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A reflexão sobre o desenvolvimento econômico nas economias periféricas nos anos 50 era basicamente
sustentado por dois grandes paradigmas. O primeiro deles considerava que o crescimento dependia da injeção em
doses maciças de capitais nacionais e estrangeiros adequadamente controlados por um Planejamento. Essa idéia
ganhava verossimilhança frente ao desenvolvimento das economias européias no pós-guerra, sobretudo com o Plano
Marshall. O segundo paradigma é radicalmente oposto, nos países subdesenvolvidos, dado o caráter parasitário do
capital e a resistência das classes dominantes a qualquer transformação, só uma revolução poderia levar ao
desenvolvimento econômico e social.
O objetivo desse trabalho é mostrar como no final do populismo o desenvolvimento econômico é pensado e como são
construídos os atores políticos estratégicos naquela conjuntura. A produção da Escola Superior de Guerra (ESG) e do
Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) é um material privilegiado para refletirmos na especificidade da luta
política em torno dessa questão, naquele período que antecedeu a Revolução de 1964 (1).

Dizer que a ESG se filia ao primeiro dos paradigmas apresentados e que o ISEB ao segundo, embora correto
seria uma simplificação das questões colocadas por cada uma das instituições frente a realidade brasileira. O caráter da
revolução brasileira é um tema em aberto no ISEB e, na ESG a crítica às elites, à sua resistência a qualquer
transformação e à inépcia, corrupção e incompetência da máquina administrativa tornam impossível a simples
transposição do modelo de desenvolvimento europeu no pós-guerra.

Para entender as propostas formuladas no interior das duas instituições é preciso se defrontar com um duplo
problema, por um lado, como proceder na análise dos processos ideológicos e, por outro, como compreender a questão
nacional, principalmente, quando o que está em jogo são projetos de desenvolvimento nacional.

Sabemos que as análises dos processos ideológicos têm como base, principalmente, os textos produzidos em
um determinado período histórico. O problema é como evitar uma análise formal que encobre a dimensão da luta
política que engendra diferentes processos ideológicos. O interesse é o de deslocar a análise da busca de um sentido
ideológico presente nos textos, para , a compreensão da pluralidade de leituras a que cada texto se presta e como a
partir delas, práticas concretas são engendradas (2). Sabemos também que a análise de uma instituição não pode ser
feita deslocando-a do contexto em que ela está inserida e, que a ESG e o ISEB, não podem ser pensados como blocos
monolíticos. Por isso o objetivo da análise é dar conta, por um lado, da especificidade de cada uma das instituições,
recuperando, ao mesmo tempo, as diferenças em seu interior (3). Por outro lado, sendo ESG e ISEB instituições que se
autodefinem como antagônicas, oferecem um material privilegiado para destacar os elementos que ganham uma
autonomia discursiva naquela conjuntura. Elementos que estão presentes, como verdades indiscutíveis, nos discursos
das distintas forças sociais em luta, naquela conjuntura. Daí a importância de uma análise comparativa na medida em
que mostra a inviabilidade de considerarmos determinadas concepções da ESG, por exemplo, como prova da
influência dos militares norte-americanos na Escola, quando elas estão, também, presentes no ISEB.

Em outras palavras, procura-se recuperar as características da produção intelectual e das propostas de práticas
concretas que marcaram uma determinada época, mas, ao mesmo tempo, trata-se de impedir que a originalidade de
cada instituição se dissolva nas características gerais da intelectualidade de um período.

O interesse não é fazer uma avaliação da qualidade das propostas desenvolvidas no interior de cada instituição,
mas recuperar os termos em torno dos quais as forças em luta se debatem contribuindo para aquilo que de maneira



bastante intuitiva chamamos de "crise político-ideológica" que é parte constitutiva do processo que conduziu ao
sufocamento do populismo. Com isso, a intenção não é a de operar uma redução das explicações sobre o colapso do
populismo, mas reconhecer que pode haver uma desproporção entre os problemas econômicos e sociais que uma
sociedade experimenta e o tipo de solução que os intelectuais propõem para sua resolução e que essa desproporção tem
conseqüências políticas

No que se refere ao nacionalismo, a tendência dos estudos é a de contrapor a questão nacional à questão social.
Dessa perspectiva as diferenças entre ESG e ISEB são minimizadas na medida em que não há uma interpelação
tipicamente classista em nenhum dos dois casos. Ou então, pelo contrário, cada uma das instituições é definida como
representando um dos modelos paradigmáticos dos movimentos políticos da época: O ISEB nacionalista e progressista
em oposição à ESG, instituição criadora e divulgadora da ideologia que legitima a associação da burguesia brasileira
com os militares e as multinacionais (4). É, sem dúvida, possível naquele período identificar um nacionalismo mais
próximo do nacional popular (ISEB) e opô-lo a um nacionalismo mais elitista (ESG). Isso, no entanto, não permite dar
conta da especificidade daquela conjuntura, principalmente no que diz respeito ao que Hirschman (1982) chamou de
"escalada ideológica" e a "overdose" de remédios estruturais presentes em ambas as instituições,. dado fundamental
para a compreensão do período e principalmente da forma como se dá o embate entre elas.

A análise das Instituições mostra, também, que o estudo do nacionalismo não pode prescindir de uma análise de
como a conjuntura internacional é pensada naquele contexto, ou seja, como o ideário da Guerra Fria e do Terceiro
Mundo, são reinterpretados no Brasil e como a partir deles, a conquista de um desenvolvimento econômico acelerado
está sendo pensado (5). O que se procura mostrar, e já adiantando as conclusões, é que o que está em jogo naquela
conjuntura são projetos distintos, que visam a promover um desenvolvimento econômico aceleradamente, num
momento em que qualquer proposta, até mesmo para ser formulada, deve ter garantida a legitimidade popular, e onde o
sentimento democrático se traduz na busca de mecanismos capazes de propiciar uma manifestação plebiscitária da
sociedade.
 
