Essa política econômica, que tinha por base um pesado 
endividamento externo, conviveu com um balanço de pagamentos per-
manentemente deficitário, seja pelo desempenho insuficiente das expor-
tações nacionais, seja pela evasão de divisas (remessas de lucros, serviço 
da dívi da, etc.). Mas a situação tornou-se efetivamente explosiva quando a 
isso juntou-se um processo inflacionário que, pre visto para 13,4% ao ano, 
atingiu patamares médios de 22,6%. E isso porque, como se sabe,

Nem o Plano de Metas, nem a construção de Brasília (ambos empre-
endimentos de curto prazo e de alto custo) previram formas de capta ção de 
recursos para seu financiamento. Essa incerteza com relação às fontes de 
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financiamento esteve presente durante todo o governo JK. Juscelino e os 
coordenadores do Plano de Metas julgavam ser possível a captação de boa 
parte do financiamento através de empréstimos públicos externos, com-
binados com investimentos privados de risco. Estes últimos efetivamente 
vieram, mas o vulto dos investimentos era muito alto, exigindo grande en-
volvimento do Estado como agente financiador. A conjuntura política não 
viabilizava a aprovação de uma reforma tributária no Congresso. E o Banco 
do Brasil resistia a dimi nuir sua participação na concessão do crédito à agri-
cultura e à indús tria. Em face destes constrangimentos, o governo encami-
nhou-se para o financiamento inflacionário do Plano de Metas: aprofundou 
o déficit público. A situação inflacionária manteve-se relativamente sob 
contro le até 1958, e se elevou em 1959 e 1960, causando greves e incerteza 
econômica. (ibid., p. 91)

Pelo exposto, pode-se ver que o projeto de desenvolvi mento de JK 
sustentava-se, basicamente, em dois pilares: de um lado, no recurso aos 
empréstimos de bancos estrangei ros e aos capitais de risco e, de outro, 
no financiamento estatal, garantido pelo aumento do déficit público e 
pela política monetária frouxa. Na realidade, Juscelino assumiu os riscos 
de um crescimento econômico com inflação, a des peito das pressões do 
FMI por estabilidade monetária e equi líbrio nas contas externas (ibid., p. 
93). Seu “otimismo desenvolvimentista” tinha fincado as bases da acu-
mulação industrial brasileira nas areias movediças da oferta externa de 
capitais e da expansão monetária nacional.

Mesmo considerando-se indispensável a análise do pa pel das forças 
sociais internas para a compreensão do modo como o capitalismo se 
objetivou no Brasil, não se pode ignorar a determinação essencial, para 
esse processo, das alterações no sistema econômico internacional, no 
segun do pós-guerra, já que não se reconhece, aqui, nem como mero re-
curso lógico de análise, a possibilidade de “capita lismo em um só país”. 
Nesse sentido, há que se constatar que o desenvolvimento do setor de 
produção de bens de consumo duráveis, com base nos capitais estran-
geiros, no país, teve como pressuposto uma situação particular no plano 
internacional, a partir de 1945, a “Era de Ouro” do capitalis mo. 

Nessa época, verificou-se uma alteração significativa na divisão in-
ternacional do trabalho, a partir de uma nova relação entre o mercado 
mundial de capitais e os países do Terceiro Mundo: a industrialização 
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das economias periféri cas tornou-se uma nova frente para investimen-
tos lucrati vos e para a reprodução ampliada de capital dos países hege-
mônicos. Com isso, os vínculos capitalistas entre o Centro e a Periferia 
modificaram-se expressivamente. A di nâmica prevalecente desde século 
XIX, entre produtores de matérias-primas e de bens manufaturados, foi 
substituí da por uma nova relação – a estabelecida entre os produto res 
de manufaturas de consumo e os de bens de produção, também expor-
tadores de capitais.
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