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Algumas regras para a vida: Questione a autoridade. 

Nenhuma ideia é verdadeira só porque alguém diz que é, 

incluindo eu. Pense por si próprio, questione a si próprio. 

Não acredite em algo só porque quer acreditar, acreditar 

em algo não o torna verdadeiro. Teste ideias pelas 

evidências adquiridas, pela observação e experimentação. 

Se uma ideia prevalecente falhar num teste bem 

desenvolvido, está errada. Supere. Siga as evidências onde 

quer que elas levem, se não houver evidências, evite 

julgamento. E talvez a regra mais importante de todas: 

Lembre-se, você pode estar errado. 

 

Neil deGrasse Tyson 
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RESUMO 

 

O objetivo principal desta pesquisa é a análise e compreensão do significado do 

conceito de nacional-desenvolvimentismo na obra e pensamento de Hélio Jaguaribe na década 

de 1950. Em um sentido mais específico, busca-se entender a noção de nacional-

desenvolvimentismo enquanto ideologia formulada na obra O Nacionalismo na Atualidade 

Brasileira de 1958, trabalho publicado pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). 

O ISEB, herdeiro da tradição do Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política 

(IBESP) e do Grupo de Itatiaia, foi criado em 1955 e fazia parte da intelectualidade pública 

brasileira da década de 1950. O órgão, que reunia pensadores de diversos ramos do saber, foi 

criado com o intuito de pensar o Brasil e contribuir para a burocracia estatal instituída desde o 

primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945). O nacional-desenvolvimentismo de Hélio 

Jaguaribe compreende um projeto de desenvolvimento nacionalista dentre as inúmeras 

elaborações do ISEB, inserido em um debate desenvolvimentista que permeava toda a 

intelectualidade pública latino-americana. Para se analisar e compreender o significado da 

ideologia nacional-desenvolvimentista de Hélio Jaguaribe em sua obra e pensamento, este 

trabalho se utilizará do referencial teórico-metodológico do contextualismo linguístico de 

Quentin Skinner. Tal metodologia enquanto vertente da história do pensamento político busca 

elucidar o significado de um conceito a partir do contexto linguístico da obra e do pensamento 

dos autores estudos. Significado, portanto, não compreende somente a terminologia da 

palavra ou sua definição conceitual e historiográfica, mas também a intenção autoral motivada 

pelo contexto linguístico da confecção de sua obra. O contexto linguístico compreende a 

análise do contexto sócio-político, econômico, cultural e intelectual aliados à trajetória 

intelectual e profissional do autor, buscando estabelecer-se a intenção por trás do conceito e 

por meio disto, o significado de um conceito, neste caso, o significado de nacional-

desenvolvimentismo para Hélio Jaguaribe em sua obra de 1958. 

 

Palavras-Chave: Significado; Nacional-Desenvolvimentismo; ISEB; Intelectualidade 

Pública; Contextualismo Linguístico; Intenção; História do Pensamento Político. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this research is to analyze and to comprehend the meaning of 

the concept of national-developmentalism in the work and thought of Hélio Jaguaribe in the 

1950 decade. More specifically, one intends to understand the notion of national-

developmentalism as an ideology created in the book O Nacionalismo na Atualidade 

Brasileira published in 1958 by the Superior Institute of Brazilian Studies (ISEB in 

Portuguese). The ISEB, heir of the tradition of Brazilian Institute of Economics, Sociology 

and Politics (IBESP in Portuguese) and the Itatiaia Group, was created in 1955 and was part 

of the Brazilian public intellectuality in the 1950 decade. The organism, which reunited 

thinkers of diverse branches of the science, was created to think the Brazil and contribute to 

the State bureaucracy instituted since the first administration of Getúlio Vargas (1930-1945). 

The national-developmentalism of Hélio Jaguaribe comprehend the project of nationalist 

development which permeated the Latin-American public intellectuality. In order to analyze 

and comprehend the meaning of the national-developmentalist ideology of Hélio Jaguaribe in 

its work and thought, this research will use the theoretical-methodological reference of the 

linguistic contextualismo of Quentin Skinner. This methodology as a branch of the history of 

political thought intends to elucidate the meaning of a concept by the linguistic context of the 

work and thought of the studied author. Meaning, therefore, does not comprehend the 

terminology of the word or its conceptual definition and historiography, but also the author 

intention motivated by the linguistic contextualismo of the book. The linguistic context 

comprehend the analyses of the social-political, economical, cultural and intellectual context 

along with the intellectual and professional trajectory of the author, in order to establish the 

intention behind the concept and by that, the meaning of the concept, in this case, the meaning 

of national-developmentalism to Hélio Jaguaribe in its book of 1958. 

 

Key-Words: Meaning; National-Developmentalism; ISEB; Public Intellectuality; Linguistic 

Contextualism; Intention; History of Political Thought. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata do desenvolvimento e modernização do Brasil a exemplo do 

projeto nacional-desenvolvimentista de Hélio Jaguaribe defendido no final da década de 1950. 

Em um sentido amplo e abrangente no campo da ciência política e das ciências sociais, esta 

dissertação objetiva a compreensão da proposta desenvolvimentista que é debatida no país a 

partir do início da década de 1950 e que segue no cenário político nacional até meados dos 

anos 1960. 

O presente estudo teórico dissertativo parte das inquietações e questionamentos 

surgidos durante a pesquisa sobre a história do pensamento político e social brasileiro1. O que 

se almeja com esta pesquisa é compreender o significado do conceito de nacional-

desenvolvimentismo formulado a partir dos trabalhos do cientista político, sociólogo e 

pensador brasileiro, Hélio Jaguaribe de Gomes Mattos (1923 – Hoje). Seu trabalho e 

pensamentos singulares estiveram presentes no debate desenvolvimentista das décadas de 

1950 e 1960, e influenciaram fortemente na síntese de um dos inúmeros projetos 

desenvolvimentistas e nacionalistas para o Brasil. 

Em um sentido específico, o problema desta pesquisa é a busca pela descoberta e 

compreensão do significado da noção de nacional-desenvolvimentismo na obra e pensamento 

de Hélio Jaguaribe enquanto pensador do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB)2, 

mais especificamente em O Nacionalismo na Atualidade Brasileira, livro publicado em 

19583. No intuito de melhor compreender o significado do conceito de nacional-

desenvolvimentismo na obra e pensamento de Hélio Jaguaribe na década de 1950, sua 

trajetória intelectual será situada em seu contexto sócio-político e cultural a partir da Primeira 

                                                           
1 Destarte não se objetive neste trabalho embarcar na discussão que envolve a existência ou não de uma Teoria 

Política Brasileira, pelo menos não primariamente, é prudente esclarecer que há um amplo debate em torno do 

tema. Christian Edward Lynch (2013) dialoga sobre a temática em seu artigo para a Revista Dados, denominado 

Por que Pensamento e não Teoria? A Imaginação Político-Social Brasileira e o Fantasma da Condição 

Periférica (1880-1970) e articula em torno de uma explicação pós-colonial para a utilização do termo 

Pensamento ao invés de Teoria dentro da Academia Brasileira de Ciência Política e Ciências Humanas. Lynch 

(2013) destaca a relação entre a utilização do termo “pensamento” e a condição periférica nacional brasileira, 

além de fazer a conexão entre o pensamento enquanto subproduto da teoria feita por países não-periféricos e 

denominados desenvolvidos. 
2 O Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), vinculado ao Ministério da Educação, foi criado em 1955 e 

constituiu um dos diversos órgãos criados durante a década de 1950, cujo objetivo primário era pensar o Brasil e 

oferecer soluções para os problemas políticos e sociais da época. A constituição do ISEB e sua finalidade, assim 

como sua atuação no cenário nacional na década de 1950, ficaram a encargo do Segundo Capítulo, presente na 

Subseção 2.2 – O Instituto Superior de Estudos Brasileiros. 
3 A Obra “O Nacionalismo na Atualidade Brasileira” teve sua primeira Edição publicada em 1958 pelo ISEB, 

contudo, utiliza-se neste trabalho a Edição Atualizada publicada pela Fundação Alexandre de Gusmão 

(FUNAG), publicação do ano de 2013. 
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Seção do Capítulo Segundo. O contexto é importante para a compreensão da noção 

desenvolvimentista de Hélio Jaguaribe no sentido de dimensionar o cenário em que se produz 

sua obra e pensamentos, além de apresentar o debate que lhe inspirou na criação de seu 

projeto desenvolvimentista. 

A discussão acerca do desenvolvimentismo, enquanto movimento que pregava uma 

série de medidas políticas e econômicas a serem tomadas pelos governos para que os países 

considerados e classificados como subdesenvolvidos alcançassem novos patamares de 

industrialização e modernização permeia o cenário brasileiro desde a década de 1930, com o 

primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945), e perpassa as administrações posteriores de 

José Linhares e Eurico Gaspar Dutra até o segundo mandato de Vargas (1951-1954) 

(FONSECA, 2012). 

A despeito de o desenvolvimentismo se fazer presente em administrações posteriores 

a década de 1960, consideram-se essenciais para a pesquisa principalmente os governos de 

Vargas (1951-1954), do interino Café Filho (1954-1955), de Juscelino Kubitschek (1956-

1961), e em menor escala Jânio Quadros (1961-1961) e João Goulart (1961-1964). Os 

governos da década de 1950 e início da década de 1960 são relevantes, pois compreendem o 

período em que Jaguaribe participa ativamente do debate desenvolvimentista, além de 

representar o recorte temporal da existência de suas instituições principais de atuação, como o 

Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política (IBESP) (1953-1956) e ISEB (1955-

1964). 

O desenvolvimentismo é objeto de debate em décadas posteriores a de 1950 e 1960, 

contudo, o recorte temporal desta pesquisa tem como foco o debate em que Jaguaribe 

participa na década de 1950. A industrialização e a mudança das principais atividades da 

economia brasileira são objetos de debate, temas como a posse exclusiva do Estado brasileiro 

de determinados recursos energéticos, minerais e naturais, a adoção de empréstimos 

internacionais e aceitação de capitais estrangeiros na economia nacional, e a política 

internacional brasileira são objetos de embate que permeiam o contexto intelectual de Hélio 

Jaguaribe nas décadas previamente citadas. 

Em relação ao referencial teórico-metodológico para tal compreensão é de extrema 

valia a utilização de métodos acadêmicos que contribuam para uma nova visão de um debate 

já muito discutido e que precisa de novas lentes para uma explicação que busque ultrapassar o 

cânone tradicional das ciências sociais brasileiras. Objetiva-se neste ofício intelectual muito 

mais do que uma decomposição analítica inicial e tipificação da ideia por meio de uma 

história intelectual de seus interlocutores. O presente trabalho busca a realização de uma 
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investigação de caráter conceitual e crítico, não se eximindo de apresentar o debate em torno 

do âmago da definição do termo aqui verificado. 

O referencial teórico-metodológico que guiará a pesquisa será o do contextualismo 

linguístico de Quentin Skinner. O contextualismo linguístico é uma metodologia de pesquisa 

da história intelectual que tem como objeto o contexto linguístico da obra e do pensamento 

dos autores analisados. Neste sentido, o método apreende o contexto não só político, 

econômico, social e cultural para explicar o texto e uma ideia ou conceito, mas também 

considera a trajetória intelectual do autor dentro deste contexto para se conseguir depreender o 

contexto linguístico em que a obra foi escrita e qual a intenção do autor enquanto este elabora 

sua ideia, sendo a intenção autoral essencial para a compreensão do significado da ideia. 

Logo, a busca do significado de nacional-desenvolvimentismo na obra e pensamento 

de Hélio Jaguaribe na década de 1950, deve ter como guia o contexto linguístico para 

compreensão da intenção de Hélio Jaguaribe e do significado de sua noção de 

desenvolvimento nacional para o Brasil na década de 1950. É salutar ressaltar a utilização de 

fontes primárias nesta pesquisa, visando fundamentar o contexto linguístico e apresentar o 

texto a partir de fontes da época, extraídas das conferências e cursos do ISEB e do IBESP, a 

partir de documentos manuscritos arquivados na Fundação Biblioteca Nacional4, assim como 

jornais a exemplo do Jornal do Commercio e o Correio da Manhã5, além de revistas, cartas, 

entrevistas6 e documentos históricos das décadas de 1950 e 1960. 

O trabalho compreende assim, o contexto em que a ideia foi elaborada, o debate em 

que esta estava inserida, quem se fazia presente como principais interlocutores da noção 

nacional-desenvolvimentista, qual pergunta a teoria desenvolvimentista objetivava responder 

                                                           
4 A utilização de arquivos digitalizados pela Hemeroteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional é 

condicionada à prévia autorização dos detentores dos direitos na forma da Lei de Direito Autoral (Lei 9.610 de 

19 de fevereiro de 1998). Todos os arquivos e fontes primárias analisadas citam sua fonte (Fundação Biblioteca 

Nacional) e foram autorizados pelos Diários Associados. A disposição das páginas físicas (suporte físico) e dos 

recortes dos jornais da época em anexos do trabalho é vedada pela Lei 9.610, sob o risco de sanções civis e 

penais, salvo prévia autorização dos Diários Associados, subsequente pagamento pela utilização dos recortes, e 

autorização posterior da Fundação Biblioteca Nacional, detentora dos suportes físicos e materiais primários. 

5 Priorizou-se, enquanto fontes primárias disponíveis no acervo da Fundação Biblioteca Nacional, o Jornal do 

Commercio e o Correio da Manhã, além do Relatório Sucinto de Atividades do ISEB, presente na Seção de 

Manuscritos da Biblioteca Nacional. Ambas as fontes jornalísticas encontravam-se situadas na cidade de Rio de 

Janeiro, onde se situava a sede do ISEB e a capital do país antes da inauguração de Brasília em 1960. O quesito 

fundamental para escolha das fontes foi quanto ao campo temático e relevância das notícias relacionadas ao 

instituto para o corpo editorial à época. 

6 A presente pesquisa não obteve êxito em agendar uma entrevista com a assessoria de Hélio Jaguaribe Gomes 

de Mattos. Em resposta, por e-mail, sua representante Anna Jaguaribe Gomes de Mattos, alegou que por motivos 

de saúde e já avançada idade de Hélio Jaguaribe (93 anos de idade), o mesmo não concede mais entrevistas e 

permanece em repouso em sua casa no Rio de Janeiro. A pesquisa agradece a gentileza no retorno dos 

questionamentos por parte de Anna Jaguaribe e estima melhoras ao pensador brasileiro. 
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e principalmente, qual era a chamada força ilocucionária7 da obra de Jaguaribe, ou seja, a 

intenção do autor ao elaborá-la e divulgá-la como obra nacional-desenvolvimentista. 

Premente a compreensão da noção proposta a ser estudada, uma análise minuciosa de 

suas principais ramificações é de salutar relevância para a pesquisa. Seguindo a linha de 

raciocínio proposta pelas primeiras indagações desta empreitada começa-se aqui a delimitação 

do campo de estudo desta área do pensamento político brasileiro. Destaca-se aqui não 

somente a relevância, mas também a atualidade deste debate, considerando-se que a discussão 

sobre o pensamento político brasileiro não se limita somente a alguns nichos ideológicos em 

distintos programas de pós-graduação8 na grande área das humanidades no país. 

Em virtude de uma melhor fluidez do texto, primeiramente antes da conceituação da 

ideia aqui verificada (o nacional-desenvolvimentismo, especialmente a noção formulada na 

obra de Hélio Jaguaribe), deve-se revisar o que já foi escrito e dito em termos de um 

pensamento político brasileiro, tanto no campo teórico quanto na área política e 

governamental. Fragmentada em três capítulos, esta dissertação segue em toda sua manufatura 

para a resposta da pergunta principal sobre o significado da noção de nacional-

desenvolvimentismo na obra de Hélio Jaguaribe de 1958. 

Após as primeiras colocações e apresentação do tema por meio da Introdução, inicia-

se o Capítulo Primeiro com o desenho de pesquisa e a revisão da literatura sobre a temática 

aqui discutida. Neste segmento, apresenta-se ao leitor a revisão bibliográfica da literatura 

desenvolvimentista, assim como a metodologia empregada na resposta da hipótese principal 

da pesquisa. Primeiramente, apresenta-se a revisão da literatura nacional-desenvolvimentista e 

é listado quem e quais foram os principais intérpretes do debate desenvolvimentista no qual 

Hélio Jaguaribe estava inserido. 

É importante ressaltar que há uma separação imediata das leituras da época, 

correspondente aos intelectuais e pensadores da década de 1950, da leitura interpretativa das 

décadas posteriores de 1960, 1970 e 1980 adiante. Há uma diferença salutar entre quem 

participava ativamente do debate desenvolvimentista com Jaguaribe e atuava diretamente em 

                                                           
7 A força ilocucionária é um conceito utilizado por Quentin Skinner (2002) e remete à intenção do autor na ação 

de escrever seu pensamento ou ideia. Este tema será abordado na apresentação da metodologia na Segunda 

Seção do Primeiro Capítulo, Subseção 4 – Quentin Skinner e o Contextualismo Linguístico Moderado com 

Ênfase na Dimensão Ilocucionária da Fala. 
8 Exemplos da existência de debates em diversas áreas é a atualidade das linhas de pesquisa e projetos que 

abarcam a temática em diversas instituições, sejam elas vinculadas as áreas de sociologia, história, ciência 

política e relações internacionais. O Pensamento Político-Social Brasileiro é destaque em Grupos de Trabalho de 

Encontros da ABCP – Associação Brasileira de Ciência Política, da ANPOCS – Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais e da ABRI - Associação Brasileira de Relações Internacionais. 
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seu contexto linguístico, intelectual, sócio-político, econômico e cultural, e de quem apenas 

interpretou sua obra e repassou o conhecimento adquirido para as futuras gerações. 

Neste segmento, é essencial distinguir as pesquisas dos intérpretes do 

desenvolvimento da década de 1950, que formularam suas interpretações a partir da década de 

1970 adiante, das pesquisas acerca do desenvolvimento e do debate desenvolvimentista 

contemporâneo às suas formulações. Utilizam-se aqui os primeiros, logo, os intérpretes do 

desenvolvimento da década de 1950, pois o emprego de pesquisas acerca do debate 

desenvolvimentista em sua contemporaneidade acaba por contrariar o referencial teórico-

metodológico do contextualismo linguístico. 

Para responder à pergunta principal da dissertação e compreender o significado de 

seu conceito é interessante a elaboração de uma lista dos conceitos já estabelecidos pelos seus 

intérpretes e a partir da nova metodologia buscar o que falta e o que deixou de ser notado ou 

escrito, não contradizendo, porém, as conclusões feitas pela academia brasileira. Este trabalho 

não busca o estabelecimento e a dogmatização de uma verdade absoluta e significado real e 

único de um conceito tão vasto e complexo. Busca-se aqui trazer nova luz a um debate tão 

relevante para o cenário nacional e por meio de uma metodologia não utilizada, introduzir na 

ciência brasileira mais uma peça para discussão e críticas subsequentes e naturais da discussão 

científica. 

A partir da revisão e do levantamento bibliográfico dos diversos textos e obras já 

produzidas sobre o assunto, buscar-se-á apresentar o presente estado da discussão em que este 

trabalho de pesquisa pretende mergulhar. Destaque é dado aos trabalhos seminais de Alzira 

Alves de Abreu, cuja tese doutoral9 entregue a Universidade Paris Descartes no ano de 1975 

constitui um dos mais completos trabalhos sobre a ação política da instituição a qual Hélio 

Jaguaribe pertencia à época da criação de sua teoria desenvolvimentista. 

Igual relevância é aqui atribuída aos trabalhos de Caio Navarro de Toledo, Edison 

Bariani Júnior, Alexsandro Eugênio, Nelson Werneck Sodré, Leandro Ribeiro Silva, Fernanda 

Xavier Silva, Pedro Cezar Dutra Fonseca, Celso Lafer, Angélica Lovatto, Antônio Carlos 

Lessa, Francisco C. Weffort e, por fim, Luiz Carlos Bresser-Pereira10, autor do novo 

                                                           
9 A Tese Doutoral de Alzira Alves de Abreu, intitulada Nationalisme et action politique au Brésil: une étude sur 

l'ISEB, encontra-se disponível para consulta no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea 

do Brasil (CPDOC) da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV). À época da pesquisa, o 

documento se encontrava indisponível para consulta devido a mudanças nas instalações físicas do instituto. 

Através de contato realizado diretamente com a autora, a pesquisa obteve fragmentos digitalizados da Tese, 

cedidos gentilmente pela Professora Alzira Alves de Abreu, com quem se manteve contato. 
10 Luiz Carlos Bresser-Pereira, além de estudioso, foi um homem público. Desempenhando funções no governo, 

foi Ministro da Fazenda no governo de José Sarney no ano de 1987 e Ministro de Reforma do Estado no 

primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, além de ter ocupado o cargo de Ministro da Ciência e 
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desenvolvimentismo e notório acadêmico da área estudada. Se finda esta seção introdutória 

com uma breve discussão sobre o que estes autores produziram sobre os trabalhos de 

Jaguaribe e quais contribuições para compreensão do tema discutido. 

Ainda no Primeiro Capítulo e numa Segunda Seção deste fragmento inicial do 

monólogo, apresenta-se a metodologia utilizada na busca do significado de nacional-

desenvolvimentismo na obra de Hélio Jaguaribe. A escolha da própria palavra “significado” 

presente na pergunta-problema desta pesquisa não é realizada de modo arbitrário, e remete ao 

referencial teórico-metodológico escolhido e utilizado para compreensão de seu pensamento. 