A luta político-discursiva

O discurso político (6) é sempre uma forma de articulação/desarticulação de outros discursos políticos que se
supõe presentes numa determinada conjuntura. Colocar, lado a lado, a produção do ISEB e da ESG no início da
década de 60, permite estabelecer a existência de pelo menos cinco modelos discursivos, cuja verdade ou legitimidade
ambas as instituições visam negar e é a partir dessa negação que o discurso de cada uma delas é produzido como um
discurso próprio e original. Precariamente denominados, esses seriam: o discurso liberal, o discurso totalitário, o
discurso dos privilegiados, o discurso desenvolvimentista, o discurso da revolução pela violência.

É possível assim traçar um quadro de cinco modelos discursivos em torno dos quais se dá a luta político-
ideológica naquela conjuntura e dos quais, ESG e ISEB - cada uma a seu modo - procuram se distanciar, engendrando
seu próprio discurso.
1 - O discurso liberal: Seria o discurso que parte do princípio que o Estado não deve interferir no desenvolvimento
social e econômico, deixando-o a cargo das forças do mercado. Na ESG este é o discurso que prega um
"individualismo anárquico". No ISEB esse é o discurso que visa a operar um retrocesso em todas as conquistas
econômicas e sociais da nação, abrindo as portas para a entrada do capital estrangeiro, liberdade cambial, paralisação
do processo de industrialização, hostilidade às reivindicações operárias e camponesas.

O mecanismo fundamental de desarticulação desse discurso é a demonstração de que ele está fora de seu
tempo. Para a ESG, mesmo nos países desenvolvidos, o Estado intervém cada vez mais na economia. No ISEB,
considera-se que, mesmo os discípulos de liberais como Gudin, já não podem mais propor a não-intervenção do
Estado na economia. Em ambos os casos o Estado interventor é a condição fundamental para o desenvolvimento
econômico, e trata-se de dissociar o liberalismo da idéia de democracia que é por todos defendida na medida em que é
capaz de articular significações específicas.
2 - Discurso autoritário: ESG e ISEB procuram marcar a distância de suas propostas em relação a esse discurso
argumentando que a intervenção do Estado no social não se traduz, necessariamente, numa proposta autoritária. Na
ESG o,autoritarismo tem como exemplo vivo os regimes comunistas, cuja essência é definida pela existência de uma
casta de burocratas, que detém o poder e conduz a política em seu próprio benefício. A intervenção do Estado desejada
é aquela conduzida por princípios técnicos e científicos a serviço do desenvolvimento econômico e social. No ISEB a
intervenção estatal desejada é aquela guiada por princípios técnicos e científicos, mas que não podem ser
desvinculados de um compromisso com as parcelas mais pobres da população. A distância em relação ao discurso
autoritário é marcada pela ênfase na necessidade de uma participação intensa e direta da população nas tomadas de
decisões políticas. A idéia do planejamento como condução técnica e científica do desenvolvimento econômico é uma



idéia que ganha uma autonomia discursiva. No ISEB, trata-se de mostrar que as opções técnicas implicam em opções
políticas. Na ESG pelo contrário, há a preocupação de separar as questões que dizem respeito ao planejamento e à
segurança nacional das questões propriamente políticas que a escola se exime de discutir.
3 - Discurso dos privilegiados: Tanto o ISEB como a ESG identificam esse discurso como seu discurso antagônico
principal. Seria esse o discurso conservador que tem como objetivo manter o status quo, o privilégio de uma minoria
em detrimento do bem-estar da população. Ambas as instituições identificam o problema da nação como aquele gerado
por um Estado que sempre teve como objetivo manter os privilégios de uma minoria, abandonando o resto da
população. Na ESG há uma crítica acirrada à direita, ao grande capital nacional e internacional. A tentativa, nem
sempre bem-sucedida, é de mostrar que a ESG não é uma indústria de profissionais do anticomunismo. Ambas as
escolas visam criar novas elites identificadas com o interesse da maioria. Esse também é um elemento que ganha
autonomia discursiva no período. São, no entanto, concepções distintas das elites que estão em jogo em cada caso.
4 - Discurso desenvolvimentista: Ambas as instituições reconhecem que houve um crescimento econômico no país,
mas, atualmente, para que ele tenha solução de continuidade é necessário mais redistribuição e menos concentração da
renda. No ISEB no início dos anos 60 é clara a crítica ao juscelinismo desenvolvimentista e na ESG em nenhum
momento se pôde ver a defesa do modelo concentrador implantado no pós-64. Ambas reconhecem que com o
desenvolvimentismo foi possível estabelecer um jogo de soma variável: todos os setores se beneficiaram, em graus
distintos, com o modelo desenvolvimentista (com exceção do camponês). Isso, no entanto, já não é mais possível. Na
atual conjuntura, interesses de grupos poderosos serão contrariados em nome do desenvolvimento nacional.
5 - O discurso da revolução pela violência: Trata-se de mostrar que a miséria e a pobreza não são apenas eticamente
intoleráveis, mas que levam a uma revolução por parte dos oprimidos que irá inverter todas as estruturas e que não
está no interesse de ninguém. Essa é outra idéia que ganha autonomia discursiva naquela conjuntura. ESG e ISEB não
negam a verdade desse discurso, mas procuram dar um conteúdo político a essa revolução.

Frente a esses cinco modelos discursivos, ESG e ISEB produzem seus próprios discursos como discursos
originais e antagônicos. É possível opor suas posições discursivas nos seguintes termos:
Proposta do ISEB - Deixando de lado as diferenças no interior do ISEB sobre o caráter da Revolução Brasileira
(revolução democrático-burguesa, revolução socialista, revolução pacífica ou não pacífica, por etapas, na lei ou na
marra etc., tal como cada um dos Cadernos do Povo Brasileiro (CPB) se apressa em definir, marcando sua diferença
em relação a outros Cadernos), trata-se de uma verdadeira batalha para que as Reformas de Base não se transformem
num aperfeiçoamento reformista do sistema. Para o ISEB o poder do Estado é um poder dividido entre forças e
interesses antagônicos. A democracia é a possibilidade de que as manifestações e as campanhas populares forcem as
divisões, no interior do Estado, a pender em determinada direção, permitindo a implantação de políticas públicas
capazes de beneficiar a maioria da população. As elites e ao ISEB, enquanto adjuvante da Revolução Brasileira, cabe
informar a população de seus interesses e, ao mesmo tempo, propiciar que ela se manifeste de maneira ressonante.
Nesse sentido estamos muito distantes, nos anos 60, de um instituto que visa apenas á assessorar o governo ou então
falar aos ouvidos do poder, bem como estamos distantes de um vanguardismo leninista. Enquanto elites que visam
conscientizar o povo, o ISEB se propõe a tornar explícito quais os interesses objetivos do povo, e como eles estão
relacionados com a política. As vanguardas dispõem de um saber que não envolve apenas uma ciência sobre o
funcionamento das sociedades subdesenvolvidas, mas um conhecimento que poderíamos chamar de tópico e que deve
ser passado para o povo de forma que ele possa se manifestar de maneira ressonante sobre todas as questões políticas.
É preciso saber o nome dos testas-de-ferro das empresas estrangeiras, o nome dos parlamentares por elas corrompidos,
quais os compromissos assumidos individualmente pelos assessores do presidente, os mecanismos específicos através
dos quais as empresas burlam cada uma das leis. A campanha é, por excelência, a forma através da qual o povo deve
se manifestar publicamente de forma a fazer com que a divisão no interior do Estado penda para uma direção.

