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Este estudo propõe uma investigação sobre as práticas intelectuais e institucionais da 

tecnocracia brasileira enquanto classe dominante e organizadora do capitalismo no Brasil 

durante a Ditadura Militar (1964-1985). Uma investigação que procura ampliar os estudos 

sobre o entendimento acerca do funcionamento da economia do país e especialmente da 

concepção de mundo dos “Gestores-tecnocratas” e(m) sua relação com as formas constitutivas 

do capitalismo em nosso meio.  

Escapando de uma abordagem biográfica, passam pelo escrutínio dessa pesquisa três 

das principais figuras indicativas do pensamento tecnocrático brasileiro que tomaram parte de 

alguma maneira nos governos militares, a saber: Roberto Campos (1917-2001), diplomata de 

carreira, graduado em Economia pela Universidade de Columbia, deputado federal pelo 

Partido Progressista Brasileiro (PPB), senador pelo Partido Democrático Social (PDS-MT) e 

Ministro do Planejamento e Coordenação Econômica do governo Humberto de Alencar 

Castello Branco (1964-1967); Antônio Delfim Netto (1928 – ), economista, professor, ministro 

da Fazenda dos governos militares de Artur da Costa e Silva (1967-1969) e Emílio Garrastazu 

Médici (1969-1973), e ministro da Agricultura do governo João Figueiredo (1979-1984), 

gestão durante a qual também foi secretário de Planejamento, controlando o Conselho 

Monetário Nacional e o Banco Central e um dos signatários do Ato Institucional Nº 5, de 

dezembro de 1968, decreto que recrudesceu a ditadura militar; e Mário Henrique Simonsen 

(1935-1997), engenheiro, economista, professor, ministro da Fazenda do governo Ernesto 

Geisel (1974-1979) e ministro do Planejamento do governo Figueiredo. 

Em suma, o desafio dessa investigação será identificar o embasamento histórico-

sociológico que explica o sentido das obras desses personagens junto aos seus percursos 

institucionais, efetuando na reconstituição interna da produção intelectual desses intelectuais 

gestores-tecnocratas, a sistematização das suas estruturas significativas, para assim reportar 

dialeticamente com elas à sistematização das práticas de uma visão de mundo tecnocrática no 

processo de constituição histórico-institucional do capitalismo brasileiro na ditadura militar.  