A metodologia em questão é a do contextualismo linguístico de Quentin Skinner, 

vertente da história intelectual e história do pensamento político. Tal metodologia irá se focar 

na solução da pergunta problema por meio do contextualismo linguístico, método que será 

explanado no capítulo supracitado e que tem como cerne o contexto linguístico, além de 

intelectual, político, social e econômico, para explicar um evento e a obra de Jaguaribe. 

Em se tratando de um estudo amplo da história do pensamento político brasileiro é 

salutar ressaltar a importância das técnicas de pesquisa utilizadas nesta área, neste caso, a 

história intelectual, mais precisamente, o contextualismo linguístico desenvolvido por 

Quentin Skinner. Em uma sucinta discussão apresenta-se o diálogo existente na academia 

quanto à utilização de tal método, quais são seus críticos, assim como se justifica, a partir do 

diálogo estabelecido, o porquê da utilização de tal referencial teórico-metodológico. 

Nesta Seção, portanto, tratar-se-á sobre a utilização do arcabouço teórico-

metodológico de Skinner para a compreensão do conceito de Hélio Jaguaribe em apreço. 

Tendo-se delimitado todo o vasto campo de pesquisa que compreende esta prática política na 

história do país, buscar-se-á analisar as contribuições teóricas e políticas de Hélio Jaguaribe 

ao pensamento aqui estudado. Somente a partir disto é que se poderá inicializar a taxonomia 

dos termos presentes em seu discurso e partindo desta premissa se compreender o que 

significa nacional-desenvolvimentismo no ideário político nacional e qual a influência deste 

no campo teórico e governamental do Estado brasileiro da época. 

Compreender o que Jaguaribe almeja ao postular uma concepção de nacional-

desenvolvimentismo baseada em um nacionalismo moderado11 é essencial para se 

                                                                                                                                                                                       
Tecnologia no segundo mandato de FHC. Bresser-Pereira foi responsável e formulador do Plano Bresser (1987) 

no governo de José Sarney. Durante a pesquisa foi realizado contato via e-mail com Bresser-Pereira, quem 

gentilmente indicou diversas referências bibliográficas disponíveis em sua página digital, na qual ele reúne 

trabalhos e pesquisas a respeito do desenvolvimentismo e de seu trabalho enquanto homem público. Para mais 

informações, sugere-se a conferência do site em: <http://www.bresserpereira.org.br>. 
11 O conceito de nacionalismo moderado é adotado aqui para designar o nacionalismo na obra de Hélio 

Jaguaribe, pois em seu livro e em seu pensamento, Jaguaribe adota uma posição conciliatória entre o 
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compreender a dimensão ilocucionária de sua obra, as causas motivadoras da criação do ISEB 

e as lacunas presentes em seu discurso e escrita. Tendo em vista tais formulações, começa-se 

aqui a equacionar o debate em que o autor está inserido, o debate do desenvolvimentismo. 

Ciente de que somente a contextualização da noção de nacional-desenvolvimentismo 

e seus aportes teóricos e metodológicos não bastam para a metodologia aqui empregada, 

volta-se após a finalização da seção acima mencionada, ao contexto linguístico, ou seja, o 

resgate da intenção autoral, por meio de sua biografia e busca de suas referências principais, 

com quem este buscava dialogar e a qual pergunta o mesmo intencionava responder para 

formulação da sua concepção de nacional-desenvolvimentismo. 

Tendo se decidido a metodologia que enfatiza a dimensão ilocucionária da fala como 

principal caminho para compreensão do nacional-desenvolvimentismo de Jaguaribe, embarca-

se no Capítulo Segundo com objetivo principal de se elucidar alguns aspectos importantes do 

contexto em que Jaguaribe tece sua hipótese de desenvolvimento nacional por meio de um 

projeto nacional desenvolvimentista. Fundamentado em Três Seções e/ou Tópicos, o Capítulo 

Segundo começa com o esclarecimento do contexto sócio-político e cultural do Brasil na 

década de 1950. 

Este capítulo centra-se na análise do contexto político e social em que se encontrava 

a nação naquela década, como governo, crise social e divisão de classes, assim como os 

motivos que levaram a criação de instituições que fomentaram a ciência e a discussão do 

desenvolvimento em âmbito nacional. A Primeira Seção do Capítulo Segundo tem como 

objeto a contextualização do Brasil da década de 1950 e nutre como objetivo a apresentação 

do contexto sócio-político da obra de Hélio Jaguaribe, que por fim constitui um dos aspectos 

para a contextualização linguística. 

Tão importante e necessário para o entendimento do contexto linguístico é a 

trajetória intelectual e acadêmica de Jaguaribe, que faz parte de um determinado contexto 

cultural e intelectual brasileiros. Vale ressaltar que à época se discutia bastante sobre 

modernização do Estado brasileiro e na década de 1920 acabara de haver acontecido a 

Semana de Arte Moderna e com a revolução de 1930, um estado completamente novo surge e 

                                                                                                                                                                                       
cosmopolitismo e o nacionalismo brasileiro. Justamente por adotar esta posição conciliatória e que evita os dois 

extremos, Jaguaribe é acusado por parte dos nacionalistas brasileiros de ser “entreguista” e para que haja uma 

divisão clara entre o nacionalismo da época e o nacionalismo adotado por Jaguaribe na década de 1950, 

escolheu-se para efeitos de clareza o termo “nacionalismo moderado”, ficando o nacionalismo associado às 

ideias mais radicais e contrárias à noção nacional-desenvolvimentista de Hélio Jaguaribe. Esta temática será mais 

bem discorrida no Capítulo III, Subseção 4.4. - As contradições do nacionalismo brasileiro suscitadas pelo 

embate entre cosmopolitas e nacionalistas (“entreguistas x nacionalistas”). 
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molda as instituições políticas e sociais responsáveis pelo desenvolvimento da nação 

brasileira. 

Getúlio Vargas cria o contexto essencial para o surgimento de agências 

governamentais e instituições responsáveis pela elaboração e planejamento da economia e da 

sociedade brasileira. Jaguaribe, enquanto acadêmico e intelectual, com laços pessoais e 

profissionais com o governo e com o executivo federal, consegue a partir de sua influência 

formular projetos e criar instituições neste âmbito de valorização da intelectualidade pública. 

A Segunda Seção do Capítulo Segundo tem como objeto a intelectualidade pública brasileira 

e suas ações políticas. 

A denominada intelectualidade pública brasileira, representada aqui pelo IBESP e 

posteriormente pelo ISEB, era formada pela conjugação dos esforços dos intelectuais públicos 

que buscavam fazer parte da elite dirigente do país e criar programas responsáveis pelo 

desenvolvimento, industrialização e modernização do Brasil, além da implementação de um 

projeto de nação. A teoria desenvolvimentista e responsável por tal projeto nacional é 

consequência desta época de agências e instituições que influenciam na forma de governar e 

que existiam não só no Brasil, mas principalmente em toda a América Latina. 

Exemplo maior é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe 

(CEPAL)12, surgida a partir da teoria estruturalista formulada por Celso Furtado e Raúl 

Prebisch, que mais tarde influenciaria diretamente o desenvolvimentismo brasileiro. A obra de 

Jaguaribe é produzida e publicada pelo ISEB, órgão descendente e herdeiro da tradição 

desenvolvimentista criada no IBESP, e responsável por cursos e conferências, financiados 

pela união, com o objetivo de divulgar a noção desenvolvimentista pela nação e pelos quadros 

de técnicos e experts do governo. 

Numa Terceira Seção ainda dentro do Capítulo Segundo desta dissertação, busca-se 

estabelecer os principais pontos da trajetória intelectual de Jaguaribe enquanto debatedor e 

defensor do projeto desenvolvimentista nacional. Jaguaribe encontra-se num contexto de 

ebulição de ideias desenvolvimentistas e que se encaixam nos mais diversos espectros de 

posicionamento político da história brasileira. No embate desenvolvimentista havia diversas 

correntes de pensamento, logo, Jaguaribe tece sua hipótese apresentada em sua obra a partir 

                                                           
12 A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) foi criada em fevereiro de 1948 pela 

Resolução 106 (VI) do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento da América Latina e reforçar as relações dos países entre si e com outras 

nações do globo. Ainda na Primeira Seção do Capítulo II, Subseção 1.21., será discutido o real papel desta 

instituição e de que forma esta influenciou na tomada de decisões de diversos governos e institutos de pesquisa 

da região. 
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de um contexto conturbado e heterogêneo. Sua obra em si é analisada na parte terceira desta 

dissertação, que aborda mais diretamente a pergunta-problema. 

A contextualização social, política, econômica, cultural e intelectual são fragmentos 

de um todo, para que se possa depreender deste contexto o objetivo e intenção de Jaguaribe ao 

criar seu projeto e sua noção nacionalista desenvolvimentista, em um determinado período da 

história brasileira, marcado pelo debate desenvolvimentista e pela presença de uma 

intelectualidade pública que busca formular respostas e soluções ao dito subdesenvolvimento 

nacional. 

O contexto apresentado no Capítulo Segundo, embora não linguístico serve de base 

para a fundamentação do contextualismo linguístico presente e fragmentado em todos os três 

capítulos, e mais presente no capítulo final. Para se compreender a trajetória intelectual e 

profissional de Jaguaribe, e como esta contribui na formação do significado de sua ideologia 

nacional-desenvolvimentista, é de vital relevância o estabelecimento do contexto 

desenvolvimentista no Capítulo Segundo. 

No intuito de solucionar o significado de Jaguaribe, embarca-se na procura da 

pergunta-problema que este buscava responder e para tal se faz necessário a compreensão do 

debate desenvolvimentista em que este estava inserido, seus participantes, suas ideias e 

pensamentos, assim como o contexto social, político, cultural e econômico que motivou a 

busca da resposta ao subdesenvolvimento e em prol de uma ideologia desenvolvimentista. 

No Capítulo Terceiro, dividido em Quatro Seções, decide-se em prol do didatismo e 

da melhor maneira explicativa e simplificada, o estabelecimento de Três Fases ou Momentos 

na trajetória intelectual-profissional e acadêmico-institucional de Hélio Jaguaribe. As Três 

Fases são de uma classificação de elaboração própria que intencionou dividir a trajetória 

intelectual de Hélio Jaguaribe cronologicamente visando melhor compreensão por parte do 

público. 

As Três Fases da trajetória de Hélio Jaguaribe compreendem temporalmente os 

períodos: de 1946 a 1953, denominado aqui de Fase Empresarial e que se estende desde sua 

graduação em direito, passa pela sua fase advocatícia e de assessoramento indireto ao governo 

de Vargas, além de compreender o período em que Jaguaribe preside a expansão da 

Companhia Siderúrgica Ferro e Aço de Vitória, até o momento em que este ingressa na 

intelectualidade pública nacional entre 1952 e 1953. 

De 1953 a 1958, denominada de Fase da Intelligentsia Nacional compreende o 

período em que Jaguaribe funda o Grupo de Itatiaia em 1952, o IBESP em 1953, e finalmente 

o ISEB em 1955, ou seja, todo o período temporal em que Jaguaribe participa ativamente da 
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denominada intelectualidade pública brasileira e formula durante seus cursos, palestras, 

conferências e publicações, os conceitos fundamentais e essenciais à sua chamada ideologia 

nacional-desenvolvimentista. 

A última Fase é estabelecida aqui entre o período de 1958 que marca a publicação de 

sua obra O Nacionalismo na Atualidade Brasileira até sua saída do ISEB devido às críticas e 

respostas a seu posicionamento. Cada fase da trajetória intelectual de Jaguaribe compreende 

uma Seção do Capítulo Terceiro, sendo a última reservada à discussão da obra publicada em 

1958 e as consequências do seu posicionamento e apresentação de sua ideologia do 

desenvolvimento. Em todas as seções anteriores são apresentados os termos e conceitos 

formulados entre o período de 1946 e 1958, que acabam por fundamentar e basilar sua teoria e 

ideologia enquanto projeto de desenvolvimento nacional. 

No final da última seção do Capítulo Terceiro é feita a análise do significado de 

nacional-desenvolvimentismo e da ideologia desenvolvimentista de Jaguaribe, formulada 

enquanto este era membro da intelectualidade nacional e autor do debate desenvolvimentista. 

A introdução da trajetória intelectual, da trajetória profissional enquanto assessor e advogado, 

da trajetória empresarial enquanto diretor de uma Companhia Siderúrgica se faz relevante no 

sentido de apresentar o objetivo de Jaguaribe e sua intenção na formulação da ideologia 

nacionalista e desenvolvimentista. 

Sua intenção e objetivos são fundamentados não só pela trajetória, mas também pelo 

contexto sócio-político, econômico e cultural do Brasil nas décadas de 1950 e 1960. Todas 

estas variáveis compõem um quadro maior, o do contexto linguístico, baseado em todos os 

fatores supracitados e que responde às perguntas introdutórias e que ensejaram tal pesquisa. O 

referencial teórico-metodológico encontra-se presente em todos os capítulos da dissertação, 

que contribuem de maneira distinta para depreender-se o contexto linguístico. 

No Capítulo Primeiro, o ato de dispor a revisão literária e estabelecimento da 

metodologia é relevante para o referencial teórico-metodológico quanto à apresentação das 

interpretações do nacional-desenvolvimentismo de Hélio Jaguaribe na década de 1950, e 

como estas se relacionam no tecer da história do pensamento político brasileiro. A exposição 

e análise de suas obras têm o intuito de demonstrar o que se entende até o momento por 

nacional-desenvolvimentismo na obra de Hélio Jaguaribe à sua época de formulação, e o que 

esta pesquisa apresenta de novo, e como este trabalho pode contribuir para o campo a partir de 

uma nova metodologia, sem, contudo, desconsiderar contribuições passadas de inegável valor. 

Para que se possa introduzir o contexto linguístico da obra da década de 1950 de 

Jaguaribe e sua noção de nacional-desenvolvimentismo, é analisado no Capítulo Segundo o 
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contexto sócio-político, cultural e intelectual, e como este influenciou no debate 

desenvolvimentista ao qual Jaguaribe pertence. O capítulo supracitado contribui assim para o 

referencial teórico-metodológico, a partir da análise do contexto que levou a formulação das 

diversas vertentes desenvolvimentistas e a criação dos institutos públicos que reuniam a 

intelectualidade à época. O esclarecimento do contexto é relevante aqui, no sentido de inferir 

as motivações e causas que levaram a intelectualidade pública, e conseguintemente Hélio 

Jaguaribe enquanto membro do ISEB, a formular projetos desenvolvimentistas, e por fim, 

chegar-se a noção nacional-desenvolvimentista de Jaguaribe em 1958. 

Posteriormente ao estabelecimento do contexto da criação da noção de nacional-

desenvolvimentismo, reserva-se o Terceiro Capítulo a análise da noção e de como a obra de 

Jaguaribe foi formulada ao longo de sua trajetória intelectual, profissional, acadêmica e 

empresarial. Este capítulo representa para o referencial teórico-metodológico a análise do 

significado do conceito de nacional-desenvolvimentismo de Jaguaribe e como este, apoiado 

por suas formulações e ideias elaboradas ao longo de sua trajetória, construiu e teceu sua obra 

nacional-desenvolvimentista, relevante para o debate desenvolvimentista da década de 1950. 

Em posse dos dados e apresentação do contexto político, social, econômico e 

cultural, além da trajetória de Hélio Jaguaribe em suas distintas variáveis, chega-se ao 

contexto linguístico, ou seja, o contexto (além do texto) que pode explicar o significado de 

nacional-desenvolvimentismo para Jaguaribe. Neste caso, significado vai além de uma mera 

conceituação historiográfica e compreende todo o debate em que o autor se insere, os motivos 

que o levaram na elaboração de dita teoria e projeto, a pergunta a qual Jaguaribe intencionava 

responder com sua obra, os membros e pares do debate desenvolvimentista e o contexto que 

impulsionou e ocasionou todo o debate, e por fim, o significado último da ideologia 

nacionalista-desenvolvimentista para a obra e pensamento de Hélio Jaguaribe. 

Munido do conhecimento do debate, quem e quais eram os principais opositores e 

apoiadores da ideia, assim como os influenciadores e referencias para o autor, pode-se dar um 

passo em direção à elucidação dos conceitos empregados em seu livro de 1958. Após a 

introdução da noção, quase que como um dicionário político dos conceitos, chega-se a parte 

das considerações finais da dissertação, a possível resposta da pergunta-problema, a partir da 

análise dos problemas concretos apresentados na obra de 1958 e que repercutiu na sociedade e 

no governo à época, assim como repercute até os dias hodiernos nas ciências sociais enquanto 

campo de estudo da sociedade brasileira. 
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CAPÍTULO I – REVISÃO DA LITERATURA DESENVOLVIMENTISTA 

E REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

1. Levantamento de obras acerca do debate desenvolvimentista das décadas de 1950 

e 1960 

  

Busca-se neste capítulo revisar a literatura sobre o desenvolvimentismo e seus 

debates, em especial os trabalhos relativos às obras de Hélio Jaguaribe13, assim como 

apresentar o referencial teórico-metodológico da pesquisa. A revisão literária apresenta ao 

público os trabalhos referentes ao debate desenvolvimentista da década de 1950, e além do 

mais, demonstra as diversas interpretações14 a respeito da obra e pensamento de Hélio 

Jaguaribe e sua concepção de nacional-desenvolvimentismo à sua época. 

O esclarecimento do referencial teórico-metodológico, posteriormente a revisão da 

literatura, tem como objetivo apresentar o instrumental utilizado nesta pesquisa e como o 

trabalho se guiou metodologicamente no intuito de compreender o significado da noção de 

nacional-desenvolvimentismo na obra de Hélio Jaguaribe em 1958. Somente em posse de tais 

informações e por meio desta revisão literária é que este trabalho pode demonstrar as lacunas 

presentes no campo historiográfico da política em relação ao tema central da dissertação. 

Considerando a ampla gama de trabalhos científicos que já trataram do tema em 

relação aos seus diversos aspectos, a presente pesquisa adota o seguinte método para a revisão 

da literatura, que corresponde à Primeira Seção do Capítulo 1: primeiro analisa-se as obras 

que tiveram como objeto a ação política dos intelectuais da década de 1950, em especial o 

ISEB, instituição a qual Jaguaribe pertenceu e onde produziu a maior parte de sua obra que 

interessa a este trabalho; em segundo lugar, são tratados os textos que tangem sobre o 

desenvolvimentismo, seu debate realizado na década de 1950 e suas inúmeras classificações e 

ramificações; e por fim, trata-se das obras que tiveram como escopo central o nacional-

desenvolvimentismo estudado tanto por Jaguaribe quanto pelos seus pares intelectuais da 

década de 1950. 

Por questões de clareza e apresentação, estabeleceu-se a divisão das referências 

utilizadas por meio dos temas centrais dos autores e das afinidades de pesquisa, pelo menos, 

                                                           
13 A lista completa das publicações de Hélio Jaguaribe, tanto no Brasil quanto no exterior, ao longo de toda sua 

trajetória intelectual está disposta no Apêndice I – Publicações de Hélio Jaguaribe no Brasil e Exterior (1953 – 

2001). 
14 O quadro completo que contém o referencial da revisão literária encontra-se disponível no Apêndice II – 

Revisão da Literatura – Intérpretes do Desenvolvimentismo e da obra de Hélio Jaguaribe (1975 – 2014). 
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neste primeiro momento de revisão literária. Como brevemente salientado na introdução deste 

trabalho, há de se ater ao fato de que há duas modalidades de referências aqui utilizadas. 

Reserva-se ao Primeiro Capítulo, cujo escopo é o desenho de pesquisa e a revisão da 

literatura, os autores, pensadores, pesquisadores, referencias em geral que interpretaram o 

desenvolvimentismo e a obra de Jaguaribe, principalmente após a década de 1960, e 

compreendendo o período de tempo que vai até a década de 1990 adiante. A segunda 

modalidade de referência será apresentada no Capítulo Segundo, onde é apresentado o 

contexto do debate, logo, os autores e pesquisas utilizados são aqueles que debateram e 

dialogaram diretamente com Hélio Jaguaribe na década de 1950 e início da década de 1960. 

 

1.1. Os intérpretes da intelectualidade pública brasileira e revisão literária a respeito 

do ISEB 

 

Por ora, o passo inicial é dado com a obra de Alzira Alves de Abreu (1975), quem 

produziu um dos mais completos estudos à sua época acerca das atividades do ISEB e sua 

ação política no Brasil em sua Tese de Doutorado em Sociologia de nome Nationalisme et 

action politique au Brésil: une étude sur l'ISEB15, pela Universidade Paris Descartes na 

França. Abreu (1975) destaca em sua tese doutoral o papel da ação política dos intelectuais 

brasileiros enquanto pensadores do nacionalismo e do desenvolvimento, além de jogar luz ao 

projeto de formação de uma burocracia composta por intelectuais a partir do governo de 

Getúlio Vargas em 1930 e que perpassa os governos brasileiros nas décadas de 1950 e 1960. 

Na mesma linha de pesquisa de Alves de Abreu (1975), que analisa os trabalhos do 

ISEB assim como as ações de seus intelectuais na política brasileira, Caio Navarro de Toledo 

(1977) se apresenta como grande crítico e analista dos conceitos desenvolvidos pelos 

intelectuais do ISEB. Autor do livro ISEB: Fábrica de Ideologias de 1977, Toledo produz 

severos questionamentos quanto à denominada “ideologia do desenvolvimento16” propugnada 

pelos autores isebianos. 