A conquista do desenvolvimento econômico acelerado depende da participação ativa do povo na tomada de
decisões Essa idéia ganha expressão paradigmática nos Cadernos do Povo Brasileiro (CPBs) que fazem referência a
modelos de desenvolvimento econômicos implantados com sucesso em outros contextos, como, por exemplo:
 
"Outro fator de grande importância no êxito do planejamento socialista é a participação dos trabalhadores na
elaboração e aplicação dos planos. Na URSS, nenhum plano para nenhuma empresa entra em vigor antes de ser
discutido nas chamadas `assembléias de produção'. O plano setenal soviético de 1956-65 foi discutido em mais de
900.000 reuniões de trabalhadores nas quais estiveram presentes 70 milhões de pessoas. Quatro milhões e 672 mil
pessoas enviaram ao Gosplan suas propostas e acréscimos ao plano. O cumprimento do plano é a preocupação de
cada operário. (...) Essa mobilização popular, em grande escala, que permite o aproveitamento da experiência prática
de milhões de trabalhadores,



contribui igualmente para os elevados ritmos de crescimento das economias socialistas. Mas essa mobilização do
entusiasmo popular só é possível quando os trabalhadores sabem que seu esforço não servirá apenas ao
enriquecimento de uma minoria, mas ao aumento do bem-estar para todo o "povo" (Hoffmann, 1963, p. 28).
 
Ou então sobre a reforma agrária na China:
 
"Assim, 47 milhões de hectares foram distribuídos entre 300 milhões de camponeses. O total da terra disponível em
cada distrito foi dividido entre todos os habitantes do mesmo. A literatura contemporânea chinesa registra casos de
tocar, na partilha, em regiões dedicadas à fruticultura, uma macieira e meia para cada interessado. Absurdo, sim, do
ponto de vista técnico, porém politicamente medida certa, pois atendia aos anseios do povo" (Schilling, 1963, p. 67, 68
).
 
Proposta da ESG - A ESG se coloca como adjuvante do Estado Moderno, que tem como objetivo levar a cabo o
planejamento - uma questão técnica e científica - capaz de promover aceleradamente o desenvolvimento econômico. A
democracia é um termo que assume uma polivalência muito grande: Estado interventor, manutenção da propriedade
privada e é, ao mesmo tempo, um sentimento que deve guiar os indivíduos em todas as esferas da vida cotidiana. A
democracia nessas microesferas é a garantia de um comportamento democrático nas grandes questões políticas. Trata-
se de uma proposta que envolve um processo de reeducação tanto do povo como das elites, na família, na religião, nos
clubes esportivos etc., o que não ocorre no ISEB. Há um reconhecimento de que as Reformas de Base são
fundamentais. O discurso visa, entretanto, desarticular a forma como as Reformas de Base são propostas no discurso
do ISEB. As reformas propostas são reformas não antagônicas, isto é, que não entrariam em choque com os interesses
econômicos dos diferentes grupos. O apelo é feito sobretudo em termos de impedir a infiltração comunista no país e
evitar que a revolução em curso assuma uma proporção assustadora. Esse apelo, no entanto, vem sempre acompanhado
da declaração e/ou manifestação de uma antipatia pelas elites econômicas que por princípio estão determinadas a não
fazerem nenhum tipo de concessão, bem como da demonstração de que os homens, que ocupam cargos públicos, são
incapazes de levar qualquer proposta a bom termo, dada a corrupção, a inépcia e a incapacidade que os caracterizaria.
Não há, portanto, um setor social que poderia ser claramente identificado como idealmente capaz de levar a cabo a
legitimação dessa proposta a não ser os próprios estagiários da ESG. Considerar que o pressuposto implícito e
inconfessável dessa ausência está na atribuição às elites militares da direção do Estado é, bastante problemático, pois
esse é um tema abertamente em discussão na Escola, e não há um consenso a respeito dele, nos trabalhos dos
estagiários da ESG. A idéia das Reformas de Base enquanto revolução é desarticulada através de outro mecanismo. O
esforço para melhorar as condições de vida do povo; o objetivo de qualquer Estado que se pretenda moderno. Mas
seria ingênuo supor que o Bem-Estar possa ser conquistado sem a Segurança. O mundo está dividido entre dois blocos
antagônicos e, para o Brasil, não há saída fora do Ocidente. Não se trata de uma filiação automática aos interesses
norte-americanos, mas de uma pressão para que aqui seja implantado um novo programa, capaz de acelerar o
desenvolvimento. A critica ao capital estrangeiro é acirrada na ESG, sua entrada exige um controle estrito, mas é a
única forma de desenvolver o país.

A análise das instituições mostra que elas têm em comum as seguintes perspectivas que podem ser pensadas
como termos que ganham uma autonomia discursiva, naquele período e que agora pode-se retomar enumerando sete
itens:
1 - A situação de miséria em que vive a população e a desigualdade social não são apenas eticamente intoleráveis, mas
abrem, inexoravelmente, as portas para uma revolução capaz de inverter todas as estruturas e cujo desenrolar é
imprevisível e indesejável.