                                                           
15 Tradução do Francês: Nacionalismo e Ação Política no Brasil: um estudo sobre o ISEB (tradução nossa) 
16 Jaguaribe, em seu livro O Nacionalismo na Atualidade Brasileira de 1958, define ideologia como “o conjunto 

de valores e de ideias que apresentam como razoável e desejável determinado projeto ou estatuto convivencial 

para a comunidade, a partir dos interesses situacionais de determinada classe ou grupo social (JAGUARIBE, 

2013, p. 65). A utilização do termo “ideologia” não é vista por Hélio Jaguaribe enquanto algo criticável ou 

passível de questionamentos. A citação do conceito de ideologia e do termo nesta pesquisa assumirá o 

significado do termo para Jaguaribe à sua época, partindo da premissa da metodologia do contextualismo 

linguístico que aconselha a utilização de um termo em seu devido contexto e época. Logo, a utilização e 

emprego do termo “ideologia” com significados posteriores a década de Hélio Jaguaribe representaria um erro 

anacrônico da história do pensamento político. 
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O autor tem como objeto a crítica ao instituto da década de 1950 e a ação política de 

seus intelectuais no cenário político brasileiro. Seu principal questionamento é quanto ao 

referencial isebiano de luta de classes e pelo fato de o ISEB focar suas críticas ao debate entre 

progressistas e conservadores, sem considerar a luta de classes como agente principal 

transformador do desenvolvimento brasileiro (TOLEDO, 1977). 

Na análise de Toledo (1977), os isebianos dividiam a sociedade brasileira entre 

setores modernizantes e/ou dinâmicos e os setores tradicionais, compostos pelas classes 

estáticas e parasitárias, enquanto que aqueles são compostos pela burguesia industrial recente. 

O “setor tradicional” era representado pela burguesia mercantil, latifundiários e classe média 

não-produtiva (burocratas do setor público). Por sua vez, o “setor moderno” seria 

representado pela burguesia industrial, proletariado urbano e rural e classe média produtiva. 

Toledo (1977), além de criticar a concepção de classes dos autores isebianos, e 

subsequentemente de Hélio Jaguaribe, tem como objeto de crítica o que ele chama de 

“ideologização” da ação política dos intelectuais que compunham o organismo na década de 

1950. Como salientado anteriormente em nota de rodapé, o conceito de ideologia era 

empregado abertamente por Jaguaribe e seus pares intelectuais de sua década, quem não 

consideravam a ideologização algo temerário. Contudo, de acordo com as críticas de Toledo 

(1977) e suas observações, esta denominada “ideologia do desenvolvimento” havia sido 

prejudicial para o instituto, no sentido de restringi-lo ao discurso e impedindo-o de agir 

politicamente de fato dentro do cenário brasileiro de 1950. 

Há que se destacar uma diferença central entre os trabalhos de Toledo (1977) e 

Abreu (1975), pois, enquanto que aquele fundamenta sua análise sobre o ISEB em um nível 

mais teórico e critica a própria conceituação de ideologia utilizada pelo órgão, esta busca 

analisar a ação política dos intelectuais isebianos. Consequentemente, ao tempo que Toledo 

(1977) afirma que uma das maiores falhas do ISEB era sua teoria impregnada de ideologia, 

Abreu (1975) analisa a ação política dos intelectuais isebianos e as reais consequências da 

interação entre a intelectualidade pública nacional e o governo da época. 

Ainda sobre o ISEB e sua ação política no Brasil em 1950, Nelson Werneck Sodré, 

cuja participação no organismo lhe confere conhecimento ímpar sobre os trabalhos realizados 

no instituto, em um trabalho de 1978 descreve o papel e objetivo do ISEB. Sodré (1978) relata 

em A Verdade sobre o ISEB o processo de criação do órgão, sua participação no organismo e 

como se deu a crise institucional que levou a saída de Hélio Jaguaribe após a publicação do 
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seu livro O Nacionalismo na Atualidade Brasileira de 195817 e subsequente crítica liderada 

por Guerreiro Ramos e os setores mais nacionalistas da intelectualidade pública brasileira que 

haviam lhe acusado de ser “entreguista”. 

Em comum, estes trabalhos discutem a ação política dos intelectuais à época do 

debate desenvolvimentista, principalmente da década de 1950 e no momento em que 

Jaguaribe e seus pares do ISEB produzem a respeito do desenvolvimento nacional, e qual 

viria a ser o papel, segundo eles, do intelectual enquanto membro da administração pública 

brasileira. A participação da intelectualidade na vida pública brasileira é um debate que 

precede a década de 1950 e tem início com a Revolução de 1930 e o Governo Vargas, 

temática abordada adiante com os trabalhos de Micéli em 1979. 

Sergio Miceli se torna referência no assunto quando discute o papel dos Intelectuais 

e Classe Dirigente no Brasil de 1920 a 1945, obra de mesmo nome publicada em 1979. 

Miceli (1979) dialoga sobre o papel dos intelectuais recrutados para formar o que ele 

denominou de “classe dirigente” brasileira durante o governo de Getúlio Vargas e lista os 

diversos cargos e postos públicos criados e departamentos criados para auxiliar a Presidência 

da República no desenvolvimento nacional. Esta obra é relevante no sentido de compreender 

como se deu a formação da burocracia estatal, da qual mais tarde Jaguaribe faria parte por 

meio do ISEB e como a classe intelectual que havia formado o instituto se posicionava 

politicamente perante a administração pública, no sentido de perseguir objetivos de alterar e 

participar ativamente das políticas públicas engendradas pelo governo das suas respectivas 

décadas. 

Denominado como órgão de intelligentsia18 nacional por Luciano Martins (1987), o 

ISEB, conforme analisa o autor, se enquadra como um dos diversos órgãos criados após a 

Revolução de 1930 para auxiliar no desenvolvimento nacional e auxiliar politicamente na 

construção e execução de projetos públicos que demandavam expertise de uma classe 

burocrática estatal. É necessário ressaltar que, embora designem o mesmo grupo de pessoas, 

os termos “intelligentsia”, “intelectuais públicos” e “classe dirigente”, não podem ser 

utilizados enquanto sinônimos, sob o risco de haver anacronismo histórico. 

O conceito de “intelectual público” foi empregado por Alzira Alves de Abreu (1975) 

e Caio Navarro de Toledo (1977) para indicarem os intelectuais que pretendiam agir 

                                                           
17 Esta crise será melhor analisada no Capítulo II, Subseção 2.2.1 – Críticas ao ISEB e saída controversa de 

Jaguaribe e Guerreiro Ramos. 
18 O conceito de intelligentsia, baseado nos trabalhos de Jacoby (1987), se refere ao intelectual que busca 

contribuir para o Estado, de maneira a se associar a burocracia estatal e constituir a massa pensante estatal 

responsável por projetos governamentais e elaboração de Políticas de Estado, tal qual como foi o Plano de Metas 

de Roberto Campos ou até mesmo o projeto Nacional-Desenvolvimentista de Hélio Jaguaribe. 
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ativamente na política nacional. Enquanto que o termo “classe dirigente” é, para Micéli 

(1979), a classe intelectual política fomentada a partir do governo Vargas em 1930 para fazer 

parte da burocracia estatal brasileira. Já o conceito de “intelligentsia” é utilizado por Martins 

(1987) para designar a classe de intelectuais públicos que participaram ativamente da vida 

política nacional e intencionavam ser o corpo burocrático e “expert” do Estado. 

Em comum, estes trabalhos ressaltam o papel dos intelectuais na política e como suas 

ações podem ser consideradas ações políticas, no sentido de estes pretenderem formular 

políticas que viriam a ser aplicadas pela administração estatal de sua época. Daniel Pécaut 

(1990), na mesma linha de pesquisa que Miceli (1979), discute o papel dos intelectuais na 

política brasileira, em livro traduzido por Maria Júlia Goldwasser. Os Intelectuais e a Política 

no Brasil: Entre o povo e a nação, tem como objeto a ação dos intelectuais brasileiros 

enquanto membros ativos da administração estatal e do governo brasileiro. 

Diferentemente de Toledo (1977), cujo foco central é a ideologia isebiana, Abreu 

(1975), Miceli (1979), Martins (1987) e Pécaut (1990) têm como objeto de estudo a ação 

política dos intelectuais brasileiros e suas respectivas consequências para o cenário nacional e 

para a política brasileira, ávida de uma classe capaz de imprimir ao país a especialidade 

necessária para o desenvolvimento. A despeito de suas pesquisas serem realizadas em 

diferentes recortes temporais, a partir da leitura destes pesquisadores, é possível criar uma 

linha de pensamento que vai do objeto de pesquisa mais específico até o objeto mais amplo. 

Todos estes pesquisadores tem como objeto de estudo, em menor ou maior grau, a 

ação política dos intelectuais e a relação entre intelectualidade e a política nacional, assim 

como a gênese desta classe de intelectuais na sociedade brasileira. Alzira Alves de Abreu 

(1975), com um objeto de pesquisa mais específico, busca respostas aos questionamentos 

sobre a ação política destes intelectuais, mais especificamente, sobre a ação política do ISEB 

enquanto órgão que reúne intelectuais públicos com finalidade de agir politicamente e 

contribuir com o desenvolvimento nacional. 

Já Miceli (1979) estuda a intelectualidade a partir de uma abordagem mais ampla e 

tem como escopo o papel desta enquanto classe dirigente nacional e como esta classe foi 

fomentada e criada a partir da necessidade de uma burocracia estatal em expansão no governo 

de Vargas em 1930. Enquanto que Martins (1987), a exemplo de Miceli (1979), estuda a 

história e a formação desta classe intelectual, cujo objetivo seria a ação política e participação 

direta na adoção e formulação de políticas públicas que seriam adotadas pelo estado brasileiro 

à sua época. Conquanto Pécaut (1990) busca estabelecer a relação entre os intelectuais e a 



33 
 

política, e como estes se relacionam com a administração pública no sentido de agir e 

formular programas e projetos com foco nas políticas públicas. 

Em maior ou menor grau, estes estudos que se iniciam em 1975 e vão até 1990 têm 

como objeto a intelectualidade pública brasileira que ora é definida enquanto “intelectualidade 

pública” (ABREU, 1975), ora é definida enquanto “classe dirigente” (MICÉLI, 1979), e ora é 

definida enquanto “intelligentsia” (MARTINS, 1987). Como denominador comum, ambos os 

trabalhos enxergam o ISEB como sendo parte desta classe, conceituada distintamente ao 

longo dos anos, mas que possui um objetivo primário, a ação política e direta na 

administração pública brasileira, por meio da realização de projetos e formulação de políticas 

públicas nacionais, que se iniciam na década de 1930 e perpassam todo o período da década 

de 1950, recorte temporal que interessa à compreensão do conceito de nacional-

desenvolvimentismo criado por Jaguaribe, enquanto membro atuante do ISEB. 

Aqui há um grande salto temporal entre as obras que analisam o ISEB em específico 

para a pesquisa de Alexsandro Eugênio Pereira em 1998. Em seu trabalho, Pereira (1998) 

recorre à polêmica suscitada pelo texto de Toledo em 1977 e compara sua pesquisa com a de 

Alzira Alves de Abreu em 1975. O autor procura apresentar o ISEB e sua finalidade no 

cenário nacional brasileiro através da confrontação das teses de Toledo (1977) com os demais 

intérpretes do desenvolvimentismo isebiano. A denominada “polêmica” apresentada por 

Pereira (1998) é introduzida aos leitores como método explicativo das diversas interpretações 

a respeito da ação política da intelectualidade pública que compunha os quadros do ISEB. 

A despeito de inúmeras interpretações, a ação política – sucedida ou não – dos 

intelectuais isebianos é objeto de pesquisa até hoje. O ISEB enquanto instituição dotada de 

orçamento público e criado no governo interino de Café Filho, foi um organismo onde 

congregavam-se intelectuais – ligados diretamente à administração pública ou não – que 

pretendiam agir politicamente e colaborar com o que eles chamavam de projeto de 

desenvolvimento nacional (PEREIRA, 1998). 

Caio Navarro de Toledo volta ao tema em uma coletânea de 2005. Nesta, diversos 

pesquisadores contribuem para iluminar os questionamentos da ciência política e 

historiografia do pensamento político brasileiro a respeito deste órgão. Intelectuais e Política 

no Brasil: a experiência do ISEB, conta com a contribuição de Candido Mendes de Almeida, 

que participou ativamente do ISEB e de sua criação, e Alzira Alves de Abreu, outrora 

mencionada como uma das principais vozes sobre o ISEB e intérprete do 

desenvolvimentismo. 
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O livro de 2005 tem a participação de Edison Bariani Júnior e Luiz Carlos Bresser-

Pereira, além de contar com a contribuição do próprio Hélio Jaguaribe e Alexsandro Eugênio 

Pereira. Em sua contribuição para a obra, Bariani (2005) produz um recenseamento 

bibliográfico de todas as obras publicadas pelo ISEB, seus intérpretes e estudiosos do órgão. 

Enquanto que Alexsandro Eugênio (2005) contribuiu com um trabalho pontual sobre a 

estrutura organizacional e trajetória histórica e política do órgão, tema que será tratado em 

seções posteriores deste trabalho. 

O foco da contribuição de Candido Mendes de Almeida (2005) para a coletânea de 

Toledo (2005) é na fundação e ruptura do ISEB. Como membro criador e atuante do instituto, 

a visão de Almeida (2005) contribui para explanar a fundação do instituto que ele mesmo 

ajudou a criar e idealizar. Almeida (2005) destaca em seus excertos as inúmeras fases do 

ISEB e como a matriz do pensamento nacionalista e desenvolvimentista contribuiu 

diretamente para a formulação das diretrizes básicas do ISEB. 

De acordo com Almeida (2005), o nacionalismo do ISEB foi o referencial político na 

proposta de um projeto desenvolvimentista por parte do instituto e este ideal nacional havia 

sido contemplado durante o Plano de Metas de Kubitschek. Conforme afirma Almeida (2005), 

o artigo sobre classe média de Jaguaribe no periódico Cadernos do Nosso Tempo, Volume 5 

de 1955, conteria toda a matriz ideológica da intelectualidade a ser formada pelo ISEB. 

Ainda segundo o autor, foi a partir da obra de seu colega de ofício, Guerreiro Ramos, 

que Jaguaribe introduziu a dimensão faseológica19 no seu conceito final de nacional-

desenvolvimentismo. Os conceitos utilizados por Jaguaribe, assim como suas formulações, 

serão recapitulados e discutidos no Capítulo Terceiro desta dissertação. Almeida (2005) 

destaca a ruptura no instituto causada pela polêmica produzida pelo livro de Jaguaribe 

publicado em 1958 e objeto de críticas fora da instituição e entre seus pares isebianos, 

principalmente Guerreiro Ramos, quem mais se opôs as ideias pregadas por Jaguaribe em seu 

livro e contribuiu para a saída de Jaguaribe do organismo que ele mesmo havia criado. 

O papel dos intelectuais volta a ser discutido por Alzira Alves de Abreu em sua 

contribuição para o trabalho de Toledo (2005), embora a autora discorde dos motivos que 

levaram ao ISEB a falhar na implementação de um projeto desenvolvimentista através da ação 

política dos intelectuais. Talvez aqui se encontre a maior diferença entre Abreu (2005) e 

                                                           
19 Segundo Caio Navarro de Toledo (1977) e Daniel Pécaut (1990), tanto Jaguaribe, quanto Roland Corbisier e 

Guerreiro Ramos partem da concepção faseológica da história, em contradição ao pensamento de Álvaro Vieira 

Pinto, lembrando aqui que o pensamento isebiano não era homogêneo. A conceituação da estrutura histórico-

social brasileira em fases por meio da concepção faseológica da história é analisada no Capítulo Terceiro, 

Subseção 3.1.3. - A concepção faseológica da história e o significado de fase no processo histórico social 

brasileiro. 
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Toledo (2005), ambos tem como objeto de pesquisa o ISEB e ação de seus intelectuais, 

contudo os dois discordam quanto à causa da falha do ISEB enquanto intelectualidade pública 

que visa interferir diretamente na ação política. 

Enquanto que para Toledo (2005), a principal causa de inabilidade dos isebianos na 

ação política advinha de sua falha teórica e ideológica, para Abreu (2005), os intelectuais do 

ISEB, embora participassem ativamente nas assessorias e nos órgãos estatais, não conseguiam 

competir com os técnicos e experts, que vinham ganhando voz e influência naquele contexto 

de necessidade de uma burocracia estatal profissionalizada e capaz de formular projetos 

industrializantes e modernizantes para o país. 

Contribui também para a coletânea de Toledo em 2005, Luiz Carlos Bresser-Pereira, 

teórico do novo desenvolvimentismo e intelectual público que participou ativamente do 

governo brasileiro na década de 1990. Conforme afirma Bresser-Pereira, o ISEB desenvolveu 

e foi responsável por uma teoria e/ou pensamento a respeito do desenvolvimento e 

industrialização20 brasileira. O autor destaca a conexão entre o ISEB e a CEPAL na década de 

1950, e demonstra como as instituições eram compostas do que ele caracteriza como 

intelectuais públicos, ou como já caracterizado aqui, a denominada intelectualidade pública 

brasileira. 

De acordo com Bresser-Pereira (2005), os intelectuais isebianos, geralmente 

especializados no pensamento social e político, retiravam suas fundamentações econômicas 

dos trabalhos de seus pares na CEPAL, e tinham como principal ideia a produção de um 

projeto nacional de industrialização visando o desenvolvimento e modernização nacional 

brasileira. Bresser-Pereira também analisa não só a intelectualidade pública brasileira e o 

papel do ISEB no cenário político nacional, mas também escreve acerca do desenvolvimento 

e o debate desenvolvimentista, temática discutida na Subseção (1.2.) do Capítulo Primeiro. 

De forma semelhante Maria Teresa Cavalcanti de Oliveira (2006) desenvolve 

trabalho doutoral sobre A Educação Ideológica no Projeto de Desenvolvimento Nacional do 

ISEB (1955-1964), analisando de forma coesa o projeto ideológico isebiano21. Oliveira (2006) 

                                                           
20 A associação do desenvolvimento com a industrialização se deu a diversos fatores, sendo que dois deles 

merecem destaque de acordo com Costa e Silva (1989). Um deles seria o surgimento e consolidação de uma 

burguesia industrial enquanto classe e a centralização do poder no Estado altamente burocratizado com 

concepções modernizantes. 
21 O trabalho de Leo Posternack para a PUC – Rio em 2008 discute acerca do populismo, porém com base no 

ISEB, na Escola de Sociologia de São Paulo e no pensamento liberal. O autor faz um trabalho comparativo, no 

sentido de analisar estas três correntes de pensamento entre os anos de 1945 a 1964, a partir do conceito de 

“populismo” e suas subsequentes variações. A pesquisa de Posternack (2008) contribui para a compreensão da 

ideologia desenvolvimentista enquanto discurso populista comparado a outras escolas do pensamento entre as 

décadas de 1940 e 1960. 
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tem como objeto de pesquisa os cursos e conferências ministradas pelo ISEB na década de 

1950, e analisa como estas conferências contribuíram para influenciar e construir o 

pensamento intelectual brasileiro. 

A autora elabora um quadro explicativo das diversas conferências ministradas pelo 

ISEB, duas das quais foram dadas por Hélio Jaguaribe no ano de 1957. Separando em grandes 

áreas temáticas, a autora elucida o conteúdo oferecido pelas palestras e traça um fluxo sobre o 

tema discutido. Oliveira (2006) parte da hipótese de que o ISEB, enquanto instituição que 

reunia intelectuais nacionais, via no ensino e na publicidade de suas ideias alcançada por meio 

dos cursos oferecidos e conferências realizadas, como ferramentas e instrumentos para 

influenciar a discussão a respeito do desenvolvimento nacional e como propagadores da 

ideologia nacionalista desenvolvimentista. 

A mesma maneira dos trabalhos que surgem após a coletânea de Toledo em 2005, 

Gomes (2009) realiza uma análise da intelectualidade brasileira na década de 1950, tendo 

como objeto o ISEB e o nacional-desenvolvimentismo formulado pelo instituto à sua época. 

Utilizando-se do termo já apresentado aqui para designar os intelectuais isebianos, Gomes 

(2009) resgata o conceito de “intelligentsia” de Martins (1987) para classificar o grupo de 

intelectuais públicos do ISEB e que tinham como objetivo afirmar o nacionalismo em seu 

projeto desenvolvimentista para o Brasil. 

Seguindo a linha de pesquisa que trata sobre o ISEB e seus principais intelectuais, 

Daniela Conte para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul produz em 2010 uma 

análise acadêmica sobre Nelson Werneck Sodré e as Interpretações do Brasil Moderno, no 

período que compreende de 1958 a 1964. Em seu trabalho, Conte (2010) traz à tona os 

trabalhos dos pares de Jaguaribe e dá prioridade para o pensamento de Sodré enquanto este 

compunha os quadros do ISEB e dialogava com Jaguaribe na formulação da ideologia do 

desenvolvimento isebiana. 

A autora se atem ao fato de que Nelson Werneck Sodré representa uma fase mais 

avançada do ISEB e tem mais relevância a partir de 1958, após a saída de Jaguaribe e de 

Roland Corbisier, quando o instituto dá uma guinada à esquerda, segundo ela, e passa a 

produzir estudos mais críticos ao desenvolvimento e de cunho claramente nacionalista. Este 

redirecionamento do ISEB à esquerda no quadro político nacional viria a ser um dos motivos 

que levaram à perseguição de seus quadros durante a implementação da ditadura militar em 

1964 e que ocasionaria a dissolução do instituto. 