Para a ESG é o comunismo que se beneficia dessa situação, pois é dela que extrai sua força mobilizadora. Para
o ISEB esse é, sobretudo, um dado que deve mobilizar setores mais amplos da população para uma transformação que
tem como palavra de ordem as Reformas de Base, tal como fora prometido na campanha eleitoral de Goulart.
2 - As transformações devem implicar no desenvolvimento econômico pensado como desenvolvimento industrial,
condição para a conquista, quer do "Bem-Estar", quer da "melhoria das condições de vida do nosso povo". Em ambos
os casos, trata-se de propor transformações no modelo de desenvolvimento, considerando que políticas de caráter
redistributivo devem ser implementadas.
3 - Promover o desenvolvimento econômico é função do Estado que tem que se modernizar de forma a conduzir de
maneira "científica" o desenvolvimento econômico e social.
4 - Para isso é necessário o Planejamento. O Estado deve promover a criação de elites nacionais capazes de levar à
frente essa tarefa, trabalhando de maneira sistemática. Essas elites têm que substituir "a intuição e a improvisão"



(ESG), "o academicismo desvinculado da realidade" (ISEB) por um trabalho metódico. Para isso é preciso uma teoria,
doutrina ou um corpo de conceitos capazes de dar conta da realidade brasileira em sua especificidade.
5 - Não se pode transplantar projetos políticos. Não se trata de substituir o velho por um novo importado. Do estudo da
realidade deve nascer um projeto genuinamente brasileiro. Daí a importância de Escolas de Altos Estudos.
6 - Esse projeto, promovendo a melhoria das condições de vida, implicará no abandono, pelas elites econômicas, de
parte de seus privilégios. Essas elites devem assumir politicamente o país, de forma que seus interesses possam ser
percebidos tanto por elas, quanto pela população como interesses do povo e da nação.
7 - O novo projeto de transformação deve implicar numa redefinição das relações com o capital estrangeiro para que o
desenvolvimento possa ser bem-sucedido.

Não se pode encobrir a autonomia discursiva que esses elementos ganham naquela conjuntura, o que acaba por
ocorrer quando os estudos se detêm na análise de uma única instituição, perdendo a dimensão comparativa. É para a
autonomia que significações como essas ganham que Hirschman (1982) aponta quando retrata o clima da
intelectualidade latino-americana na década de 50. Produzir projetos capazes de desenvolver as áreas subdesenvolvidas
e aconselhar governos, emerge não apenas como um campo novo e eminentemente excitante de estudos, mas acaba por
redefinir o próprio papel do cientista e do intelectual no período. O fato dessa tarefa absorver os intelectuais de quase
todos os países, não pode, no entanto, fazer com que as diferenças entre eles se dissolvam em características gerais de
uma época. É preciso entender como o embate político e intelectual ocorre, apesar das semelhanças que sempre estão
presentes em propostas formuladas em uma mesma conjuntura, e como esse embate é parte constitutiva da crise
política no final do populismo.

A diferença fundamental entre ESG e ISEB está na forma de conceber os conflitos a nível internacional, e no
caráter das transformações a nível interno.
 
Nacionalismo, Terceiro Mundo e Guerra Fria

No ISEB o conflito no interior da nação é somado ao conflito norte/sul a partir do qual se deduz a necessidade
de um projeto para o desenvolvimento. Na ESG a ênfase é dada ao conflito leste/oeste como base para um projeto de
desenvolvimento nacional. O ideário da Guerra Fria ou do Terceiro Mundo são, no entanto, apropriados para cada uma
das instituições de forma bastante especial. O que está em jogo são as condições necessárias para um desenvolvimento
nacional acelerado e não uma adesão aos princípios que propõe uma nova ordem internacional, independente dos
interesses nacionais. Ou melhor, a adesão a esses princípios exige a demonstração reiterada de que eles são a condição
para a conquista de um desenvolvimento econômico e social nacional acelerado.

Assim, colocar lado a lado, a produção da ESG e do ISEB não é opor projetos nacionalistas a projetos
cosmopolitas, mas dar conta de formas distintas de conceber o desenvolvimento nacional. A primeira delas afirma a
possibilidade de um desenvolvimento acelerado autônomo e está presente no ISEB. As reformas de base,
principalmente a reforma agrária, somadas a um planejamento e uma intensa participação popular, iriam permitir um
crescimento do poder aquisitivo e dos índices de produtividade. No plano internacional, o Brasil se constituiria em um
pólo aglutinador do Terceiro Mundo, enquanto potência capaz de fazer face aos dois blocos. Estas propostas
nacionalistas são exclusivas ao ISEB. Na ESG, elementos de um discurso terceiromundista, também, estão presentes,
nos contextos em que se faz a crítica aos países europeus, à sua insensibilidade em relação ao Terceiro Mundo, e
espera-se que a América Latina se transforme em um aliado preferencial dos EUA. Mas, trata-se sempre de mostrar a
inviabilidade de um desenvolvimento econômico autônomo. Neste sentido, a referência terceiromundista tem função
oposta à que aparece no ISEB. Partindo das dificuldades que existem para o desenvolvimento e usando conceitos
próprios de uma visão geopolítica, existe um esforço para definir a posição específica ocupada pelo Brasil. Impõe-se
como tarefa pressionar os EUA no, sentido de que ao Brasil seja aplicado um novo projeto de relações econômicas,
capaz de proporcionar um desenvolvimento econômico similar ao que foi implantado na Europa no pós-guerra;
.através do Plano Marshall. A Revolução Cubana teria dado uma nova dimensão à Guerra Fria que teria agora como
palco a América Latina. As pressões de ordem econômica - a fome, a miséria e a pobreza - são as que abrem o maior
flanco para a infiltração comunista no país e, portanto, uma ameaça a Segurança Nacional. O anticomunismo, naquele
momento, e nesse contexto, antes de estar servindo como pretexto, para legitimar um regime autoritário capaz de
efetivar o modelo político implantado no período posterior a 64; serve como uma forma de exigir um redirecionamento
das relações Brasil e EUA. É sobretudo uma forma de ameaça e pressão: ou o desenvolvimento acaba com a miséria e
pobreza ou o Brasil transforma-se numa nova Cuba e nós não somos uma ilhazinha plantando cana-de-açúcar. Para
isso é necessário uma redefinição das relações EUA e Brasil de forma que a ajuda e os investimentos norte-americanos
proporcionem um desenvolvimento efetivo (7).

Essas fôrmas distintas de conceber o desenvolvimento nacional acelerado e as relações internacionais não



impedem, no entanto, uma polarização das diferenças. Não existem canais para dar expressão a formas nuançadas de
conceber relação como o capital norte-americano As crises do interior do ISEB foram sempre semantizadas como
forma de impedir que a critica ao imperialismo perdesse vigor. No interior da .ESG há sempre manifestações
reiteradas que visam impedir que a Escola se identifique cone a direita - os grandes grupos econômicos nacionais e
estrangeiros - considerados como uma das pressões que ameaçam a Segurança Nacional. Essas manifestações, no
entanto, não têm a ressonância esperada.

O combate inflamado ao imperialismo, a afirmação da necessidade de transformações internas como condição
para efetivação de políticas externas convenientes e a afirmação da possibilidade de um desenvolvimento econômico
sem um alinhamento automático ao Bloco Soviético, são os requisitos básicos para a formação de um pólo. No outro
pólo, a crítica ao comunismo e a convicção de que o capital estrangeiro é a condição fundamental para o
desenvolvimento, são suficientes para a formação de outro pólo antagônico.

Essa polarização das diferentes formas de conceber as relações internacionais tem por função da identidade
discursiva às duas instituições; fazendo com que objetivos que poderiam aparecer como comuns ganhem conteúdos
contrastantes graças ao modo de argumentar.
 
As reformas de base

No que se refere às transformações a nível interno seria simplificador opor as instituições em termos de
progressistas x conservadoras ou reformistas x revolucionárias. Essa é sobretudo a forma através da qual cada um dos
autores qualifica suas propostas e designa as propostas antagônicas (tanto aquelas produzidas fora como aquelas
elaboradas na mesma instituição). É importante enfatizar que as propostas redistributivas ganham autonomia. Assim, se
fizéssemos uma oposição entre decision makers e policy makers considerando os primeiros formuladores políticos que
ocupam altos cargos no Executivo e têm poder de decisão na implementação das políticas, em oposição aos policy
makers, formuladores políticos num sentido geral, de forma a incluirmos ESG e ISEB nessa última categoria, seríamos
levados concordar com Hirschman (1982) quando esse autor, ao opor a "função empresarial" à "função reforma",
considera que na América Latina, os formuladores políticos (no caso policy makers) passaram de uma função para a
outra de maneira bastante acelerada, convencendo-se "de que o desenvolvimento agora exigia mais a redistribuição do
que a acumulação continuada segundo linhas tradicionais" (Hirschman; 1982, p. 93).

As ressalvas que Sola (1983) faz a essas considerações são válidas quando tomamos como base os decision
makers. No caso, por ela analisado, o conjunto de políticas econômicas implementadas por Roberto Campos (governo
Kubitscheck) e Celso Furtado (governo Goulart). Enquanto decision makers, cada um a seu modo, será obrigado a
levar em conta uma série de constrangimentos econômicos e políticos e assim a consideração de Hirschman (1982) de
que os formuladores políticos latino-americanos superestimaram a "elasticidade" da economia não se aplica aos
decision makers brasileiros. Mas, no que se refere aos policy makers, as considerações, desse autor, parecem ainda
válidas quando se toma como base a produção da ESG e do ISEB.

Dessa forma, sem negar a diferença no interior das instituições, não se poderia opô-las em termos de uma
"política redistributiva" x política que teria como base a "função empresarial".

A ênfase que é dada no ISEB a participação popular. nas decisões políticas e a ausência desse tipo de
interpelação na ESG, poderia nos levar a acionar a oposição entre "reformas por baixo" e "reformas por cima" de
maneira a dar conta da diferença .entre as instituições.

Dizer, no entanto, que na ESG temos o modelo bismarkiano de pensar a reforma exige algumas ressalvas. O
apelo feito às elites responsáveis vem sempre acompanhado da demonstração da incapacidade das elites políticas e
econômicas reais É como se os trabalhos dos estagiários sobre os problemas internos da nação dissessem aos trabalhos
sobre política externa que exigem investimentos de capitais no Brasil, que esses seriam incapazes de transformar o
país, por causa de suas elites que tornam inviável qualquer progresso, seja qual for o nível de investimentos. Nesse
sentido a proposta da ESG vai além da sugestão de "reforma por cima" que teria o efeito de estabilizar a ordem
política e evitar a agitação social, caso elas fossem empreendidas através de uma mobilização ativa das classes
dominadas.

Em termos de propostas, concretas muitas vezes poderíamos agrupar alguns trabalhos da ESG com alguns CPB
em oposição a outros CPB e outros trabalhos, de estagiários considerando que entre eles há uma semelhança maior do
que no. interior de cada instituição. Isso, entretanto, seria, fazer uma. análise formal. A oposição "reforma x
revolução", faz com que objetivos aparentemente comuns ganhem, aqui também, conteúdos contrastantes graças ao
modo de argumentar. Faz com que cada uma das instituições seja identificada com a polarização “nacionalismo x
entreguismo"; "comunismo x valores cristãos e democráticos"; "progressismo x conservadorismo", de forma que
qualquer análise mais matizada transforma-se em pura fraseologia ou maneira de encobrir interesses escusos. Cada



uma das instituições torna-se, também, por causa disso, objeto de aliança com forças sociais distintas que não
comungam necessariamente com a totalidade dos projetos elaborados no interior de cada uma delas.

ESG e ISEB apesar de serem instituições financiadas pelo governo não se identificam com ele. Não lhes é
atribuído, pelo governo, o papel consultivo ou deliberativo que, no momento em que foram criadas, almejavam
preencher. A descrença nas instituições políticas vigentes que cada uma delas expressa, de formas distintas, permite
que alimentem com argumentos grupos fora dó esquema de poder e que não se identificam com o governo. Da mesma
forma a ressonância que ESG e ISEB passam a ter, num momento em que há uma consciência generalizada de que a
país está sofrendo sérios problemas econômicos sem ser capaz de resolvê-los, faz com que determinadas posições no
interior de cada uma delas, na medida em que têm maior ressonância na sociedade, passem também a ocupar um
espaço privilegiado no interior das instituições.