Embora as pesquisas apresentadas possuam preocupações e temáticas distintas, o 

importante a se destacar aqui é o objeto central de sua análise, que é o ISEB e suas diversas 
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facetas enquanto instituto que reúne a intelectualidade pública nacional brasileira e sua 

capacidade de influência e ação no mundo político das décadas de 1950 e 1960. A ação 

política dos intelectuais do ISEB é suscitada pelo projeto desenvolvimentista do órgão, 

projeto este que floresce em meio ao debate desenvolvimentista analisado sob a ótica de seus 

intérpretes no tópico a seguir. 

É essencial ressaltar que quando se conceitua o projeto desenvolvimentista do ISEB, 

este faz parte de uma imensa gama de projetos distintos com diferentes visões acerca do 

desenvolvimentismo na década de 1950. Até mesmo dentro dos quadros do instituto, não 

havia um único projeto, tanto é que o conceito nacionalista de Jaguaribe se distingue 

fortemente de seus pares intelectuais, que o criticaram e discordaram de sua concepção 

nacional-desenvolvimentista. Volta-se agora ao debate desenvolvimentista da década de 1950 

e início da década 1960, a partir dos intérpretes do desenvolvimento. 

 

1.2. O debate desenvolvimentista da década de 1950 e meados da década de 1960 de 

acordo com os intérpretes do desenvolvimento 

 

O debate a respeito do desenvolvimento nacional remete ao ciclo de discussões 

iniciado a partir dos trabalhos da CEPAL e a partir da ideia de subdesenvolvimento, conceito 

que será analisado no Capítulo Segundo, Subseção 1.2.2.2 - O conceito de 

subdesenvolvimento de Celso Furtado e Raúl Prebisch. Partindo do pressuposto que o 

desenvolvimentismo é a ideia de que era necessário um projeto para as nações 

subdesenvolvidas alçarem novos patamares de desenvolvimento, modernização e 

industrialização, surgem diversas correntes intelectuais na década de 195022 para debater a 

melhor maneira ou meio de se alcançar tal desenvolvimento. 

Quanto aos intelectuais que pensaram sobre a ideia “desenvolvimentismo”, neste 

segundo momento é prudente começar com a obra de Luiz Carlos Bresser-Pereira (1977), que 

talvez seja um dos autores mais versados e entendedor dos trabalhos do ISEB e sua 

contribuição para o “desenvolvimentismo”. Por ser um dos principais referenciais na área do 

novo desenvolvimentismo, o mesmo mantém uma plataforma online com um calhamaço de 

documentos disponíveis para o público, sobre este assunto e diversos outros temas que 

tangem à economia política brasileira. 

                                                           
22 Para melhor compreensão do desenvolvimentismo no governo de Juscelino Kubitschek, recomenda-se a 

leitura de Ideologia do Desenvolvimento: Brasil: JQ-JK, de autoria de Miriam Limoeiro Cardoso, publicado em 

1977. 
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O objeto que conecta as interpretações do desenvolvimento e debate 

desenvolvimentista da década de 1950 e 1960 é a classificação e divisão do debate em ciclos, 

correntes, fase, interpretações. Fazem parte desta gama de pesquisas os trabalhos de Bresser-

Pereira (1982), Ricardo Bielschowsky (1988), Pedro Cezar Dutra Fonseca (2012, 2014) e 

Leandro Ribeiro Silva (2013b). Tendo em vista tal classificação, Bresser-Pereira realiza uma 

pesquisa sobre o que ele designa interpretações do Brasil, na qual o mesmo taxonomiza as 

diferentes correntes do pensamento político-econômico-social brasileiros que interpretavam o 

Brasil à época do desenvolvimentismo. Um trabalho foi publicado na forma de artigo, na 

revista Dados, em 1982, e outro na forma de capítulo de livro de Maria Rita Loureiro, em 

1997. 

Bresser-Pereira (1982) destaca em diversos escritos que, para ele, há seis 

interpretações sobre o Brasil, interpretações que ele costuma designar de: Interpretação da 

Vocação Agrária; Interpretação Nacional-Burguesa; Interpretação Autoritário-Modernizante; 

Interpretação Funcional Capitalista; Interpretação da Superexploração; Interpretação da Nova 

Dependência. Todas estas interpretações classificam teóricos brasileiros do 

desenvolvimentismo dentro de uma determinada vertente e pensamento. 

O que o autor designa por interpretação nacional-burguesa é uma das diversas 

vertentes estudadas por Bresser-Pereira (1982), tendo importância aqui, pois, segundo o autor 

Jaguaribe se encaixa dentro desta interpretação, cujo escopo central é a ideia de que para se 

desenvolver é necessário que haja a chamada “revolução nacional burguesa”, conduzida pela 

burguesia nacional, aos moldes do conceito de nacional-desenvolvimentismo proposto por 

Hélio Jaguaribe. Esta interpretação pode ser associada primariamente à corrente 

desenvolvimentista nacionalista da qual Jaguaribe faz parte, assim como os membros do 

ISEB. 

Seguindo a mesma linha de classificação das vertentes desenvolvimentistas que 

pensavam o desenvolvimento nas décadas de 1950 e 1960, Bielschowsky (1988) elabora sua 

própria classificação e taxonomiza as diversas correntes do desenvolvimento brasileiro. Esta 

taxonomização será utilizada aqui no Capítulo 2, Subseção 3, para melhor se compreender o 

debate desenvolvimentista e como as diversas correntes, classificadas por Bielschowsky, 

dialogam com a noção de Jaguaribe e com o ISEB à época da composição de sua obra e 

formulação da denominada ideologia nacional-desenvolvimentista. A utilização de sua 

taxonomia é feita, pois é essencial que se tenha em mente que o desenvolvimentismo 

formulado por Jaguaribe, assim como o projeto apoiado pelo ISEB, não eram as únicas 

formulações do desenvolvimentismo da década de 1950. 
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O debate desenvolvimentista da época mencionada era composto por inúmeras 

ramificações, cada qual com sua ideia do que seria ou viria a ser o projeto desenvolvimentista 

nacional. O trabalho de Bielschowsky (1988) é o que melhor abrange as diversas correntes 

desenvolvimentista da época de Jaguaribe, portanto, seu emprego na pesquisa. Bielschowsky 

(1988) classifica as correntes desenvolvimentistas em: corrente liberal; corrente socialista; 

corrente do setor público nacionalista e do setor público não-nacionalista; e corrente do setor 

privado. 

A denominada ideologia nacional-burguesa ou o nacional-desenvolvimentismo faz 

parte do ramo desenvolvimentista que surge no país nas décadas de 1950 e 1960. O ISEB se 

enquadra, de acordo com a divisão criada por Bielschowsky (1988), na corrente 

desenvolvimentista nacionalista do setor público, contudo Jaguaribe, apesar de fazer parte do 

ISEB, formula um projeto nacional-desenvolvimentista distinto do nacionalismo isebiano, e 

deve-se ter isto em conta no momento de classificá-lo. 

A obra de Jaguaribe compreende um vasto campo de discussões, que abrange a 

filosofia, a sociologia, envolve a história, a ciência política e ciências econômicas, e 

principalmente se reserva ao estudo da sociedade brasileira. Tendo como objetivo primário o 

estudo de seu conceito de nacional-desenvolvimentista, deve-se primeiro compreender a 

ampla gama de interpretações do Brasil quanto ao desenvolvimento. A ideologia 

desenvolvimentista do ISEB, também conhecida como nacional-desenvolvimentista23, foi 

caracterizada por Bresser-Pereira (1982, 1997) como parte do que ele designava 

“interpretação nacional-burguesa24” da sociedade brasileira em seus trabalhos de 1982 e 

1997, precedendo os trabalhos de Bielschowsky (1988). 

Diversos pesquisadores buscam a compreensão da temática desenvolvimentista 

assim como Bresser-Pereira, mesmo os que não têm como escopo principal as obras de 

Jaguaribe, aos moldes de Pedro Cezar Dutra Fonseca que discute a construção do conceito de 

desenvolvimentismo em um livro em parceria com Pedro Paulo Z. Bastos (2012). Em seu 

excerto Fonseca (2012) analisa os precursores do desenvolvimentismo no Brasil, no sentido 

de localizar os grupos intelectuais e políticos que influenciaram na formulação do debate 

                                                           
23 Fernanda Xavier Silva (2013a, p. 136) caracteriza e conceitua o nacional-desenvolvimentismo como 

“promoção do desenvolvimento e a consolidação da nacionalidade como dois aspectos correlatos do mesmo 

processo emancipatório”. 
24 De acordo com Bresser-Pereira (1982), a Interpretação Nacional-Burguesa remete ao conceito de Revolução 

Nacional Burguesa, conceito que parte da premissa de que o Estado Brasileiro há de se consolidar como Estado 

Moderno e para se desenvolver e industrializar se faz mister a liderança por parte da Burguesia nacional, 

responsável pela aliança de classes em prol do desenvolvimento. Esta aliança das classes é um dos conceitos 

utilizados por Jaguaribe em sua noção nacional-desenvolvimentista, que acredita nos interesses situacionais das 

classes em prol do desenvolvimento. 
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desenvolvimentista e como o governo de Getúlio Vargas contribuiu desde 1930 para a 

discussão do desenvolvimento no país. 

Partindo da mesma temática e objeto de pesquisa, Ivan Colangelo Salomão, 

orientando de Pedro Cezar Dutra Fonseca, publica sua tese para o Programa de Pós-

Graduação em Economia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2013. Sua 

pesquisa intitulada “O desenvolvimento em construção: um estudo sobre a pré-história do 

pensamento desenvolvimentista brasileiro” tem como objetivo a análise das correntes que 

contribuíram para a formação do desenvolvimentismo, assim como foca-se nos trabalhos 

seminais de Serzedello Correa, Amaro Cavalcanti e Rui Barbosa. 

Salomão (2013) assume em sua pesquisa e apresenta pré-conceitos que 

fundamentaram a formulação do desenvolvimento enquanto debate nacional que se inicia na 

década de 1930 e tem seu auge na década de 1950 e 1960. O autor amalgama os conceitos de 

industrialização e nacionalismo como precursores da conceituação do desenvolvimento. Ao 

passo em que Pedro Cezar Dutra Fonseca (2012) e Salomão (2013) discutem acerca do 

conceito de “desenvolvimentismo” e suas gêneses e fundamentações, Leandro Ribeiro da 

Silva pesquisa sobre Os Ciclos Desenvolvimentistas Brasileiros de 1930 a 2010, pela 

UNICAMP em 2013. 

Silva (2013a) tem como objeto em seu estudo os diversos ciclos do debate 

desenvolvimentista no Brasil, desde a década de 1930, passando pelo que ele denomina de 

auge nacional-desenvolvimentista na década de 1950, atravessando o período militar, e 

sofrendo influências do neoliberalismo na década de 1990, até o início dos anos 2000. O autor 

parte do pressuposto de que o debate desenvolvimentista se inicia com os trabalhos da 

CEPAL e ganha contornos nacionalistas com a contribuição do ISEB em 1950 no Brasil, 

época da obra e pensamento de Hélio Jaguaribe. Silva (2013a) analisa a evolução do 

desenvolvimentismo brasileiro ao longo das décadas e apresenta o contexto que o modifica e 

influencia. 

Fonseca volta a contribuir para a interpretação do debate desenvolvimentista em 

2014, a partir da escrito de um livro publicado pelo IPEA, editado por André Bojikian 

Calixtre, André Martins Biancarelli e Marcos Antonio Macedo Cintra. Neste, o autor retoma o 

debate começado em 2012 e amplia a construção do conceito desenvolvimentista. O autor, 

assim como Leandro Ribeiro Silva (2013a) estabelece uma conexão primordial entre as obras 

de Raúl Prebisch e Celso Furtado, enquanto pensadores da CEPAL e teóricos do 

subdesenvolvimento com a ideologia desenvolvimentista nacionalista do ISEB e 

conseguintemente, de Hélio Jaguaribe. 
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Segundo Fonseca (2014) o desenvolvimentismo é uma ideia de superação do 

subdesenvolvimento e baseia-se na concepção da história como um processo evolutivo, de 

etapas progressivas; grande intervencionismo do Estado; fortemente influenciado pela 

modernidade25 e pelo positivismo. Em suma, podem-se ressaltar algumas características do 

Estado desenvolvimentista: capitalismo político de Estado e desenvolvimento promovido pelo 

Estado, burocracia fluída e fracamente institucionalizada. 

O desenvolvimentismo é classificado em correntes, ciclos ou fases pelos trabalhos de 

Bresser-Pereira (2005), Dutra Fonseca (2014), Leandro Ribeiro da Silva (2013) como ciclos 

de um amplo debate que perpassa gerações. Embora tenha sido mais bem discutido e tenha 

virado objeto de primada importância para o ISEB, o desenvolvimentismo fundamenta-se em 

discussões prévias a fundação do instituto e continua mesmo após sua extinção em 1964. A 

caracterização de ciclos ou etapas é essencial para compreensão dos trabalhos aqui 

destacados, de Bresser-Pereira e Dutra Fonseca, embora haja distintas discrepâncias em suas 

classificações que serão abordas no tópico à frente. 

Por fim, após apresentação da literatura que estudou o ISEB e o debate 

desenvolvimentista, chega-se a literatura que tinha como objeto central de estudo o nacional-

desenvolvimentismo e a obra de Jaguaribe, assim como o é este trabalho. A apresentação de 

trabalhos anteriores e de intérpretes passados é relevante no sentido não só de revisão da 

literatura e estabelecimento do desenho da pesquisa, mas também denota o reconhecimento de 

pesquisas de igual relevância sobre a temática aqui debatida, assim como serve para 

demonstrar a nova óptica aqui apresentada e como esta se difere dos trabalhos anteriores, sem, 

contudo, desconsiderar contribuições científicas que fundamentaram esta dissertação. 

Estabelecidos os parâmetros para julgar as influências teóricas e concepções 

fundamentais da obra do autor, a partir de seus diversos intérpretes e estudiosos do 

desenvolvimento, parte-se agora para análise do que viria a ser o nacional-

desenvolvimentismo para os intérpretes de Jaguaribe e como este era visto pelo autor a ser 

estudado, assim como este conceito influenciou a tomada de decisões governamental no que 

tange a formação da intelectualidade pública brasileira por meio do ISEB. 

 

 

                                                           
25 Entende-se por modernidade o processo e/ou marco que concebe o “Estado-Nação” como ele o é 

hodiernamente (PARSONS, 1974). Jaguaribe (2013) busca em sua obra estabelecer sua concepção de nação 

brasileira e como ele já havia demonstrado em trabalhos anteriores, como em Condições Institucionais do 

Crescimento (1858) e Crise Brasileira (1953), este processo de consolidação da nação e o do nacionalismo 

seriam os meios pelos quais se alcançaria o desenvolvimento e modernização do Brasil. 
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1.3. O significado de nacional-desenvolvimentismo de acordo com os intérpretes do 

desenvolvimento 

 

Até o momento, buscou-se elucidar e apresentar as interpretações a respeito do 

debate desenvolvimentista, suas diversas classificações e taxonomias elaboradas pelos 

trabalhos das décadas de 1970 adiante, a importância do ISEB para o conceito de 

desenvolvimento nas décadas de 1950 e 1960. Pretende-se agora, revisar os intérpretes que 

tiveram como objeto o nacional-desenvolvimentismo, tanto os que estudaram a obra de Hélio 

Jaguaribe quanto os que tiveram como foco o nacional-desenvolvimentismo em si, para por 

fim, concluir esta parte de revisão literária e apresentação ao leitor das interpretações acerca 

do conceito de nacional-desenvolvimentismo de Hélio Jaguaribe, enquanto pensador do ISEB 

e inserido num contexto de debate desenvolvimentista da década de 1950. 

Alzira Alves de Abreu, em sua tese de 1975, já apresentada anteriormente, tem como 

objeto de pesquisa a ação política dos intelectuais isebianos. Sendo Hélio Jaguaribe um 

destes, a autora não se exime de tecer alguns comentários em sua pesquisa acerca do conceito 

de nacional-desenvolvimentismo elaborado por Hélio Jaguaribe na década de 1950. Conforme 

destaca Alzira Alves de Abreu (1975), Jaguaribe desenvolve em seu livro O Nacionalismo na 

Atualidade Brasileira de 1958, uma análise do sentido e do propósito do nacionalismo 

brasileiro. 

Abreu (1975, p. 19) afirma que para Jaguaribe, “o nacionalismo é um movimento 

provocado pelo desenvolvimento do país, que tem por fim acelerá-lo e racionalizá-lo”. Esta 

aceleração do desenvolvimento se daria por meio da racionalização, que seria a 

instrumentalização da modernidade por meio de um projeto nacionalista de desenvolvimento. 

É neste projeto nacionalista de desenvolvimento que as interpretações a seguir se focam, logo, 

na apresentação do conceito nacional-desenvolvimentista criado e formulado pelos 

intelectuais do ISEB na década de 1950 e de suas diversas aplicações no cenário político 

nacional da época. 

Além de Abreu, cuja compreensão da ação política dos intelectuais do ISEB é ímpar 

para a historiografia, talvez Vanilda Pereira Paiva (1986) seja a autora que mais perto chegue 

da definição do que seria nacional-desenvolvimentismo para Jaguaribe ao discutir as 

influências dessa corrente de pensamento na obra de Paulo Freire, em um livro de 1986.  O 

livro de Paiva (1986) de nome “Paulo Freire e o Nacionalismo-Desenvolvimentista” não tem 

como objeto de estudo a obra e pensamento de Hélio Jaguaribe, mas sim, a obra de Paulo 
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Freire e na influência da filosofia existencialista culturalista no nacionalismo-

desenvolvimentista de Freire. 

Assim como Abreu (1975), Paiva (1986) aborda o trabalho de Jaguaribe de maneira 

subjacente a sua teoria principal, o que não a exime de elaborar uma análise concisa dos 

trabalhos de Jaguaribe na década de 1950. A autora destaca que a base teórica da produção 

intelectual isebiana é a mesma a de Freire. Segundo Paiva (1986), todos os isebianos 

históricos, e aqui se inclui Jaguaribe, participaram do Instituto Brasileiro de Filosofia (IBF) da 

USP e foram influenciados pelos trabalhos de Ortega y Gasset no campo cultural. 

Conforme descreve a autora em seus excertos, Jaguaribe inspirou-se profundamente 

nestes dois autores para refletir sobre a realidade brasileira, o que mais tarde desembocaria na 

sua concepção de nacional-desenvolvimentismo26. Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos e 

Roland Corbisier, todos considerados isebianos históricos27, foram influenciados pelo 

culturalismo e historicismo em seus trabalhos sobre filosofia, conforme demonstra Paiva 

(1986). 

Em sua pesquisa, a autora destaca os esforços de Jaguaribe no campo intelectual da 

sociologia antes da criação do ISEB, instituto que daria destaque à sua obra 

desenvolvimentista nacionalista. Paiva (1986) entende que o nacionalismo-

desenvolvimentista dos isebianos e de Jaguaribe, dependeria da fase nacional em que o país se 

encontrava, conceito utilizado por Jaguaribe em sua obra de 1958 e que ela cita logo no 

começo de seu livro. Paiva (1986) analisa em seu texto, logo no Capítulo Primeiro – “A 

Síntese Pedagógica Existencial-Culturalista como Tradução do Isebianismo”, a conceituação 

utilizada por Jaguaribe em suas Condições Institucionais do Desenvolvimento de 1957 e em O 

Nacionalismo na Atualidade Brasileira de 1958. 

Segundo Paiva (1986), o ISEB e conseguintemente Hélio Jaguaribe, enquanto da 

formulação do nacionalismo-desenvolvimentista da década de 1950, partiam do pressuposto 

da existência de fases na estrutura-tipo histórico-social brasileira, conceitos chave para a 

                                                           
26 Luis Washington destaca o envolvimento de Jaguaribe com a obra de Ortega em seu artigo “Em Defesa de 

Ortega y Gasset” publicado no Correio da Manhã no dia 27 de Agosto de 1950, Página 4. O autor exemplifica a 

interpretação de Ortega por parte dos pensadores sociais e filósofos latino-americanos, assim como o é 

Jaguaribe, influenciado diretamente por sua obra e pensamentos. O artigo de opinião encontra-se disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/4836>. 
27 Os isebianos históricos tiveram participação considerável no I Congresso Brasileiro de Filosofia, sediado na 

cidade de São Paulo, como demonstram artigos publicados no Jornal do Commercio, nas edições de 19 e 25 de 

Março de 1950. 
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concepção faseológica28 de tempo de Hélio Jaguaribe e seus pares isebianos, como Guerreiro 

Ramos e Roland Corbisier. 

Conforme analisa Paiva (1986), a situação do Brasil em uma determinada época e 

fase da estrutura histórico-social, e neste caso, em uma crise de transição, de uma fase 

subdesenvolvida para uma fase desenvolvida, é a pedra fundamental do nacionalismo-

desenvolvimentista do ISEB e de Hélio Jaguaribe na década de 1950. A autora destaca a 

mobilização ideológica do instituto e presente na obra de Jaguaribe, assim como a ideia 

isebiana de que o desenvolvimento seria um projeto que dependeria da mobilização de todas 

as classes sociais brasileiras. 

 

ora, tanto a aliança de classes em torno do objetivo do ‘desenvolvimento nacional’ 

quanto à realização de planos promovidos pelo Estado dependem do convencimento 

das diferentes classes sociais de que os objetivos atendem a seus interesses; a 

demonstração desta exigia ‘um esforço ideológico e de organização de núcleos de 

coordenação e esclarecimento sociais’, ou seja, uma ampla mobilização ideológica 

que difundisse as ideias e crenças necessárias a nova fase nacional (PAIVA, 1986, p. 

39, grifo nosso). 

 

Embora não tenha o trabalho de Hélio Jaguaribe como objeto de investigação 

principal, ao buscar esclarecer o nacionalismo-desenvolvimentista da década de 1950 e suas 

conexões com o trabalho de Freire, Paiva (1986) acaba por elucidar de forma coesa a 

formulação, os princípios e fundamentações do que ela designa de nacionalismo-

desenvolvimentista dos autores isebianos, e conseguintemente o conceito de Hélio Jaguaribe à 

sua época, a despeito das distinções entre o nacional-desenvolvimentismo de Jaguaribe e do 

nacional-desenvolvimentismo do ISEB, como o é destaca nesta pesquisa. 

Após o período de uma década desde o trabalho de Paiva em 1986, Angélica Lovatto 

desenvolve sua dissertação de Mestrado na PUC-SP sobre A utopia nacionalista de Hélio 

Jaguaribe: os anos do ISEB, em 1996. Talvez este seja o trabalho que mais se aproxima deste, 

diferenciando-se pela metodologia e pela pergunta-problema. Lovatto (1996) aborda temas 

como: a formação do ISEB; o pensamento de Hélio Jaguaribe em sua fase isebiana; sua 

relação com o governo JK; e o que ela denomina por utopia nacionalista. 

Seu objeto principal é o que ela caracteriza como “utopia” nacionalista, aqui 

associada à noção nacional-desenvolvimentista, ou até mesmo ideologia nacional-

                                                           
28 A concepção faseológica da estrutura da história é de vital importância para compreensão da obra de Jaguaribe 

e da corrente desenvolvimentista isebiana, segundo a qual a história brasileira poderia ser dividida em três 

etapas: a fase colonial (1500 - 1822); a fase semicolonial (1822 – 1930); fase de transição que se inicia com a 

Revolução de 30 (BRESSER-PEREIRA, 1997). À época do debate desenvolvimentista, para o ISEB e conforme 

afirmam os intérpretes dos trabalhos isebianos, o Brasil se encontrava na chamada “fase de transição”, logo a 

necessidade do projeto desenvolvimentista. Estes conceitos serão debatidos no Capítulo III, Subseção 3.1.3. - A 

concepção faseológica da história e o significado de fase no processo histórico social brasileiro. 
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desenvolvimentista, embora este conceito não pertença ao seu trabalho. Lovatto (1996) tem 

como questionamento central a conceituação da ideia nacional-desenvolvimentista de 

Jaguaribe enquanto autor do ISEB, já a pesquisa presente tem como escopo primordial a 

significação do nacional-desenvolvimentismo a partir da análise da trajetória intelectual de 

Jaguaribe, não só como autor do ISEB, mas também como membro da intelectualidade 

pública nacional brasileira e por meio de uma metodologia ainda pouco utilizada na academia 

brasileira de ciências sociais. 

Como destaca sua obra, a autora afirma que Jaguaribe acreditava que o 

desenvolvimento deveria marcar a passagem do estágio de subdesenvolvimento29 do país e 

para tanto era necessário uma cultura brasileira autêntica e a substituição do “Estado 

Cartorial30” por um “Estado Funcional”. Lovatto (1996) acredita que o nacional-

desenvolvimentismo pressupõe aliança de classes comandada pela burguesia industrial 

lutando contra os setores arcaicos e tradicionais da sociedade. 

Enquanto que Lovatto (1996) tem como objeto de pesquisa a atuação de Jaguaribe 

enquanto membro do ISEB e Vanilda Pereira Paiva (1986) discute o nacional-

desenvolvimentismo enquanto teoria, esta pesquisa abordara não só a obra e pensamento de 

Jaguaribe, enquanto pensador isebiano, mas também terá como escopo central a trajetória 

intelectual de Jaguaribe e o contexto que o levou a formulação da ideologia nacional-

desenvolvimentista. 

Já no início do século XXI, ainda focando-se nas interpretações do nacional-

desenvolvimentismo de Jaguaribe na década de 1950, Luiz Carlos Bresser-Pereira contribuiu 

para os Estudos em Homenagem a Hélio Jaguaribe, organizado por Alberto Venancio, Israel 

Klabin e Vicente Barreto, do ano de 2000. Colaboram para o mesmo livro, Alberto Venancio 

Filho, Alfredo Lemy Filho e Celso Lafer31. Bresser-Pereira (2000) tem como objeto central 

aqui a teoria desenvolvimentista e suas diversas vertentes e/ou correntes, principalmente no 

que tange aos ciclos desenvolvimentistas e teorias críticas ao desenvolvimento. 

Para Bresser-Pereira (2000), assim como já havia sido indicado posteriormente por 

Paiva (1986) e Lovatto (1996), acredita que o desenvolvimento para Jaguaribe seria fruto de 

                                                           
29 O conceito de subdesenvolvimento aqui utilizado é baseado nas teorias de Celso Furtado e Raúl Prebisch 

(1949), ambos pensadores da CEPAL e responsáveis pela Teoria Estruturalista Latino-Americana ou 

Estruturalismo Cepalino. 
30 Os conceitos e termos que fundamentam a obra nacional-desenvolvimentista de Jaguaribe têm como local de 

discussão o Capítulo Terceiro desta pesquisa, no momento atem-se a necessidade de elucidação da literatura 

interpretativa que aborda esta temática. 
31 Celso Lafer foi Ministro das Relações Exteriores em 1992 durante o governo Collor e Ministro do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio em 1999 durante o governo FHC. Lafer é Doutor pela Cornell 

University e membro da Academia Brasileira de Letras. 
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uma aliança de classes com o objetivo de industrializar32 o país. Esta aliança seria 

denominada por Bresser-Pereira como “pacto nacional-burguês”, entre a burguesia industrial 

contra a oligarquia e o imperialismo. Conforme demonstra o autor em sua pesquisa, Jaguaribe 

acreditava que um projeto de desenvolvimento nacional reduziria o antagonismo entre as 

classes, nesse caso, representada pelos setores modernizantes33 e tradicionais, e por fim, 

acabaria por desenvolver a nação e alçá-la de sua estrutura histórico-social para uma mais 

moderna. 

Ainda na mesma coletânea de Israel Klabin e Venancio Filho de 2000, Candido 

Mendes de Almeida, membro do ISEB e fundador do instituto, tece alguns comentários acerca 

da obra de Jaguaribe e sobre sua concepção de nacional-desenvolvimentismo elaborado na 

década de 1950. A respeito da obra de Jaguaribe de 1958 e que reúne sua formulação do seu 

projeto desenvolvimentista, Almeida afirma que 

 

O Nacionalismo na Atualidade Brasileira é a reflexão de Helio que parte desse novo 

universo de reflexão, no contraponto inédito, entre o escorço teórico, e os resultados 

que um pragma de mudança poderiam já se manifestar, na arregimentação inicial das 

classes brasileira, nas coalizões permitidas por um começo de empresariado, de par 

com o capitalismo de Estado ou, sobretudo, em toda implicação microssocial e 

política de complexos como o da Petrobrás nascente (ALMEIDA, 2000, p. 62). 

 

Além de Almeida (2000), Celso Lafer procura explicar a obra intelectual de 

Jaguaribe por meio da contextualização do pensador em sua geração de pensadores da década 

de 1950, aqueles que segundo ele, sucederam Sérgio Buarque de Hollanda, Caio Prado Jr, 

Gilberto Freyre e outros da década de 1930. Para Lafer (2000), a geração de Jaguaribe tem 

como exemplos Celso Furtado, Antônio Candido e outros que buscaram compreender a 

formação do Brasil, assim como os caminhos trilhados pelo país rumo ao desenvolvimento e 

evolução no dito processo histórico. 

Lafer discorre sobre o nacionalismo de Jaguaribe e o descreve como um 

nacionalismo de fins, ao contrário dos trabalhos anteriores de Alzira Alves de Abreu (1975), 

quem caracteriza o nacionalismo de Jaguaribe como um “nacionalismo de meios” para atingir 

o fim que seria o desenvolvimento34. A discussão acerca de o nacionalismo ser de fins ou 

                                                           
32 Para Weffort (2011), a ideologia nacionalista de desenvolvimento predominou no segundo governo de Vargas 

(1950-1954) e no governo de JK (1955-1960). A preocupação com a industrialização é reflexo do espírito pós-

guerra, e indústrias como Companhia Siderúrgica Nacional e Companhia Vale do Rio Doce são exemplos deste 

surto industrializante. 
33 De acordo com Leo Posternack (2008), o nacional-desenvolvimentismo é o modelo de modernização da 

nação, ou seja, a formação de um Estado Nacional por meio de uma aliança de classes. 
34 Segundo Alzira Alves de Abreu, em sua tese doutoral, “o desenvolvimento corresponderia aos interesses 

situacionais de todas as classes sociais com exceção, em cada uma delas, dos setores vinculados às estruturas 

semicoloniais – a promoção do desenvolvimento se constituía no objetivo ideológico mais representativo de 

todas as classes brasileiras” (ABREU, 1975, p. 19, grifo nosso). 
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meios para Jaguaribe será analisada no Capítulo III, Subseção 4.1 - O conceito de 

nacionalismo na obra de Hélio Jaguaribe. 

Em seu excerto, Lafer destaca que Jaguaribe é um intelectual empenhado na política, 

logo, seu objetivo primário, segundo o autor, é promover “o incremento a racionalidade 

pública que ele considera como essência do desenvolvimento” (LAFER, 2000, p. 80). Ao 

fundar o PSDB, no ano de 1988, ele demonstra sua posição ideológica de centro-esquerda e 

demonstra qual sua crença política principal (LAFER, 2000). 

Após a coletânea em homenagem aos trabalhos e ao pensamento desenvolvido por 

Jaguaribe, somente em 2011, em sua obra acerca do pensamento político brasileiro, que 

Weffort (2011) retoma o debate sobre Jaguaribe. Para o autor, Jaguaribe enxerga uma crise 

cultural no Brasil desde a década de 1940, e seu objetivo era formular uma análise de uma 

cultura nacional e formação de uma nova classe dirigente, como já fora estudado por Miceli 

(1979) e Pécaut (1990). 

De acordo com a pesquisa de Weffort (2011), o trabalho de Jaguaribe foi tachado de 

“entreguista’ por defender os capitais estrangeiros no projeto de desenvolvimento do país, 

apesar de o mesmo se afirmar e se considerar um nacionalista. Assim como Paiva (1986), 

Weffort (2011) apresenta as influências do historicismo e do culturalismo para a formulação 

intelectual do ISEB e do nacional-desenvolvimentismo de Jaguaribe da década de 1950, em 

especial, o autor ressalta as conexões do ISEB com o governo de Kubitschek e o 

desenvolvimentismo na administração pública nacional da época. 

A relação entre o nacional-desenvolvimentismo formulado pelo ISEB e por 

Jaguaribe com a administração pública e suas diversas nuances é objeto de pesquisa de 

Antônio Carlos Lessa35 quando este contribui para o Volume III da coletânea Pensamento 

diplomático brasileiro: formuladores e agentes da política externa (1750-1964), organizada 

por José Vicente de Sá Pimentel e publicado em 2013 pela Fundação Alexandre de Gusmão. 

Sua pesquisa, de título “Hélio Jaguaribe: a geração do nacional-desenvolvimentismo”, tem 

como objeto o trabalho de Jaguaribe como expoente da ideologia nacional-desenvolvimentista 

                                                           
35 Antônio Carlos Lessa, enquanto intérprete do desenvolvimentismo produziu sua dissertação para a 

Universidade de Brasília, com foco no nacional-desenvolvimentismo de Ernesto Geisel (1974-1979) e na 

Política Externa da década de 1970. Brasil, Estados Unidos e Europa Ocidental no Contexto do Nacional-

Desenvolvimentismo: Estratégias de Diversificação de Parcerias (1974-1979) tem como objeto o nacional-

desenvolvimentismo de décadas posteriores a formulação do nacional-desenvolvimentismo de Jaguaribe, 

portanto, o emprego deste conceito para interpretação do projeto de Jaguaribe na década de 1950 seria 

caracterizado pelo referencial teórico-metodológico aqui empregado como anacronismo histórico. 
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e suas contribuições para a Política Externa Independente e para o Pragmatismo Responsável 

de 197036. 

Segundo a pesquisa de Lessa (2013, p. 879): 

 

Jaguaribe foi o precursor de uma interpretação pragmática do nacionalismo, que 

seria muito importante para fundamentar a estratégia de modernização levada a cabo 

pelo Estado e para lastrear a função supletiva que a política externa assumia no 

desenvolvimento nacional. 

 

Lessa (2013) apresenta o pensamento nacional-desenvolvimentista de Jaguaribe a 

partir de sua participação em instituições de sua época, a exemplo do IBESP, ISEB e o 

Instituto Brasileiro de Relações Internacionais (IBRI)37. O autor estuda a relação de Jaguaribe 

com instituições de relevância para a época e como seu nacional-desenvolvimentismo viria a 

interferir politicamente na ação dos governantes, em especial, na política externa brasileira. 

De acordo com o autor, a contribuição mais relevante de Jaguaribe para a política externa38 

seria sua influência na Política Externa Independente adotada por Jânio Quadros e pelo seu 

chanceler Afonso Arinos, a partir de 1961. 

Além dos trabalhos cujo foco é o ISEB, ou a teoria de Jaguaribe, ou o 

desenvolvimentismo e a participação política dos intelectuais isebianos, há trabalhos de 

intuito comparativo dentre a literatura que aborda a temática desenvolvimentista. Fernanda 

Xavier Silva discorre sobre A Formação do Brasil Moderno, comparando os trabalhos de 

Oliveira Vianna e Hélio Jaguaribe, em 2013 também pela UNICAMP. Neste trabalho Silva 

(2013a) estabelece primeiramente os conceitos fundamentais da obra de Oliveira Viana em 

seu primeiro capítulo, no segundo trata sobra obra de Hélio Jaguaribe, sua participação no 

ISEB e suas publicações na Revista Cadernos de Nosso Tempo Após a apresentação da obra 

dos dois autores, Silva (2013a) parte para a comparação e diagnostica as principais distinções 

de ambos. 

                                                           
36 Sugere-se a leitura Mundos diversos, argumentos afins: aspectos doutrinários da política externa 

independente e do pragmatismo responsável, excerto de A Legitimidade e Outras Questões Internacionais, de 

Gelson Fonseca Jr., publicado no ano de 2004. A leitura abarca o que Gelson Fonseca Jr. chama de momentos de 

ruptura recentes na história da política externa brasileira, estes momentos viriam a ser a Política Externa 

Independente e o Pragmatismo Responsável. 
37 Para mais informações a respeito da participação de Hélio Jaguaribe na composição dos quadros do IBRI, 

conferir a Página 11 do 1º Caderno do Correio da Manhã, edição de 19 de fevereiro de 1954. A reportagem diz 

respeito da eleição dos membros do Conselho Curador do Instituto e da organização administrativa do órgão. 

Conforme exposto no excerto, o Conselho Curador eleito era composto por: San Tiago Dantas, Senador Ferreira 

de Souza, Conselheiro José Jobim, General Carlos Berenhausser, Dr. Barreto Leite Filho, Deputado Oswaldo 

Trigueiro, com os membros Suplentes selecionados: Prof. Lineu de Albuquerque Mello, dr. Austregésilo de 

Athayde, dr. Hélio Jaguaribe, Secretário José Pinheiro Filho, Dra. Romy Medeiros da Fonseca, prof. Hermes 

Lima, e Secretário José Sette Câmara Filho. O recorte encontra-se disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/34266>. 
38 Sua concepção de política externa e ideia de neutralismo brasileiro no cenário internacional são objetos de 

análise no Capítulo Terceiro, Subseção 4.5.3 – A política externa brasileira e o neutralismo brasileiro. 
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A autora analisa as fundamentações da obra de Hélio Jaguaribe e suas principais 

influências teóricas, e discorre sobre como Jaguaribe foi influenciado pelo culturalismo de 

Windelband e Rickert e por Weber, Pareto e Mannheim, no que tange as características 

sociológicas de sua obra e concepção faseológica da sociedade, acreditando ser o nacional-

desenvolvimentismo uma maneira de superar o atraso e encaminhar a nação brasileira para o 

progresso. Silva (2013a) destaca que Jaguaribe é também influenciado por Marx e suas 

análises de Feuerbach, mas abandona, de acordo com a autora, o marxismo trotskista por 

conta do neokantismo e culturalismo alemão. Segundo a pesquisadora, o momento mais 

relevante da vida intelectual do autor se encontra no período em que este formulava o 

conceito de nacional-desenvolvimentismo no ISEB. 

Conforme destaca Silva (2013a), para Jaguaribe o Brasil à sua época era alienado 

colonialmente e para superar tal alienação seria necessário ver os problemas nacionais pela 

perspectiva brasileira, e para superar o subdesenvolvimento e transitar de estrutura-tipo39, 

seria necessário superar o que ele costumava designar de “Estado Cartorial” e a “política de 

clientela40”. Como demonstra Silva (2013a), a superação desta fase e eliminação das 

estruturas coloniais que ainda permaneciam no corpo social e político brasileiro da década de 

1950, representariam para Jaguaribe a transição do subdesenvolvimento para o 

desenvolvimento, objetivo final do projeto desenvolvimentista de Jaguaribe e peça-chave da 

noção nacional-desenvolvimentista formulado por Jaguaribe na década de 1950, enquanto 

membro do ISEB e intelectual público que objetivava agir diretamente na política nacional. 

A partir da revisão literária dos intérpretes aqui apresentados, que de alguma forma 

estudaram a obra de Jaguaribe, ou o desenvolvimentismo, ou até mesmo a intelectualidade 

pública da década de 1950, é possível inferir o estado da arte e como o debate 

desenvolvimentista e a noção nacionalista-desenvolvimentista de Jaguaribe é enxergada na 

academia e na história do pensamento político brasileiro. 

Através da apresentação de pesquisas desde a década de 1970 até as primeiras 

décadas deste século, é permissível entender como a obra de Jaguaribe, o pensamento 

desenvolvimentista formulado no ISEB e instituto em si, enquanto organismo de reunião de 

                                                           
39 Toledo (1977, p. 41) acredita que Jaguaribe caracteriza a estrutura-tipo como “o resultado do 

intercondicionamento de quatro planos estruturais: das relações econômicas, das relações sociais, das relações 

políticas e das relações culturais. Não há dominância de uma estrutura sobre a outra, mas, sim, correlações 

recíprocas. Exemplos: colonial; semicolonial; capitalista”. 
40 A Política de Clientela de Jaguaribe, de acordo com Candido Mendes, era o principal sustentador do Estado 

Cartorial e fruto da fase semicolonial na qual o país se encontrava. Para o autor, Jaguaribe acreditava que suas 

raízes estavam no subdesenvolvimento do Estado Brasileiro e parasitismo social da classe burocrática. Candido 

Mendes classifica o artigo de Jaguaribe sobre Política de Clientela do Segundo Volume dos Cadernos do Nosso 

Tempo como sendo um dos pilares do pensamento político nacional brasileiro (MENDES, 2000). 
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intelectuais públicos são vistos pela historiografia nacional brasileira. Pretende-se, neste 

momento, por meio da elucidação do referencial teórico-metodológico, demonstrar o que este 

trabalho apresenta de novo e como ele se difere das interpretações aqui expostas, no sentido 

de compreender o significado da noção de nacional-desenvolvimentismo na obra e 

pensamento de Hélio Jaguaribe, enquanto intelectual do ISEB na década de 1950 e início da 

década de 1960. 

 

2. O contextualismo linguístico como método para compreensão do significado de 

nacional-desenvolvimentismo na obra de Hélio Jaguaribe de 1958 

 

2.1. O conceito de nacional-desenvolvimentismo na obra e pensamento de Hélio 

Jaguaribe 

 

Conhecido como principal autor do que é comumente designado de “ideologia 

nacional-desenvolvimentista”, as ideias de Hélio Jaguaribe foram formuladas principalmente 

enquanto este autor fazia parte do ISEB e era membro da intelectualidade pública nacional, 

responsável pela formulação de um projeto de desenvolvimento brasileiro.  A despeito de sua 

posição dentro do ISEB e de sua proximidade com a administração pública, a teoria 

desenvolvimentista de Jaguaribe difere das ideias centrais do ISEB. 

É importante ressaltar, que apesar de reconhecidamente desenvolvimentista e 

nacionalista, o ISEB não possuía pensamento homogêneo, tanto é que a noção nacional-

desenvolvimentista de Jaguaribe foi acusada por diversas alas da intelectualidade nacional de 

ser antinacionalista e oposta ao ideal que o ISEB representava41. Jaguaribe participa da 

discussão sobre o desenvolvimento e suas diversas maneiras de se alcançá-lo em um país 

ainda subdesenvolvido como o Brasil. 

A partir da premissa de que o subdesenvolvimento existe e que o Brasil faz parte dos 

países que necessitam se modernizar e industrializar para alçar o desenvolvimento político, 

cultural e econômico, teorias são propostas que quantificam e especificam projetos em prol do 

desenvolvimento nacional. O nacional-desenvolvimentismo de Jaguaribe é um destes 

projetos, dentre variados e múltiplos pensamentos, opostos e similares ao ideal nacionalista 

desenvolvimentista de Jaguaribe em diversos graus. 

                                                           
41 A discussão quanto à consequências da obra e pensamentos de Jaguaribe serão apresentados no Capítulo 

Terceiro desta pesquisa. 
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Partindo da hipótese central deste trabalho, como já havia sido dito anteriormente, 

Jaguaribe defende uma visão nacionalista moderada para um desenvolvimento, que por sua 

via, aceitaria a presença de capitais estrangeiros ao mesmo tempo em que os setores mais 

ativos e modernizantes da burguesia nacional seriam os catalisadores do processo 

desenvolvimentista, assim como seriam os apaziguadores das classes (JAGUARIBE, 2013). 