A análise das diferentes propostas no interior de cada instituição, pode localizar os problemas formulados e as
soluções encontradas para resolvê-los, e assim, oferecer um quadro bastante completo do mercado discursivo no
período, ela pode ainda ser completada por um estudo das forças políticas que se aglomeram em torno destes
discursos. O que não se pode fazer é unir os rótulos a grupos de interesse, caricaturando os dois lados (discurso ou
grupos de direita ou de esquerda). É necessário olhar com mais sutileza o jogo político e o encontro e desencontro de
forças políticas e discursos disponíveis. Fica, no entanto, evidente que grupos, bastante poderosos não puderam
encontrar um abrigo no mercado discursivo da época o que talvez explique a presteza com que se dispuseram a usar da
violência (8). É a partir das diferenças entre a produção no interior da ESG e dos ISEB que: se pode sugerir uma
forma de, entender caráter da crise político-ideológica que se instaura.
 
Por uma definição da crise político-ideológica: a luta pelo real

Pode-se dizer que estamos, no início dos anos 60, muito distantes daquele tipo intelectual descrito por Sérgio
Buarque de Holanda que teme horror à realidade brasileira. É preciso antes chamar a atenção para a tarefa monumental
que os intelectuais de ambas as instituições propõem-se levar a cabo, num momento em. que o povo, ninguém duvida,
emerge como um novo ator no jogo político. Para ambas instituições o Brasil é uma espécie de État Manqué (9): um
país que ainda não teria encontrado uma fórmula política adequada ao seu povo e à riqueza de suas potencialidades
naturais. No Brasil, o padrão de vida oficial e o sentimento popular se distanciaram tanto um do outro que as atividades
do governo, os grandes atos, por maior que seja a pompa que os acompanha, aparecem como meras rotinas incapazes
de interromper o curso velado no qual o país de fato se move. É esse fosso entre as instituições políticas e o sentimento
popular que ESG e ISEB cada um a seu modo e, enraivecidamente, procuram preencher. Daí a importância, do espaço
ocupado pelo Departamento de Assuntos Psicossociais na ESG e da relação do ISEB com o Centro Popular de Cultura
(CPC).

ISEB e ESG sabem, como todo mundo sabe, sem saber muito bem como demonstrar, que a política de um, país
tem que refletir o modelo de sua cultura. Cultura aqui não são apenas as crenças, os cultos, os costumes, mas as
estruturas de significado através das quais os seres humanos dão forma a sua experiência criando práticas
transformadoras. Sabem, também, que os processos políticos não são apenas as instituições formais destinadas a
regulamentá-los. Algumas das decisões mais criticas que concernem à , direção da vida pública, não podem ocorrer
nas câmaras legislativas ou nos gabinetes do Executivo, mas devem levar em conta reinos não tão formalizados, onde
as experiências ganham significado, e é neles que essas decisões devem ter ressonância para que possam ser
implementadas com sucesso.

Chamar isso de elitismo, autoritarismo e paternalismo é perder de vista o sentido das práticas desenvolvidas em
cada uma das instituições. Essa luta tem uma forma, uma trajetória cujo significado, esse é o, pressuposto do trabalho,
é importante recuperar.

Os pontos em comum que sem dúvida existem, não podem encobrir as diferenças entre as instituições, em um.
momento que a descrença nas instituições políticas e no Estado, não acentua o amorfismo social, mas leva a uma
intensificação da consciência nacional. As diferenças entre as instituições acabam por fazer com que cada uma delas
alimente com seus argumentos grupos que estão contra o esquema de poder e que, nem sempre, comungam com a
totalidade do programa de transformação que ESG e ISEB propõem para o Brasil. Para as instituições não se trata
apenas de propor um novo tipo de desenvolvimento econômico, mas de criar um povo político e moralmente capaz de
implementá-lo. Elas não travam uma luta apenas para conquistar o papel de consultoras ou orientadoras do governo,
mas é uma luta para especificar até mesmo como a mera existência oficial deve ser concebida e como os seres
humanos devem agir. Dessa forma são rivais não apenas na luta pelo poder político e econômico, mas vão teorizar a
luta "pelo poder acima do poder" buscando influenciar,por cima do sistema político vigente. Tal como ocorre na
Indonésia descrita por Geertz (1978 ), são rivais no direito de definir a verdade, a justiça, a beleza, a moralidade, a



natureza dá realidade e se enraivecem virtualmente sem qualquer orientação por parte das instituições políticas formais.
Qualquer diversidade é, antes tratada como forma de encobrir interesses econômicos mesquinhos, prova de

incompetência intelectual ou ingenuidade de certos setores, tentativa de reproduzir a dependência ao capital
estrangeiro, importação de ideologias que nada têm a ver com a nossa realidade, ou ainda, forma de encobrir vaidades
pessoais.

Entretanto, diferentemente do que ocorre na Indonésia, onde segundo Geertz não havia um termo capaz de unir
as forças em luta, no Brasil "reformas de base", "desenvolvimento econômico e social", "fim dos privilégios",
"democracia", "necessidade de intervenção estatal", etc. São termos usados ou idéias aceitas por todas as forças em
luta. No entanto, aqui também instaura-se um debate "desgovernado", na medida em que a partir de rótulos como
"comunismo" ou "entreguismo", esvazia-se parte do sentido social ou ideológico do discurso adversário.

Essa luta pelo "real", pelo "poder acima do poder" parece ser um dado fundamental para entendermos o tipo de
realimentação argumentativa que produz o que chamamos intuitivamente de crise político-ideológica que se instaura e
que leva ao sufocamento do processo político populista.
 
Plebiscitarismo, democracia e mercado discursivo

Seria apressado concluir que, ambas as instituições, por não terem uma reflexão elaborada sobre o
funcionamento de uma democracia representativa, lançam as bases para o fechamento político que então se seguiu. O
material analisado leva a concordar com Martins (1984) quando este autor afirma que naquela época "a disjunção entre
preocupação social e democracia se apresenta como tendo um fundamento ético (que de fato tinha), pois isso ajuda a
entender porque tal atitude se expande para além do círculo daqueles que operavam a mesma disjunção em nome de
uma dada filosofia da. História" (p. 3). Seria, assim, simplificador considerar que naquele período o dilema se reduz
apenas à oposição revolução x democracia. É antes preciso ver como o sentimento democrático se choca com a forma
através da qual o sistema representativo vigente funciona e, que a crítica a esse sistema, reveste toda a idéia de reforma
social.