Tal processo de aliança de classes em prol do desenvolvimento é denominado por Jaguaribe 

de “revolução nacional burguesa”, tema de discussão e análise e até mesmo força motriz do 

ISEB. 

Para se compreender o conceito de nacional-desenvolvimentismo e como este se fez 

presente na obra de Hélio Jaguaribe é necessário entender o contexto em que este o escreve e 

o momento. É salutar, por exemplo, discutir porque e como o nacional-desenvolvimentismo 

se fez presente em um instituto criado pelo governo e como o Estado Brasileiro se porta 

diante do debate desenvolvimentista desde a Era Vargas até João Goulart, último governo 

antes do Regime Militar. 

O esforço teórico necessário para tal empreitada se baseará em fundamentos 

essenciais para a história do pensamento político42, objetivando fazer uma análise da trajetória 

do pensamento político brasileiro em meio a uma obra de cunho teórico e ideológico. Antes 

da revisão teórica e bibliográfica do termo e da leitura das obras escolhidas, primordial é a 

escolha da metodologia que guiará todo o trabalho teórico e historiográfico. O método de 

Quentin Skinner associado as suas críticas e trabalhos revisionistas se faz aqui de suma 

importância para a formulação de uma dissertação sobre a obra de Jaguaribe e sobre o 

desenvolvimentismo baseado em ideologias nacionalistas moderadas. Vale ressaltar que não 

há consenso nem mesmo coesão no método adotado por Skinner dentro dessa corrente, logo, 

quando se cita o método de Skinner o trabalho se refere única e exclusivamente ao 

contextualismo linguístico proposto por Quentin Skinner. 

 

 

 

                                                           
42 Conforme destaca Diego Ambrosini (2010), em seu estudo apresentado ao Encontro Anual da Anpocs, a 

história das ideias políticas recebe diversos nomes: teoria política histórica, história intelectual, história do 

discurso, história das linguagens políticas, história do pensamento político e social, história dos conceitos, 

sociologia do conhecimento, contudo, cada um destes termos e/ou conceitos representa um ramo diferente do 

saber, cada qual com suas peculiaridades e especificidades. Utilizar-se de um conceito para explicar um autor ou 

pesquisa de uma determinada época, pode levar ao pesquisador a cometer o erro de anacronismo histórico, 

conforme desta Q. Skinner (2002), autor do referencial teórico-metodológico aqui empregado. Portanto, é 

recomendável somente a utilização de termos e conceitos empregados pelo autor à sua época e evitar o uso de 

conceitos alheios ao seu tempo e a sua pesquisa. 
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2.2. Como compreender o pensamento político por meio da história intelectual? 

 

O objetivo central deste trabalho é realizar uma análise do significado de nacional-

desenvolvimentismo na obra de Hélio Jaguaribe por meio da caracterização da dimensão 

ilocucionária de seu discurso e a descoberta de seus limites por meio de um contextualismo 

linguístico, metodologia empregada por Quentin Skinner, expoente de uma nova e presente 

metodologia na história do pensamento político. 

Primeiramente, se faz mister apresentar as origens e fundamentos da metodologia 

aqui empregada, quais seus embasamentos teóricos e alegações, suas críticas e por fim, 

explicar de forma consistente com a argumentação utilizada como e de que forma o 

contextualismo linguístico e não outra metodologia é mais viável no sentido da compreensão 

e resolução dos objetivos primários desta dissertação. 

Tal metodologia surge com os estudos de Quentin Skinner (1969), John Pocock 

(1965) e John Dunn (1968), célebres na academia e será denominada história intelectual43, 

erroneamente confundida com a história das ideias (MANDELBAUM, 1965; BEVIR, 1992, 

1997, 2000; LACAPRA, 1992, DRYZEK et. al., 2006). Conforme afirma Grafton (2006) o 

método de Skinner oferece à teoria política uma nova forma de se fazer história intelectual em 

si mesma. 

A Escola de Cambridge, ramificação da academia encarregada da história do 

pensamento político, floresceu com os trabalhos Quentin Skinner (1966, 1972) e John Pocock 

(1962, 1964, 2004), e passou a condicionar o estudo das ideias políticas à aplicação de uma 

rigorosa metodologia contextualista que se fundamenta no pressuposto da irredutibilidade do 

contexto linguístico ao contexto social (SKINNER, 2002). Conforme postula Robert Lamb 

(2009), havia duas tradições predecessoras à Escola de Cambridge, a de Arthur Lovejoy 

(1940), cujo eixo são as ideias-unidades e uma segunda tradição, do epifenomenalismo 

marxista. Como já havia dito Bianchi (2014, p. 10) “a oposição ao materialismo histórico que 

levou Skinner a debruçar-se sobre a metodologia da história do pensamento político”. 

Lamb (2009) continua e afirma que, para Skinner, elocuções são performativas, 

quando um indivíduo escreve algo, ele faz algo, ou seja, todo ato linguístico44 (Speech Acts) é 

ideológico porque toda ação política é fundamentada num pensamento ideológico e deve-se 

                                                           
43 Segundo Peter Gordon (2013, pp. 1-2), “História Intelectual é o estudo dos intelectuais, ideias e padrões 

intelectuais no tempo”, enquanto que a História das Ideias seria “uma disciplina a qual olha para conceitos em 

larga escala assim como eles aparecem ao longo do tempo”. 
44 No campo da linguística e da filosofia da linguagem, um ato linguístico ou ato discursivo refere-se a uma 

elocução (fala), a qual possui uma função performativa, ou seja, comunica algo e intenciona algo. Este termo 

será melhor contemplado nos estudos de Wittgenstein e J. L. Austin. 
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considerar as intenções autorais para compreendê-lo. O contextualismo linguístico é a crença 

de que os textos políticos podem ser entendidos ao localizá-lo em um contexto intelectual e a 

linguagem disponível para os autores (Havercroft, 2011). 

Diferenciar história intelectual de história das ideias e dos conceitos45 é ideal para 

compreensão do que esta metodologia traz de nova para o campo da historiografia das ideias 

políticas e demonstra como Quentin Skinner será necessário para a compreensão significado 

do nacional-desenvolvimentismo de Hélio Jaguaribe. 

 

3. A Escola de Cambridge e o contextualismo linguístico de Quentin Skinner e John 

G. A. Pocock 

 

Enquanto na Inglaterra se consolida a Escola de Cambridge, na Alemanha a história 

dos conceitos (Beggriffsgeschichte em alemão) alcança notoriedade na academia com os 

trabalhos de Koselleck (2004) e Melvin Richter, autor do livro The History of Political and 

Social Concepts (RICHTER, 1995). Quentin Skinner, Reinhart Koselleck, John G. A. Pocock 

e Mark Bevir partilham certas semelhanças em suas obras, apesar de seguirem metodologias 

diferentes nos estudos das ideias. Os três têm suas teorias influenciadas pela chamada virada 

linguística (linguistic turn) nas ciências sociais (RORTY, 1992; BIANCHI, 2014). 

De acordo com Toews (1987) a maior consequência da virada linguística para a 

história intelectual foi a concentração dos esforços no discurso46 como termo para conceituar 

e praticar a história dos significados47. Para descobrir o significado de um texto, alguns 

acadêmicos defendem a busca do contexto linguístico, J. G. A. Pocock e Quentin Skinner são 

um deles. Pocock faz parte dos contextualistas radicais (Hard Linguistic Contextualist) e já 

Skinner é considerado um contextualista linguístico moderado (Soft Linguistic Contextualist), 

cujo cerne é a intencionalidade autoral. 

Autor de Logic of History of Ideas (2004), Mark Bevir48 (1992) produz em seu artigo 

sobre “Os Erros do Contextualismo Linguístico49” críticas tanto aos contextualistas radicais 

                                                           
45 Traçar a morfologia de conceitos, como o faz Lovejoy (1940), é errôneo e ilusório, pois os conceitos se 

modificam ao longo do tempo e servem para responder perguntas específicas dentro de um debate particular. Leo 

Strauss (1941), ao analisar Maquiavel também recai nesse tipo de erro e é duramente criticado por Skinner, pois 

segundo o autor é um absurdo histórico criticar um autor por não debater algo que não pertence ao seu contexto. 
46 A Teoria do discurso, aqui exposta, refere-se aos trabalhos desenvolvidos por Quentin Skinner, John Dunn e 

John. G. A. Pocock. Tal teoria foi melhor trabalhada e articulada no recente trabalho de Pocock, Virtue, 

Commerce and History (TOEWS, 1987). 
47 LaCapra (1992) propõe uma revisão das categorias impostas a história dos significados (meaning) pelos 

historiadores sócio-culturais, tais quais como Chartier (TOEWS, 1987). 
48 A ciência política de Bevir é chamada de interpretativa, pois busca compreender os significados das ideias, 

práticas e instituições políticas atribuídas pelas pessoas que a estudam e a interpretam (BEVIR, 1992). Tal 
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quanto aos contextualistas moderados. Os contextualistas radicais acreditam que os 

paradigmas dão significado ao texto, já os contextualistas moderados acreditam que podemos 

descobrir intenções do autor apenas se colocá-lo no contexto contemporâneo do mesmo. 

 

Para os contextualistas moderados (soft), só é possível descobrir a intenção de um 

autor ao situar o texto no contexto linguístico contemporâneo do mesmo. Skinner 

clama que a descoberta da intenção requer uma forma separada de estudo, que será 

essencial para empreender se objetivo da crítica é entender o significado do trabalho 

do autor (BEVIR, 1992, p. 288). 

 

Os contextualistas moderados se baseiam em dois argumentos principais, o de que o 

entendimento pode ocorrer somente quando um historiador aborda um texto tendo 

conhecimento das convenções em que este foi escrito, e em segundo lugar, no entendimento 

de que intenções ilocucionárias de autores são intenções de contribuir para argumentos 

contemporâneos. Antes dos trabalhos de Skinner, autores como John Pocock e John Dunn 

permearam o pensamento da história das ideias e serviram de expoentes que dialogariam com 

os trabalhos de Quentin Skinner a partir de 1962. 

Pocock é critico da história do pensamento tradicional e busca as relações entre 

motivo e causa, assim como é visto na obra de Skinner. Para ele, há uma distinção entre 

motivo e intencionalidade, logo não se pode explicar um texto ou sua intenção, apenas 

localizando sua fonte primária, mas sim por meio da sua motivação (POCOCK, 1962). Como 

afirma Pocock (2009, p. 139) em Political Thought and History: Essays on Theory and 

Method, em seu capítulo oitavo, também publicado como artigo na revista Commom 

Knowledge, de título Quentin Skinner: the history of politics and the politics of history, a 

metodologia de Skinner “foca na performance do Ato Discursivo em determinado contexto”. 

 

4. Quentin Skinner e o contextualismo linguístico moderado com ênfase na 

dimensão ilocucionária da fala 

 

De acordo com Álvaro Bianchi (2014), em seu artigo apresentado ao IX Encontro da 

ABCP, Skinner se baseia e lê a obra de Pocock sobre John Locke e ao reproduzir suas críticas, 

                                                                                                                                                                                       
concepção advém do construtivismo de Collingwood, um dos autores que inspiraram a formação da Escola de 

Cambridge. Sua filosofia é caracterizada como “intencionalista” ou “pós-analítica” (COLLINGWOOD, 2005) e 

concorda em partes com as críticas propugnadas pela Escola de Cambridge a qual influenciou bastante seu 

pensamento. 
49 Bevir advoga um historicismo emergente na ciência política, influenciado pela emergência de autores como 

Charles Taylor e Quentin Skinner na academia. Apesar de influenciado por estes autores, Bevir (1992) critica o 

contextualismo linguístico de Skinner (1969) e Pocock (1965) e sua visão da história das ideias. O mesmo 

(BEVIR, 1997, 1992, 2000) tece duras críticas a Pocock por este retratar a história das ideias como uma história 

das linguagens de modo que esta reduz a mente a um simples constructo social. As ideias, segundo Lovejoy 

(1940) são muito mais que construções sociais e estão intrinsecamente ligadas a história e a filosofia. 
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fundamenta seu próprio método de contextualismo. Skinner foi aluno de Peter Laslett (1964), 

organizador de Philosophy, Politics and Society e fora colega de classe de John Dunn, um dos 

intelectuais pertencente à Escola de Cambridge. 

Quentin Skinner não foi o único da Escola de Cambridge, mas foi quem criou uma 

metodologia nova para a história intelectual. O autor abandona quatro tendências, 

consideradas por ele, errôneas: mitologia das doutrinas; mitologia da coerência; mitologia da 

prolepse; mitologia do paroquialismo (AMBROSINI, 2010). A mitologia das doutrinas 

consiste na expectativa de atribuir a um clássico uma doutrina na ilusão de que este buscava 

contribuir de forma mais sistemática o possível para a questão que buscavam responder. Este 

erro é comum em biografias intelectuais e na concepção da existência de uma ideia unitária. O 

maior perigo para biografias, segundo Skinner, seria cair em anacronismo e atribuir a um 

autor a contribuição sobre algo que ele não discute ou conferir certo tipo de clarividência a 

sua obra. 

Já a mitologia da coerência é um erro comum dos historiadores ao atribuir a um texto 

clássico coerência inerente, ou seja, qualquer tipo de problema em sua compreensão advém do 

leitor e não do autor. Novamente Skinner (2002) critica Leo Strauss (1941) por afirmar que é 

necessário saber ler nas entrelinhas quando o autor sofria perseguição ou cerceamento de 

pensamento. Enquanto que finalmente, a mitologia da prolepse ocorre quando há maior 

preocupação com o significado retrospectivo de um episódio do que com o significado para o 

agente à época (SKINNER, 2002). 

Quando Skinner (1972) fala em significado, deve-se ter em mente que o autor 

estabelece três tipos ou tipologias de significados, os quais ele decodificará em seu artigo 

sobre interpretação de textos de 1972 como “Meaning I”, “Meaning II” e “Meaning III”. O 

primeiro é baseado no que a palavra significa em si, está conectado a morfologia da palavra e 

não é de interesse para o autor. O segundo reflete o que o trabalho ou obra significa para o 

leitor e também não compreende o que Skinner busca em sua metodologia. O terceiro e 

último significado, relativo ao que o autor quer dizer ao escrever determinada obra, este sim 

interessa a metodologia de Skinner. 

A metodologia de Skinner surge para questionar a teoria tradicional do significado, 

cuja pressuposição afirma que declarações se referem a fatos e para se descobrir o significado 

das mesmas é necessário verificar as afirmações nela contidas. Baseado em Wittgenstein 

(2009), Skinner (2002, p. 2) enfatiza que “devemos parar de nos perguntar sobre o 

‘significado’ das palavras e nos focar nas várias funções que elas são capazes de realizar”. 

Fundamentado no pensamento de J. Austin e sua obra How to Do Things with Words (1962), 
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Skinner foca na dimensão dos atos discursivos ou atos de fala50 (Speech Acts) e em como na 

dimensão da linguagem51 ao se comunicar algo o autor está buscando algo ao escrever o que 

escreve. 

Ludwig Wittgenstein52 e J. L. Austin influenciam na conformação do pensamento da 

Escola de Cambridge, e conseguintemente, de Skinner e seu conceito de significado, que se 

refere ao uso da expressão linguística em vez de seu significado semântico (BIANCHI, 2014). 

Segundo Bianchi (2014), a filosofia da linguagem de J. L. Austin permite a classificação de 

três atos de fala, o ilocucionário, o locucionário, perlocucionário. Skinner ultrapassa Austin 

quando afirma que o ato ilocucionário revela a intenção do autor. 

O Capítulo Quarto do Primeiro Volume de seu livro, cujo escopo central é a 

metodologia contextual linguística53, também publicado como artigo com o nome de Meaning 

and Understanding in the History of Ideas, em History and Theory de 1969 traz elucidações 

sobre sua metodologia e como esta se aplica na história do pensamento político. Em seu texto 

principal Skinner busca criticar a crença de que os clássicos podem opinar num determinado 

campo de conceitos fundamentais e que há ideias universais, atemporais e conceitos 

fundamentais na ciência política e na filosofia. Ele ressalta em sua obra uma série de erros, 

denominados por ele de mitologias, ao criticar o modo se estudar a história das ideias, como o 

mero textualismo ou até mesmo o contextualismo social. 

Em sua obra Visions of Politics, em todos os três volumes, o autor busca “elucidar 

conceitos não se focando nos ‘significados” dos termos, mas sim se perguntando o que pode 

                                                           
50 Ao analisar o que o autor quer dizer ao escrever se lida com a dimensão de Motivos e Intenções, dois termos 

diferentes. Para Skinner, os motivos estão ligados as condições antecedentes do trabalho do escritor e a intenção 

se refere a pergunta que o autor quer responder e o debate a que ele almeja contribuir. Baseado nos excertos de 

Austin, Skinner afirma que “emitir uma elocução é falar não só com um determinado significado, mas também 

com o que Austin nomeou de Força Ilocucionária” (SKINNER, 1972, p. 401). A intenção estaria ligada ao Ato 

Ilocucionário, ou seja, a força ilocucionária de uma obra, o que o autor intencionava ao escrever determinado 

excerto. 
51 Tendo como método prioritário o contextualismo linguístico, Skinner (2002) afirma existir duas dimensões da 

linguagem, a tradicional dimensão do significado que reflete o textualismo ao qual ele critica, que busca 

compreender um texto somente a partir do significado em si dos conceitos utilizados, e a dimensão da ação 

linguística, a qual Skinner se interessa, pois esta se baseia na compreensão do que o autor busca ao empregar 

determinada fala, algo presente nos trabalhos de Austin (1962). 
52 Alberto Voltolini (2010) apresenta à academia uma ideia deveras radical, ao inclusive, questionar a 

classificação de Wittgenstein como contextualista. Segundo o mesmo, ao contrário dos contextualistas à época, 

Wittgenstein acreditava que o significado linguístico dos elementos que compõem a fala determinam o 

significado linguístico da mesma. O mesmo é acompanhado por Jason Bridges, em seu artigo para o livro de Arif 

Ahmed de 2010, sobre as Investigações Filosóficas de Wittgenstein. 
53 De acordo com Pierre Rosanvallon (1995), crítico ferrenho de Quentin Skinner e de seu contextualismo 

linguístico, há cinco fraquezas metodológicas da história das ideias: tentação do dicionário, obras especializadas 

em obras ou manuais de doutrina política; história das doutrinas; complementarismo textual; reconstrutivismo; 

tipologismo. Para Steinberger (2009), a Teoria dos Atos Linguísticos não se aplica à interpretação de textos. Ao 

refutar a aplicabilidade do ato linguístico ele coloca a Teoria Política num passo mais analítico, racional e 

argumentativo. 
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ser feito com eles e ao examinar suas relações com os outros e ao expandir a rede de crenças” 

(SKINNER, 2002, p. 4). Os dois últimos volumes de sua obra, focados em Maquiavel 

(SKINNER, 2002b) e Hobbes (SKINNER, 2002c), respectivamente, elucidam o método 

utilizado por Skinner54. 

Nos volumes supracitados, Skinner objetiva compreender a Renascença e o 

pensamento político moderno por meio do estudo das obras de Maquiavel e Hobbes, no 

sentido de esclarecer não somente o contexto social em que se encontram, mas também os 

motivos que levaram os dois clássicos a escreverem o que escreveram. Ou seja, Skinner no 

volume dois, denominado de Renaissance Virtues (2002b), busca estabelecer o significado de 

virtù na obra de Maquiavel, assim como tenta compreender a intenção contida em sua obra, o 

debate em que Maquiavel se insere, com quem este dialoga e o que ele objetiva ao realizar 

(perform) este ato discursivo55. 

Em Visions of Politics: Renaissance Virtues56, Skinner procura jogar luz sobre 

alguns aspectos da Renascença tido como verdades pela academia, no sentido de melhor 

explicar seus valores republicanos. O direcionamento da obra e história intelectual de 

Maquiavel faz com que o autor se debruce sobre os diversos temas quem remetem ao 

pensamento republicano da época e obra de Maquiavel. Para esta obra Quentin Skinner 

(2002c) busca sua referências na Biblioteca Nacional de Paris, Biblioteca Britânica, 

Biblioteca da Universidade de Cambridge, Saint John’s College em Oxford, e a partir de 

Fontes Primárias de Maquiavel, que podem elucidar o debate em que este estava inserido e 

quais suas concepções de republicanismo. 

Com esta questão resolvida, ele parte para o objetivo principal no terceiro e último 

volume, intitulado de Visions of Politics: Hobbes and Civil Science57 (2002c), que é 

                                                           
54 Para Skinner entendimento e significado não são termos correlatos. Para entender um texto, devemos 

compreender não só seu significado, mas também a intenção ilocucionária do autor ao escrever aquele texto, e 

isto requer convenções partilhadas, ou seja, deve-se ler o texto com os olhos e mente da época em que este foi 

escrito (BEVIR, 1992). 
55 Quentin Skinner tem em conta a argumentação de Wittgenstein de que palavras também são ações ao concluir 

que “a teoria do ato discursivo é capaz de responder algumas perguntas da filosofia da ação e sobre causalidade 

na explicação de comportamento” (SKINNER, 2002, p. 4). 
56 Os capítulos do livro, dispostos em ordem, são: A realidade da Renascença; Redescoberta dos valores 

republicanos; Ambrogio Lorenzetti e o governo virtuoso e poder e glória das repúblicas; Valores Republicanos 

na Era de Príncipes; Maquiavel e virtù e sua concepção de liberdade negativa; Utopia de Thomas More; 

Humanismo, escolástica e soberania popular; Políticas de escravismo e John Milton; Liberdade Clássica, 

Renascença e Guerra Civil Inglesa; Pensamento constitucional renascentista; Estado de Princípes a 

personalidade de Estado. 
57 Cada capítulo da obra remete a um campo específico que Hobbes discutiu em suas obras e áreas temáticas do 

conhecimento humano para as quais o autor contribui, como: filosofia; studia humanitatis; concepção de ciência 

civil; retórica e construção da moralidade; teoria do riso; o Estado e a artificialidade do indivíduo; significado de 

liberdade; ideologia na Revolução Inglesa; o contexto da Teoria Política de Hobbes; suas disciplinas na França e 

Inglaterra; e Hobbes e a política da Sociedade Real. 
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justamente dimensionar os fundamentos da modernidade presentes na obra de Hobbes, a 

pergunta a qual o autor tenta responder e qual o ato ilocucionário de seus excertos que 

acabariam por fundamentar o pensamento político moderno. Este seria o escopo principal da 

obra fundamental da teoria metodológica aqui aplicada e condicionada. 

Skinner (2002c) destrincha o pensamento de Hobbes nos diversos campos do 

conhecimento em que este se desafiou a discutir à sua época. Sua pesquisa foi embasada em 

fontes primárias e secundárias, abarcando manuscritos da Biblioteca Nacional de Paris, cartas 

de Hobbes a Aubrey disponíveis na Biblioteca Bodleian de Oxford, e vários documentos 

presentes na Biblioteca Britânica. Além de cartas e excertos do próprio autor, Skinner tem 

como base fundamental os diversos pensadores da época que dialogaram com Hobbes e 

faziam parte da discussão em que este se situava. 

Ainda no terceiro volume, em Hobbes on Philosophy, Skinner começa com uma 

breve biografia de Thomas Hobbes, sua educação e destaca como sua obra seria mais tarde 

fruto da cultura literária do humanismo. Demonstra como as diversas etapas de sua carreira 

profissional e vida pessoal influenciaram nas subsequentes etapas de seu pensamento e obra. 

No segundo capítulo, Hobbes and the studia humanitatis58, Skinner (2002c) critica e contesta 

a ênfase no período (revolução científica) em que Hobbes começou a escrever suas ideias e 

busca exemplificar em seu texto a trajetória do autor por meio de trabalhos anteriores de 

Hobbes. 

Na terceira seção, Hobbes’s changing conception of civil science59, Skinner busca 

ressaltar os objetivos escritos pelo próprio Hobbes em seus excertos. Quem financiara seus 

estudos e quem o guiou como mentor também importa para a pesquisa. Na seção intitulada de 

Hobbes on rhetoric and construction of morality60, o texto é focado nas aspirações e críticas 

do texto, pois de acordo com o método empregado por Skinner, ao se considerar as 

fundamentações e conceitos-chave utilizados pelo autor, também se deve levar em 

consideração quem Hobbes critica, qual seu embasamento e o porquê desta discordância. 

                                                           
58 O Segundo Capítulo de sua obra compreende uma versão revisada de um artigo anterior denominado Thomas 

Hobbes and the Renaissance Studia humanitatis, publicado em Writing and Political Engagement in 

Seventeenth-Century England, obra organizada por Derek Hirst e Richard Strier, para Cambridge no ano de 

2000. 
59 O Terceiro Capítulo também é uma versão atualizada de um artigo já publicado com o título de Scientia Civilis 

in Classical Rhetoric and in the Early Hobbes, do livro Political Discourse in Early-Modern Britain, organizado 

por Quentin Skinner e Nicholas Phillipson, para Cambridge no ano de 1993. 
60 Esta seção também foi baseada em obras anteriores, no artigo de nome Thomas Hobbes: Rhetoric and the 

Construction of Morality, para Proceedings of the British Academy 76, no ano de 1991. 
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Em The context of Hobbes’s theory of political obligation61, Skinner (2002c) destaca 

duas suposições errôneas sobre a teoria política de Hobbes: a de que sua teoria era um 

fenômeno isolado e sem precedentes e de que não foi aceita em seu tempo. Quentin Skinner 

destaca muito bem que seu objetivo primário não é contextualizar socialmente, 

economicamente ou até mesmo politicamente a sociedade em que o autor vive, mas sim o 

contexto intelectual e linguístico do mesmo, quais suas aspirações, no que este acredita e 

como isto virá a influenciar em seus escritos, com quem este dialoga e a que pergunta e a 

quem o mesmo quer responder. Pois como bem afirma Skinner em seu primeiro volume, o 

qual trata sobre metodologia: “Qualquer declaração/afirmação é a personificação de uma 

intenção particular de uma ocasião particular, dirigida à solução de um problema particular, 

dentro de um específico contexto” (SKINNER, 2002, p. 88). 

 

4.1. O método de Skinner aplicado à obra nacional-desenvolvimentista de Hélio 

Jaguaribe 

 

Partindo desta premissa e se utilizando deste método, Skinner não só apresenta uma 

breve biografia do intelectual estudado, mas também a contextualiza, indicando como cada 

momento específico na vida e obra do autor influenciou cada específica etapa de sua evolução 

intelectual, inferindo assim o objetivo ou intenção autoral no momento da escrita do excerto 

pesquisado. É justamente tal método que se pretende replicar no intuito de compreender a 

obra de Hélio Jaguaribe enquanto pensador do ISEB na década de 1950. 

Talvez um trecho que condense tal metodologia e qual o modus operandi do 

pensamento de Quentin Skinner e seu contextualismo linguístico, seja quando ele descreve 

seu objetivo e a função primária de sua obra no Terceiro Volume de seu livro 

 

[…], se vamos escrever história das ideias de uma maneira historicamente 

apropriada, nós precisamos situar os textos que estudamos dentro dos contextos 

intelectuais e estrutura de discurso que nos permita reconhecer o que os autores 

estavam fazendo ao escrevê-los. Para explicar de maneira mais rebuscada, eu 

enfatizo a performatividade dos textos e a necessidade de tratá-los intertextualmente. 

Minha aspiração, é claro, não é de realizar a impossível tarefa de entrar na cabeça de 

pensadores há muito falecidos; é simplesmente usar técnicas ordinárias de pesquisa 

histórica para resgatar seus conceitos, seguir suas distinções, resgatar suas crenças, 

até onde for possível para ver as coisas da sua maneira (SKINNER, 2002c, p. VIII). 

 

Antes de qualquer coisa, é necessário uma relação das obras produzidas, entrevistas 

concedidas, discursos proferidos, aulas e conferências ministradas, todo e qualquer texto que 

                                                           
61 Previamente publicado como The Ideological Context of Hobbes’s Political Thought no periódico The 

Historical Journal de 1966. 
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exponha o pensamento nacional-desenvolvimentista do autor, especialmente os públicos 

durante o período em que este fazia parte do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, no 

período que compreende entre 1955 e 1958. Contudo, textos e excertos que foram produzidos 

previamente e/ou posteriormente, cuja contribuição seja valida para compreender sua teoria 

não serão descartados arbitrariamente. 

Distante de uma tentativa de apologia a um método ou teoria de determinado autor, 

partindo apenas da emulação ou tentativa de replicação de um método de interpretação de 

significado, se busca aqui interpretar e analisar a extensa obra de Hélio Jaguaribe e seu 

conceito singular de nacional-desenvolvimentismo, por meio da contextualização linguística, 

a fim de contribuir para o debate e sem a pretensão de se estabelecer o significado absoluto do 

conceito cunhado pelo autor, nem mesmo excluir ou deslegitimar autores anteriores que 

embarcaram na mesma empreitado, porém, utilizando-se de métodos distintos. 

Pretende-se subdividir as áreas de pensamento de Jaguaribe em tópicos específicos, 

para subsequentemente, analisá-los metodologicamente à maneira do contextualismo 

linguístico. Jaguaribe aborda diversos assuntos em sua obra, mas o conceito de nacional-

desenvolvimentismo merece destaque aqui, e o mesmo implica no estudo de diversos 

conceitos subsequentes como nacionalismo brasileiro, classe dirigente, revolução nacional 

burguesa, intelligentsia brasileira, aliança de classes, setores modernizantes da sociedade e 

burguesia nacional. 

Além destes termos, há os assuntos abordados por Jaguaribe em sua obra principal 

sobre o nacional-desenvolvimentismo, como: a política do petróleo, a política de capitais 

estrangeiros e a política exterior. Destaque será dado ao assunto abordado, quais autores e 

quais áreas do conhecimento participavam do debate, com quem Hélio Jaguaribe dialogava ao 

escrever o que escrevia, a qual pergunta este almejava responder ou qual pensamento ele 

intencionava criticar ou exaltar, e o mais importante, o que este enquanto intelectual membro 

da intelligentsia governista fazia à época, qual era sua função no Estado e/ou vida privada, e 

como tal influenciara na escrita de sua obra. 
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CAPÍTULO II – CONTEXTO DESENVOLVIMENTISTA DA OBRA E 

DO PENSAMENTO DE HÉLIO JAGUARIBE 

 

1. Contexto sócio-político e acadêmico-intelectual: o contexto basta para o 

esclarecimento da dimensão ilocucionária? 

 

Pretende-se trabalhar neste momento com os autores, intelectuais, núcleos de estudos 

e grupos que pensavam e debatiam o desenvolvimento na mesma época que Jaguaribe, a partir 

da década de 1950 até o começo da década de 1960, um pouco antes do golpe militar no 

Brasil em 1964. Para tanto, após a revisão da literatura e introdução do referencial teórico-

metodológico, foca-se aqui na análise e problematização do contexto sócio-político e 

acadêmico-intelectual da época em que Jaguaribe formula sua noção de nacional-

desenvolvimentismo, no intuito de se compreender o momento do debate desenvolvimentista 

e como o autor se encaixa em suas diversas ramificações. 

Os tópicos aqui apresentados, embora não abordem diretamente o pensamento de 

Jaguaribe e os conceitos introduzidos por sua obra, têm ligação ou conexão direta com seu 

pensamento e trajetória intelectual. Pretende-se aqui apresentar o contexto político, social, 

econômico e acadêmico que fundamentará o contexto linguístico do nacional-

desenvolvimentismo de Jaguaribe apresentado no Capítulo Terceiro, lembrando aqui a 

distinção entre contexto sócio-político de contexto intelectual e contexto linguístico 

apresentada no referencial teórico-metodológico de Skinner (2002). 

Para tanto é de vital relevância apresentar o contexto político e social da década de 

1950, o papel das agências e grupos de intelectuais públicos dos quais Jaguaribe compôs os 

quadros, e qual era seu objetivo enquanto membro do ISEB e da burocracia estatal à época. 

Além do mais, é apresentado o debate desenvolvimentista e suas diversas nuances, assim 

como todas as vertentes desenvolvimentistas que dialogavam com o trabalho de Jaguaribe, 

para por fim, num Terceiro Capítulo se apresentar a denominada “ideologia nacional-

desenvolvimentista”. Os conceitos e definições estão reservados para o capítulo supracitado, 

que apresentará o pensamento nacional-desenvolvimentista de Jaguaribe e em quais conceitos 

este último se encontra fundamentado. 

A análise do contexto linguístico significa tornar público o objetivo e fim do autor ao 

escrever sua obra, ou seja, o que Jaguaribe procurava e/ou intentava atingir por meio de sua 

ação enquanto intelectual que tinha por fim o desenvolvimento do país. Como estabelecer tal 
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contexto linguístico? Basta traçar o contexto sócio-político da época? É suficiente elucidar o 

contexto cultural e intelectual do momento em que o autor vive? Ou também é necessário 

demonstrar por meio da história qual a formação acadêmico-intelectual do autor estudado e a 

partir disto traçar uma trajetória intelectual por meio da listagem de quem inspirou Jaguaribe e 

quais teorias compõem seu arcabouço intelectual? 

À primeira vista, tais perguntas buscam responder questões desconexas e específicas 

de um mesmo tema, cuja amplitude não pode ser abarcada em um único empreendimento 

acadêmico. Contudo, ao amalgamá-las num mesmo universo, vislumbramos indicativos para 

problematizar o contexto linguístico e a trajetória intelectual do autor. Muito mais do que isto, 

além do estabelecimento do contexto sócio-político, econômico, cultural, intelectual e 

societal, é relevante saber a trajetória profissional62, intelectual e pessoal do indivíduo que 

escreveu a obra e qual era sua intenção ao formular sua chamada “ideologia”. 

No entanto, não se deve confundir tal empreitada com uma biografia, a qual destaca 

os aspectos da vida pessoal e profissional do autor, buscando compreender sua vida e obra 

como um todo. Para atender o objetivo de tal pesquisa, começar-se-á por meio da 

apresentação do contexto social, político e cultural que permeiam a década de 1950 e a série 

de eventos na sociedade brasileira que levam à confecção e publicação da obra de 1958. Aqui 

serão considerados os movimentos políticos, mudanças de governo, crises sociais e 

econômicas, acirramento da divisão de classes e criação de diversas agências governamentais 

no intuito de acelerar o desenvolvimento do país. 

Como será visto, dentre as agências que surgem com objetivo de melhorar a 

qualidade técnica da burocracia governamental brasileira nesta década, surgem os institutos 

chefiados por Jaguaribe e que têm como carro chefe pensar o desenvolvimento do país e fazer 

parte da intelectualidade pública nacional. (FONSECA, 2012). O mais relevante e principal 

destes institutos foi o ISEB, herdeiro do IBESP e que teve como base pensadores da teoria do 

subdesenvolvimento e do estruturalismo latino-americano, como Celso Furtado e Raúl 

Prebisch da CEPAL (BRESSER-PEREIRA, 2005). 

Integrante, criador e membro ativo do ISEB e IBESP, Jaguaribe ministra cursos, 

oferece conferências a membros da administração pública e do governo vigente, publica e 

                                                           
62 No Apêndice III, encontra-se descrito e elaborado em detalhes a trajetória Profissional Acadêmico-Intelectual 

e Empresarial de Hélio Jaguaribe, de 1946 a 2005. Esta tabela de elaboração própria foi criada a partir das 

leituras de intérpretes e de textos do próprio Jaguaribe falando sobre sua vida profissional. Nesta tabela 

encontram-se informações sobre trabalhos, projetos, pesquisas, institutos, sua atuação como advogado e assessor 

no governo de Vargas, sua participação na criação do PSDB após a redemocratização brasileira, seu papel de 

Ministro no Governo de Fernando Collor de Melo, seu projeto de usina siderúrgica e a empresa de nome 

Latinequip, condecorações, honrarias, prêmios, publicações e todos os componentes de sua trajetória 

profissional. 
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editora revistas, e por fim, publica sua obra final que conjuga e sintetiza seu pensamento 

nacional-desenvolvimentista. Vale ressaltar que o Brasil vivia um momento de ebulição 

política que o obriga no final de 1964 a emigrar e somente voltar ao país após anos no exterior 

ministrando aulas em grandes universidades dos Estados Unidos. 

Esta contextualização, que ainda não pode ser considerada como linguística, é 

essencial para esta última. Para que haja compreensão do nacional-desenvolvimentismo de 

Jaguaribe, enquanto corrente do desenvolvimentismo brasileiro, é de crucial relevância o 

estabelecimento do contexto político-social e econômico da época, do qual pode se 

depreender a motivação por trás do debate, ou seja, o que motivou os questionamentos quanto 

ao desenvolvimento nacional e como o contexto levou a formação de órgãos como o ISEB. 

Somente através destas informações e dos dados sobre o momento em que Jaguaribe 

escreve, o organismo ao qual ele pertence, seus trabalhos dentro e fora da academia, seu papel 

no governo e na intelectualidade brasileira, e principalmente, ao qual grupo intelectual ele 

pertence, dialoga e questiona, é que se poderá chegar a problematização de um contexto 

linguístico. Por meio deste se pode analisar e pensar os objetivos do autor ao escrever O 

Nacionalismo na Atualidade Brasileira, assim como será possível analisar todo o arcabouço 

teórico e conceitual que Jaguaribe cria por meio de sua ação ilocucionária (SKINNER, 2002). 

 

1.1. O contexto sócio-político e cultural do Brasil na década de 1950 e meados da 

década de 1960 

 

É relevante para a pesquisa contextualizar os eventos que ocorrem no país desde a 

década de 1930 que culminariam na década de 1950 com a formação de um corpo dirigente 

no país que se pautaria nas diversas vertentes desenvolvimentistas. Como informa Bastos 

(2006), Getúlio Vargas, quem havia estabelecido a burocracia estatal em seu primeiro 

mandato, volta à presidência em 1951, através de eleição constitucional e governa até 195463, 

quando acontece a crise que o leva ao suicídio e à presidência interina de Café Filho. Pouco 

depois, após a presidência interina deste último, Carlos Luz e Nereu Ramos assumem a 

presidência interinamente, até a eleição de Juscelino Kubitschek. Após este último, há mais 

dois governos antes do golpe de 1964, o de Jânio Quadros e de João Goulart (PEREIRA, 

2011). 

                                                           
63 Jaguaribe chega a participar indiretamente da burocracia estatal de Vargas, cujo foco na criação de agências 

governamentais acabou por aumentar a demanda por técnicos e administradores capazes de dar celeridade aos 

processos nacionais. O autor trabalhou em Comissões, assessorou juridicamente ministros varguistas e atuou 

como promotor de instituições que teriam como fim a elaboração de um projeto de nação para o Brasil. 
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A década de 1950 é marcada pelo embate entre os Estados Unidos e a União 

Soviética durante a Guerra Fria, que passava por tempos turbulentos com a Guerra da Coreia 

(1950-1953), a morte de Stalin (1953), eleição de Dwight D. Eisenhower (1953-1961) nos 

Estados Unidos e a Revolução Cubana (1959). Havia na década de 1950 uma crise política, 

econômica, cultural e societária que afetava o Brasil e a América Latina, pelo menos, assim 

era percebida pelos autores isebianos como Cavalcanti (1956), Corbisier (1956), Correia Lima 

(1956) e Guerreiro Ramos (1956). 

De acordo com percepção de sua década, San Tiago Dantas (1950) enxerga no que 

ele designa de “pseudo industrialização” e início de exportação de produtos não 

agropecuários, a criação excedente de capital no Brasil, outrora considerado pelos autores do 

ISEB e da CEPAL como nação subcapitalizada. Contudo, segundo o autor, este capital 

excedente não foi direcionado a investimentos na modernização da economia nem da 

indústria, e a poupança gerada somente serviu para cobrir os novos gastos de uma sociedade 

que demandava novos produtos graças à urbanização sem industrialização. 

Como destaca Guerreiro Ramos e Djacir Menezes (1956), a manutenção de 

instituições coloniais e anteriores a esse surto industrial e modernizante, acabaram criando 

uma sociedade contraditória e propensa a conflitos. De um lado estavam as instituições 

atrasadas e reacionárias que buscavam manter o status quo social, do outro uma leve 

modernização e industrialização gerou novas necessidades que só poderiam ser supridas caso 

a economia mudasse, gerando assim a contradição que suscita a busca por soluções para o 

subdesenvolvimento. 

Neste período conturbado, surgem vozes que clamam pela superação do atraso 

brasileiro e latino-americano, seja na cultura, na política ou na economia. Este movimento é 

composto pelos teóricos do desenvolvimento, influenciados diretamente pelos trabalhos da 

CEPAL e que procuram sustentar teorias e pesquisas surgidas após a Revolução de 1930 e 

com início do movimento modernista64 no país. Diversas faculdades de economia são abertas 

no Brasil nesta época, cujos fundadores tiveram formação universitária geralmente nos 

Estados Unidos e Inglaterra, e que traziam para o país ideias liberais, a exemplo de Octávio G. 

de Bulhões (1952) e Eugênio Gudin (2010). 

A partir da leitura de Abreu (1975; 2005), entende-se que, segundo a autora, 

Jaguaribe faz parte desta leva de intelectuais públicos que busca neste contexto participar e 

                                                           
64 A participação da intelectualidade brasileira nas atividades artísticas e culturais, assim como sua clara 

influência modernista é identificada a partir da presença constante destes pensadores em atividades do Museu de 

Arte Moderna do Rio e representações do movimento modernista, iniciado a partir da Semana de Arte Moderna 

de 1922 (Correio da Manhã, edição de 1º de Agosto de 1952). 
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agir ativamente no meio político nacional. A intelectualidade pública brasileira buscava em 

meio aos órgãos governamentais e as instituições criadas, uma maneira de modificar a política 

(ABREU, 2005). Nesta época, há grande influência da intelectualidade latino-americana, 

legitimada pelas Nações Unidas e através da CEPAL, cujo trabalho era promover a integração 

e o desenvolvimento econômico. A noção de nacional-desenvolvimentismo de Jaguaribe é 

elaborada dentro destas instituições que reúnem a intelectualidade pública nacional, analisada 

a seguir. 

 

1.2. Os intelectuais públicos enquanto agentes políticos da burocracia estatal 

brasileira 

 

O pensamento desenvolvimentista de Jaguaribe surge num contexto de início da 

industrialização brasileira e ebulição de ideias. A despeito de este trabalho focar na 

intelectualidade pública da década de 1950, é no governo de Vargas que surgem as 

instituições estatais no intuito de fomentar a modernização e industrialização do país, 

oferecendo planos e análises para serem implementados pela administração pública (MICÉLI, 

1979). 

Dentre estas agências pode-se citar a Comissão Mista Brasil/EUA65-66 do governo 

Vargas e da qual Jaguaribe faz parte como assessor jurídico. De acordo com Leandro Silva 

(2013), a Revolução de 1930 teria criado a máquina do Estado, que tinha como objetivo 

intervir diretamente na formulação de políticas públicas, e uma classe média ligada a este 

funcionalismo público. É essencial o entendimento do conceito de intelligentsia67 para se 

explicar o ISEB e seu papel enquanto instituição que reúne um determinado número de 

intelectuais, inúmeros destes trabalhando diretamente na burocracia de Vargas (1951-1954) e 

de Kubitschek (1956-1961), a exemplo de Roberto Campos, Lucas Lopes e Anísio Teixeira. 