O ISEB não elaborou uma teoria satisfatória da organização e da representação política. Da mesma forma, na
ESG o espaço ocupado para a reflexão sobre os partidos políticos, embora relativamente grande, não foi além da
consideração de que os partidos deveriam ter um conteúdo ideológico claro e, seu número, reduzido (10).

Essa foi uma limitação das circunstâncias e da luta política tal como estava colocada. Os discursos
desqualificam a reflexão sobre os canais institucionais para a democracia porque pensavam sempre no interesse da
maioria (logo, legítimo) desqualificando o conflito por considerarem escusos os interesses contrários. A classificação
ética e não política do conflito de interesses vale assim para as duas instituições e pode mostrar os limites impostos
pelo mercado discursivo da época, sem culpar a ESG e ISEB pelo desastre autoritário.

Em outras palavras, a idéia de representação política via partidos não tem legitimidade num momento em que
os interesses sociais são pensados como recortados por uma única oposição que percorre a sociedade como um todo. A
consciência democrática se traduz numa preocupação para que sejam criados mecanismos capazes de propiciar uma
manifestação direta da população sobre todas as questões. Os partidos tenderiam a criar falsas cisões no social. .A
sociedade. só poderia se expressar de maneira plebiscitária: os que estão contra ou a favor do progresso social.

Entretanto, o que parece marcar a diferença entre o período populista e o período que o antecedeu e aquele que
veio depois é, sobretudo, a busca da legitimação popular como condição fundamental, até mesmo, para a formulação
de uma aspiração para qualquer tipo de política.

Daí a importância do Centro Popular de Cultura (CPC) e da preocupação da ESG com a formação de uma
opinião pública favorável às medidas propostas.

Muitas das reformas propostas pela ESG e pelas forças que apoiavam o ISEB, que eram parte das Reformas de
Base, são implementadas no pós-64. O que vemos, no entanto, é que esse conjunto de reformas que, no período
anterior, só poderiam ser pensadas se houvesse uma certeza de que a legitimação popular a elas seria dada, no, período
pós-64, puderam ser implementadas sem que houvesse, praticamente, qualquer preocupação com o apoio do povo.

No populismo, apesar da diversidade de propostas políticas que pudemos identificar, foi possível transformar
significantes como "Reformas de Base", "desenvolvimento nacional", "redistribuição da renda", "fim dos privilégios",
"planejamento" etc. em cadeias significantes capazes de articular uma série de significações que realizavam de fato
uma articulação de interesse; uma união da diversidade e um mútuo reconhecimento.

Hoje é sobretudo o termo democracia que condensa esse conjunto de significações, estando presente nos
discursos mobilizadores de forças sociais distintas. Esse significante, em oposição ao que ocorria no populismo,
articula um conjunto de significados relacionados com a democracia política e a reflexão sobre os partidos e, outras
formas de representação política, são complexificadas, ganhando destaque no debate atual. Entretanto, a idéia de



democracia tem também como referência a, transformação social e econômica, mais do que isso aparece estreitamente
vinculada a políticas redistributivas. As propostas de uma abordagem realista da democracia na América Latina, ao
invés da espera para que se cumpram os chamados "requisitos da democracia" (Hirschman, 1986) e a idéia da
democracia como incerteza (Przeworski, 1984), contrapõem-se o apoio popular maciço aos projetos do Executivo de
transformação social que são vistos como complementares e não antagônicos à idéia de democracia. No entanto, a luta
pelas Diretas e o Plano Cruzado propiciaram apoios que só poderiam ser considerados tipicamente plebiscitários, tal
como supunham e almejavam os projetos do populismo, com algumas ressalvas. O plebiscitarismo, nas duas
conjunturas, nada tem ou tinha a ver com a democracia plebiscitária e aclamante ou com a instituição do referendum,
através da qual todos os cidadãos são chamados a exprimir seu próprio parecer sobre temas de interesse nacional e que
tem como base uma concepção atomizante do corpo social. Não é também um governo de assembléias, já que esse
modelo só tem estado presente nas tomadas de decisão que dizem respeito a questões locais. Se o movimento pelas
Diretas e o apoio inicial ao Plano Cruzado apontaram para uma relação direta entre o Executivo e o conjunto da
população, trata-se de um Executivo que não está apoiado em atores sociais representativos e cuja força é, em grande
parte, medida através de pesquisas de opinião e, por isso mesmo, só pode se manter enquanto for capaz de
implementar planos que tenham seu sucesso garantido de antemão. Perguntar se o sentimento democrático, apesar das
transformações ocorridas e talvez por causa delas, ganha expressão na busca de mecanismos capazes de propiciar uma
manifestação plebiscitária da sociedade; exige uma revisão do conceito de democracia de forma a não interpretá-lo
apenas como a busca de mecanismos capazes de institucionalizar o conflito. O conceito deveria abarcar também a
idéia da criação de mecanismos capazes de propiciar que políticas consensuais sejam implementadas, inclusive para
que o mercado político discursivo possa ser ampliado, na medida em que o dissenso ganha expressão e as partes em
conflito uma retórica; capaz de legitimar seus interesses. Hoje, sem dúvida, esse mercado é menos limitado do que no
populismo. Os conflitos, no entanto, têm que ganhar expressão para. que então se possa pensar nos mecanismos de sua
institucionalização. Rousseau viu a força ,expulsando a eloqüência, Hirschman (1982) sugere que também é possível
pensar que a ausência da eloqüência (de uma retórica própria das forças em conflito) contribua para a introdução da
força, da violência, do sufocamento político.
 
 
Notas biográficas
 
1 - O material analisado toma como base a produção das duas instituições no ano de 1963.
 
2 - Com isso não se quer dizer que os eventos não tenham uma objetividade, mas que ler a Revolução Cubana, por exemplo, como prova de que a
América Latina é o novo palco da Guerra Fria ou como prova da emergência de um novo ator - as massas camponesas - capaz de operar uma
transformação no Continente, leva não apenas a representações distintas do processo político, mas é em termos dessas representações que ações
concretas são propostas e empreendidas.
 
3 - Para dar conta da diversidade interna a cada instituição, procurou-se colocar lado a lado os textos oficiais de cada uma delas (aulas,
conferências, documentos assinados pelo corpo institucional) e, para o caso da ESG, os trabalhos dos estagiários no final do curso que são
propostas de soluções para problemas da realidade brasileira, com base na Doutrina da Segurança Nacional; para o caso do ISEB, os Cadernos do
Povo Brasileiro (CPB) foi um material privilegiado para ver a pluralidade de leituras a que o texto oficial se presta e como a partir delas, práticas
concretas são propostas. Com isso procura-se evitar um procedimento que tem sido comum nos estudos sobre a ESG, que visam a estabelecer uma
relação entre a ideologia da Escola e as práticas desenvolvidas por ela, e tendem a considerar a Revolução de 64 e as políticas que se seguiram com
a concreção da ideologia da instituição.
 
4 - Sobre as ideologias no ISEB ver Caio Navarro Toledo (1978) e sobre a ESG, o livro de Eliezer Rizzo de Oliveira (1976).
 
5 - Essas questões também ficam vedadas quando o nacionalismo está referido exclusivamente ao conceito de classe. Valeria a pena ainda
mencionar que por dimensão da luta política não se entende apenas o interesse de classe que o discurso visa a encobrir, mas a luta pela constituição
de um novo ator político que envolve a criação de novas identidades e definição de novos interesses que não podem ser automaticamente definidos
a partir da posição que os indivíduos ocupam no processo produtivo. A criação de novas identidades é sempre um processo de desarticulação de
outras identidades e o objetivo da análise é ver quais os mecanismos, para isso, utilizados.
 
6 - Com o conceito de discurso político não estamos procurando estabelecer uma tipologia de textos que nos permita opor um discurso político a
um discurso religioso, filosófico. ou científico. Não são determinados conteúdos, uma estrutura subjacente a determinados conteúdos, ou ainda um
contexto específico de emissão que transforma um discurso em discurso político. Não podemos confundir discurso com um texto oral ou escrito.
Por discurso entendemos o conjunto de fenômenos da produção social do sentido que constitui a sociedade enquanto tal, e não um nível, uma
dimensão, uma superestrutura que refletiria um nível não discursivo. Não se trata assim de opor o discursivo ao não discursivo como se houvesse



um nível do social - natureza humana, interesses de classe etc. - constituídos de maneira não discursiva. O conceito de discurso tal como tem sido
usado por E. Laclau (s/d) e O. Landi (1981) implica um rompimento com uma lógica essencialista, num rompimento com a naturalização dos
processos sociais. Falar em discurso é colocar a ênfase na ordem simbólica enquanto processo de formação de atores e culturas políticas. É
considerar que "a divisão do trabalho, as configurações do poder político não constituem uma repartição pré-simbólica de funções" (O. Landi,
1981). Instituem-se a partir de uma intervenção discursiva que atribuindo significados específicos a determinados objetos estabelecem uma
ordenação da sociedade. Essa ordenação representada e reconhecida pelos agentes sociais abre espaços para práticas sociais que não são únicas
porque seus vínculos com o discurso não são mecânicos, mas são dependentes de uma articulação específica de sentidos que a relação
comunicativa estabeleceu.
 
7 - Nos trabalhos produzidos na ESG é possível ver diferenças no que diz respeito às medidas concretas propostas capazes de pressionar os EUA
para que compreendam a importância estratégica do Brasil na conjuntura internacional; mas em nenhum deles assim como nos discursos oficiais da
ESG foi possível ver a proposta de um alinhamento automático em relação aos EUA ou a consideração de que o que é bom para os EUA é bom
para o Brasil (frase que caracterizaria os adeptos de uma visão geopolítica). Myiamoto (1981) mostra com razão que a geopolítica não é um tema
diretamente abordado na ESG. Essa ausência não deveria ser interpretada necessariamente como uma manifestação do caráter conspiratório da
instituição que tendo como base de visão geopolítica do mundo, estrategicamente, não a confessaria. Somos antes levados a crer que as
considerações de Oliveiros Ferreira (1981) sobre o pensamento de Golbery são válidas também para a ESG quando esse autor considera que se
trata de um pensamento nacionalista que tem antes a ver com um "olhar o próprio umbigo" do que uma preocupação com a importância dos
espaços no mundo. Os termos próprios do ideário da Guerra Fria se prestaram assim a uma articulação que nada tem a ver com aquela doutrina.
 
8 - A idéia de que a ESG é o centro cia conspiração de 64 é criticada por Dreyfus (1981), e Velasco e, Cruze e Martins (1983), caracterizam os
sorbonistas como tendo, uma posição legalista. O material por nós analisado, leva-nos a concordar com essas considerações e sugerir que é
justamente a diferença da ESG em relação aos outros discursos disponíveis naquela conjuntura que faz com que ela se constitua em aliado
potencial de forças que não comungam a totalidade das idéias desenvolvidas na Escola. Isso ajuda entender as alianças e rupturas que se sucederam
no período posterior à Revolução tratadas pelo artigo acima mencionado.
 
9 - Ver a esse respeito a análise de C. Geertz (1978) sobre a Indonésia nos anos 60.
 
10 - No ISEB em nenhum momento se discute qual o sistema partidário mais adequado à realidade brasileira e é claro o apoio à Frente Parlamentar
Nacionalista. No CPB Quem faz as leis no Brasil? (1963) Osny Duarte Pereira ao fazer a lista dos parlamentares chamados de “gorilas paisanos de
Brasília” aponta nomes de deputados filiadas a diferentes partidos. Da mesma forma Plínio de Abreu Ramos em Como agem os grupos de
pressão? (1963) ao enumerar os parlamentares cujo mandato "dependeu de dinheiro estrangeiro que, por sua vez, comprou a posição de cada um
contra as reformas estruturais solicitadas pelo País" (p. 77), dá uma lista de 110 deputados: 46 da UDN, 37 do PDS, 5 do PTB, 4 do PTN, 4 do
PSP, 4 do PDC, 3 do PR, 1 ,do PL, 1 do PRT e 1 do MTR. As coalizões partidárias são problematizadas em trabalhos de estagiários da ESG que
consideram que .um conteúdo ideológico mais claro nos partidos evitaria as possibilidades de alianças.
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