O termo é utilizado por Martins (1987) para indicar os intelectuais de Estado que 

                                                           
65 Conferir o Relatório da Comissão Mista Brasil-EUA, disponível pelo Observador Econômico e Financeiro, 

Ano XX, n.º 230, abril de 1955. Jaguaribe participou ativamente da Comissão como assessor jurídico, provendo 

sua expertise advocatícia que ganhou exercendo a profissão juntamente com San Tiago Dantas, futuro Ministro 

das Relações Exteriores do Governo Parlamentar de João Goulart. 
66 Em seu pequeno artigo, publicado no Correio da Manhã de Janeiro de 1954, intitulado por “Experiência 

Decisiva”, disponível na Página 2 do 1º Caderno, Jaguaribe destaca os resultados e consequências da Comissão 

Mista Brasil-EUA. Para o autor, a Comissão fundamentou todo um programa de governo, por duas 

administrações brasileiras, e embora não tenha alcançado os resultados esperados, os trabalhos na Comissão 

serviram para revelar um quadro técnico brasileiro capaz e profissional – o que mais tarde viria a ser 

caracterizado como o início da intelligentsia nacional – formado por pessoas, como Ary Torres, Glycon de Paiva 

e Roberto Campos, este último sendo responsável pelo Plano de Metas de JK. 
67 A noção de intelligentsia pode ser entendida como “um atributo de certo tipo de intelectuais, cuja emergência, 

enquanto sujeito coletivo, parece ligada a certas condições sociais, políticas e culturais” (MARTINS, 1987, p. 1). 
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contribuíram por meio de seus trabalhos e através de agências estatais para o 

desenvolvimentismo brasileiro. 

Mas antes do ISEB ser criado por Jaguaribe, anteriormente ao próprio IBESP e ao 

Grupo de Itatiaia, qual outro organismo ou instituição, reunia a intelectualidade latino-

americana para pensar o desenvolvimento e desenvolver soluções para os problemas nacionais 

dos países da América Latina? A CEPAL, legitimada por ser um organismo internacional 

dentro do sistema ONU, reunia em seus quadros, intelectuais que participaram ativamente do 

ISEB, como Celso Furtado, ministrando palestras e conferências. 

Segundo Bresser-Pereira (2004), quem estuda as relações intrínsecas entre CEPAL e 

ISEB, grande parte da teoria econômica dos isebianos se baseia nos trabalhos cepalinos, disto 

advém a necessidade de se compreender este organismo enquanto fundamentador da teoria 

desenvolvimentista isebiana e também como fundamentador do conceito de 

subdesenvolvimento, empregado pelos autores isebianos e conseguintemente, por Hélio 

Jaguaribe em sua noção nacional-desenvolvimentista. 

 

1.2.1. A CEPAL e as bases teóricas do estruturalismo latino-americano 

 

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe foi criada no âmbito da 

Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da Resolução 106 (VI) do Conselho 

Econômico e Social (ECOSOC), ramificação do sistema ONU, no ano de 1948. Seus 

objetivos incluem promover debates, recolher e processar dados socioeconômicos, assessorar 

governos, planejar grupos intergovernamentais, promover projetos de cooperação e contribuir 

para o desenvolvimento da região latino-americana e caribenha68. 

Bielschowsky (2000) em sua coletânea acerca dos Cinquenta anos de Pensamento na 

CEPAL, destaca o papel da organização como precursora do estruturalismo latino-americano 

e palco de debates e núcleo de pesquisa produtivo para os pensadores do subdesenvolvimento. 

A noção e o conceito de subdesenvolvimento é um dos princípios fundamentais da noção 

nacional-desenvolvimentista de Jaguaribe. A comissão contribuiu diretamente para solidificar 

as bases teórico-conceituais do subdesenvolvimento que mais tarde viria a ser utilizada pelo 

ISEB e por Jaguaribe em sua “ideologia nacional-desenvolvimentista”. 

O desenvolvimentismo cepalino se refere às teses propostas pelos autores que 

contribuíram e trabalharam no supracitado organismo das Nações Unidas, sediado no Chile. 

                                                           
68 Conferir a página da Cepal para mais informações: <http://www.cepal.org/pt-br/about>. 
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Estes intelectuais advogavam uma industrialização planejada pelo Estado como uma única 

forma de superar o subdesenvolvimento latino-americano. Diversos planejadores e membros 

do governo no Brasil69, nas décadas de 1950 e 1960, foram influenciados pela teoria 

econômica da Cepal (CÊPEDA, 2006). 

O principal autor e um dos primeiros a compor o núcleo intelectual da teoria do 

subdesenvolvimento latina foi Raúl Prebisch, autor do Manifesto Latino-Americano de 1949, 

também intitulado de El desarrollo econômico de la América Latina y algunos de  sus 

principales problemas. A teoria da CEPAL sobre o subdesenvolvimento se sustentava sobre 

duas proposições primárias: a ideia de que as economias latinas eram baseadas num modelo 

incapaz de conectar o setor produtivo, neste caso agrário, com o setor exportador; e a ideia de 

que a evolução técnica e novos incrementos à produtividade se desenvolviam muito mais 

rápido no centro do que na periferia, o que causaria uma desigualdade de renda abismal entre 

os países industrializados e subdesenvolvidos (PREBISCH, 1949). 

Bielschowsky (1989, p. 54) confirma esta noção e afirma que 

 

os elementos básicos da construção cepalina são: caracterização do 

subdesenvolvimento periférico; a identificação da industrialização espontânea, a 

compreensão de seu significado e de sua dinâmica básica; e, finalmente, a visão da 

industrialização periférica como um processo histórico sem precedentes e 

problemático, que exige planejamento econômico. 

 

Raúl Prebisch teve como assessor e aprendiz Celso Furtado, que segundo 

Bielschowsky (1989) é um dos maiores autores sobre o estruturalismo latino-americano e 

quem consolidou o termo subdesenvolvimento na literatura econômica latino-americana, com 

seu livro A Formação Econômica do Brasil de 1959. O livro de Furtado é uma grande obra da 

literatura econômica brasileira fundamentada no estruturalismo cepalino. 

Aqui é conferida certa relevância a teoria estruturalista cepalina, pois em sua grande 

maioria, os intelectuais públicos do ISEB, com formações nas áreas das humanidades, 

careciam de uma base forte econômica. A teoria desenvolvimentista defendida pelos isebianos 

tem forte influência estruturalista e suas concepções econômicas são fundamentadas em 

grande parte nos estudos desenvolvidos no âmbito da CEPAL e sua vital relevância para 

compreensão dos problemas do Brasil (ALMEIDA, 2005). O estruturalismo latino-americano 

ou cepalino, assim como suas fundamentações que foram incorporadas ao 

desenvolvimentismo isebiano, e subsequentemente a noção de Jaguaribe, será problematizado 

adiante. 

                                                           
69 Dentre todos os países da América Latina, o Brasil é tido como a nação que mais foi influenciada pelo 

organismo no período pós-guerra (COLISTETE, 2001). 
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1.2.1.1. O estruturalismo cepalino ou latino-americano 

 

Como foi dito, um dos principais pensadores e intelectuais do assim denominado 

estruturalismo latino-americano70, foi Raúl Prebisch, cujo trabalho na CEPAL e como mentor 

de Celso Furtado, consolidou a teoria como base para o desenvolvimentismo latino-

americano. Em seus trabalhos, Prebisch (1949; 1951) entende que as pesquisas realizadas por 

estudiosos de economias centrais não podiam interpretar corretamente os problemas 

periféricos como os do Brasil. 

Prebisch (1949) acreditava que a industrialização aliada ao progresso técnico podia 

elevar a produtividade e conseguintemente os bens sociais latinos. Para ele, a questão 

principal a ser resolvida pelas nações subdesenvolvidas à sua época seria a problemática da 

subcapitalização da economia, num contexto onde era necessário controlar o câmbio para 

regular as importações e saída de capitais do país. Tudo isto num sistema conformado por 

Bretton Woods71, que estabeleceu a predominância do dólar sobre as demais moedas, ou seja, 

tendo uma economia central ditando as regras financeiras e cambiais sob as demais 

economias. 

Em seus textos, Prebisch (1949) criticava profundamente a denominada “divisão 

internacional do trabalho” proposta por David Ricardo e a ideia que haveria vocação agrária 

para os países subdesenvolvidos e que ocupavam o espaço das periferias no sistema mundo. 

Prebisch (1949) inicia seu manifesto latino-americano, acusando a “divisão internacional do 

trabalho” de agravar a situação de desigualdade da América Latina e lhe rogando a condição 

de periferia produtora de alimentos para os países industriais, argumento que mais tarde seria 

contraposto por Singer (1950), associado à vertente desenvolvimentista liberal. 

Prebisch (1949) defende a seguinte ideia: 

 

a industrialização da América Latina não é incompatível com o desenvolvimento 

eficaz da produção primária. Ao contrário, uma das condições essenciais para que o 

desenvolvimento da indústria possa cumprir seu fim social de elevar a qualidade de 

vida, é dispor dos melhores equipamentos e instrumentos, e aproveitar o progresso 

da técnica, na sua renovação constante. A mecanização da agricultura implica na 

                                                           
70 Bielschowsky (1988, p. 111) afirma que o “estruturalismo é um sistema analítico que tem por base a 

caracterização das economias periféricas por contraste às centrais: baixa diversidade produtiva (reduzida 

integração horizontal e vertical, insuficiência de infra-estrutura etc.) e especialização em bens primários; forte 

heterogeneidade tecnológica e oferta ilimitada de mão-de-obra com renda próxima à subsistência; e, por último, 

mas não menos importante, estrutura institucional pouco favorável ao progresso técnico e à acumulação de 

capital. A partir desse contraste, o estruturalismo inclui a análise das relações “centro-periferia”, isto é, a análise 

da forma específica de inserção internacional das economias da América Latina”. 
71 Para compreender a influência de Bretton Woods na economia mundial, sugere-se a leitura de Franklin 

Serrano, Do ouro imóvel ao dólar flexível, no periódico Economia e Sociedade, v. 11, n. 2 (19), p. 237-253, 

2002. 
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mesma exigência. Necessitamos de uma importação considerável de bens de 

capital72 e também necessitamos de exportar produtos primários para consegui-la 

(PREBISCH, 1949, p. 7). 

 

Em seu manifesto, Prebisch (1949) aponta para o fato de que a adoção de técnicas e 

equipamentos modernos na economia latino-americana se dava exclusivamente por 

investimentos estrangeiros, devido ao baixo grau da poupança interna dos países 

subdesenvolvidos, aumentando a dependência destas nações quanto ao centro desenvolvido 

do mundo. Como afirma Prebisch (1949), a América latina na década de 1950 se encontrava 

em um dilema, pois necessitava de capital para se desenvolver, mas a única fonte era a do 

exterior73. 

O desenvolvimento dependia do aumento da produtividade do trabalho dos países e 

tal produtividade dependia da imersão de capital escasso na América Latina. Prebisch propõe 

algumas bases fundamentais para discussão de uma política anticíclica em toda a América 

Latina. Tais bases seriam: aumento da produtividade; incremento do progresso técnico em 

outras áreas que não a agricultura; aumento do capital e de bens de capital para o progresso da 

produção e incremento da produtividade. 

Esta política anticíclica pressupõe um ciclo e Prebisch (1949) caracterizava o ciclo 

como o status quo vigente, no qual há uma desigualdade na produção por conta da divisão 

internacional do trabalho que legou aos países periféricos a produção primário-exportadora 

enquanto os países desenvolvidos se industrializavam. À medida que os países 

subdesenvolvidos buscavam se industrializar eles encaravam obstáculos como a escassez de 

capital e baixa produtividade. 

Como bem postula Prebisch (1949, p. 16) “enquanto os centros preservaram 

integralmente o fruto do progresso técnico de sua indústria, os países periféricos transferiram 

para eles uma parte do fruto do seu próprio progresso técnico”, perpetuando assim a condição 

de subdesenvolvimento e a falta de desenvolvimento técnico e industrial nos países 

periféricos. 

De acordo com a tese estruturalista, mimetizar o modelo dos países industrializados 

era um erro que assolava as nações latino-americanas. O crescimento econômico da América 

Latina dependeria do crescimento da renda média, processo que seria consequência do 

                                                           
72 O reconhecimento da necessidade de bens de capitais por parte das nações subdesenvolvidas se faz presente na 

trajetória profissional de Jaguaribe, autor de projetos como a Latinequip, responsável pela produção de bens de 

capital para toda a América Latina (Verificar Apêndice III para mais informações). 
73 A utilização de capitais estrangeiros por parte da economia brasileira suscita a polêmica em torno do livro de 

Jaguaribe e tem espaço de discussão no Capítulo Terceiro, Subseção 4.5.1. - A questão dos capitais estrangeiros 

e a subcapitalização do Brasil. 
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aumento da produtividade e da mudança de importações de bens não essenciais por bens de 

capitais, ou seja, bens de produção. Esta mudança no foco das importações é conhecida como 

Programa de Substituição de Importações74, processo implementado em países da América 

Latina durante as décadas de 1940 e 1950, objetivando desenvolver a capacidade industrial e 

fomentar as indústrias de base (PREBISCH, 1949). 

Para Prebisch (1951), o progresso técnico, presente nos grandes centros e negado a 

periferia seria a chave para elevar o padrão de vida das massas e refutar a ideia de divisão 

internacional do trabalho. Segundo Prebisch (1949) o desenvolvimento de nações periféricas 

representaria uma nova fase da economia mundial e da estrutura de produção capitalista 

mundial, contudo, seria necessário uma enorme capitalização dos países latino-americanos, 

assim como recorrer a investimentos estrangeiros. 

Na América Latina, o progresso técnico teve início na área agrícola, o que acabou 

por desenvolver novos problemas socioeconômicos, pois, a mão-de-obra não mais necessária 

no campo se viu obrigada a ir para as cidades, não preparadas para tal fluxo demográfico e 

com indústrias ainda incipientes, causando um excedente na mão-de-obra para o trabalho 

industrial. Em países como o Brasil e México, com elevado crescimento populacional, as 

exportações minguadas não cobriram os valores das importações de bens de capital, causando 

problema tanto para o balanço de pagamentos75 quanto para o nível de renda populacional 

(PREBISCH, 1951). 

Mesmo se a renda per capita da população urbana sofresse um aumento, o consumo 

aumentaria e as importações de produtos também, impedindo a formação de poupança 

necessária ao desenvolvimento e criação de indústrias de base por meio da aquisição de bens 

de capital (PREBISCH, 1951). Esta falta de poupança e de capital necessário ao 

desenvolvimento é fundamental para a compreensão do conceito de subdesenvolvimento, 

conceito basilar para o debate desenvolvimentista exposto adiante. 

 

 

 

 

                                                           
74 Apesar de ser concebido como um mecanismo de desenvolvimento e superação do atraso, o Modelo de 

Substituição de Importações provocava enormes desequilíbrios na economia latino-americana, como o aumento 

da demanda de bens de capital e equipamento, não podendo ser supridos pela falta de capital, logo, era 

necessário a intervenção do Estado no processo de desenvolvimento, o que viria mais tarde a influenciar as 

correntes desenvolvimentistas brasileiras (DIAS, 2012). 
75 Para Paul Krugman & Obstefeld (2001, pp. 323 - 324), o “Balanço de Pagamentos é um registro detalhado da 

composição da conta corrente e das várias transações que a financiam. Tal balanço registra tanto seus 

pagamentos aos estrangeiros quanto seus recebimentos do estrangeiro”. 
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1.2.1.2. O conceito de subdesenvolvimento de Celso Furtado e Raúl Prebisch 

 

Como mencionado previamente, é de salutar relevância a análise de Celso Furtado 

como membro da CEPAL e um dos pensadores das correntes desenvolvimentistas brasileiras. 

Sua principal obra, Formação Econômica do Brasil de 1959 é considerada por Bielschowsky 

(1989) uma grande obra da literatura econômica brasileira e apresenta de maneira sólida o 

estruturalismo cepalino desenvolvido por obras anteriores apresentadas em seus trabalhos 

enquanto membro da Instituição das Nações Unidas. 

Furtado (1950) foi responsável por destacar duas características básicas da economia 

brasileira, que seria a concentração gerando a desigualdade social persistente na América 

Latina e a lenta formação de mercado interno, graças à falta de capital presente no país 

subdesenvolvido. O desenvolvimento no Brasil, para Furtado (1950) estava intrinsecamente 

ligado aos marcos do surgimento do Estado Moderno no país, como a abolição da escravatura 

em 1888 e o fim do Regime Monárquico em 1889. Esta conexão entre desenvolvimento e 

modernidade é realizada nos trabalhos de Jaguaribe e fundamenta sua concepção nacional-

desenvolvimentista, baseada na transição do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. 

Furtado (1950), que tinha como objeto de pesquisa a formação da economia 

brasileira76, estudou a criação do núcleo industrial brasileiro – que segundo ele, surgiu 

primeiramente em setores da indústria leve, tais como têxteis e alimentício.  No Brasil, o 

núcleo industrial recém formado estava ligado diretamente aos setores oligárquicos de 

características patriarcais e clientelistas, ou seja, uma economia na qual o Estado ainda se 

encontrava subordinado aos interesses de setores agrários e latifundiários, características 

importantes para as críticas ao Estado brasileiro presentes na obra de Jaguaribe e em sua 

ideologia nacional-desenvolvimentista. 

A falta de um empresariado nacional forte levaria o Estado a planejar e ser ator 

principal para o desenvolvimentismo, como destaca Bielschowsky (1989). Lembra-se aqui 

que a formação de um empresariado forte e nacional, ou seja, uma burguesia industrial 

constitui um dos marcos do desenvolvimentismo de Hélio Jaguaribe na década de 1950, assim 

como sua concepção de subdesenvolvimento é baseada nos trabalhos de Celso Furtado, 

                                                           
76 Embora muitas das vezes tentado por parte dos economistas, em virtude de estabelecer um parâmetro 

comparativo das nações, como destaca Furtado (1950) em sua obra, havia um erro anacrônico fundamental em 

comparar o surgimento da indústria nos Estados Unidos e no Brasil. O anacronismo, destacado anteriormente no 

Capitulo Primeiro, é um dos erros fundamentais no estudo da história e no estabelecimento de comparações 

entre o pensamento político de uma época com um período anterior da história intelectual (SKINNER, 2002). 
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principalmente no que tange a denominada “revolução nacional burguesa”, a qual Jaguaribe 

creditava a passagem de nação subdesenvolvida para nação moderna desenvolvida. 

Em artigo publicado pela Revista Brasileira de Economia, enquanto economista da 

CEPAL, Celso Furtado (1950) afirma que havia três fatores fundamentais para o 

desenvolvimento da economia brasileira: a persistência na deterioração dos meios de troca, 

tema abordado por Prebisch (1949) e contestado por Singer (1950a); elevação da taxa 

cambial; e inflação crônica ocasionada por déficits orçamentários. 

Na estruturação econômica mundial, a periferia ficou desfavorecida no processo de 

progresso industrial. A divisão internacional do trabalho contribuiu para o baixo nível de 

progresso tecnológico, que só podia ser invertido se houvesse grande quantidade de capital 

investido (PREBISCH, 1951). Conforme aponta Prebisch (1951), a capacidade importadora 

do país dependia do volume de exportação e da eficiência da produção. Contudo, a América 

Latina é acometida com os termos de deterioração da troca, pois os países periféricos 

subcapitalizados produziam bens agrários, cujo nível de desenvolvimento tecnológico e custos 

são mais altos que os custos dos bens de capital, produzidos pelos países industrializados que 

tinham vantagens geográficas no cenário internacional. 

Furtado (1950), assim como Prebisch (1949), imputava à divisão internacional do 

trabalho, a falta de poupança e concentração de capital fora da periferia. A economia 

brasileira, para ele, possuía devido ao seu caráter ainda colonial, alta tendência de 

concentração de renda nas classes agroexportadoras e uma lenta formação de um mercado 

interno, constituído pelas massas sem capital suficiente para o consumo (FURTADO, 1950).  

Furtado (1950, p. 28) enumera três consequências desta industrialização incipiente 

para o país: “maior grau de independência da economia brasileira; mudança na estrutura 

agrícola; e integração das diversas economias”. Todas estas mudanças ocasionaram uma crise 

fomentada pela industrialização ineficiente e insuficiente, associada à existência de 

características coloniais no Estado brasileiro. O estudo das mudanças societais ocasionadas 

pela industrialização incipiente em um país com fortes características coloniais seria mais 

tarde motivo para o surgimento e florescimento de ideias de como superar tal crise por meio 

do desenvolvimento econômico e político nacional, ideal creditado ao desenvolvimentismo 

nacionalista de Hélio Jaguaribe. 

O desenvolvimentismo surge assim, atrelado a ideia cepalina da divisão do mundo 

entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, estas últimas ficando renegadas a condições 

precárias de industrialização e modernização graças ao passado colonial e dependente do 

centro desenvolvido. A divisão do globo entre nações desenvolvidas, industrializadas, 
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modernas e nações subdesenvolvidas, em processo de industrialização e atrasadas econômico-

politicamente, é pedra fundamental do debate desenvolvimentista (LIMA, 1956). 

O debate desenvolvimentista é a conjunção das diversas correntes que são criadas 

neste contexto, com teorias que visariam solucionar o subdesenvolvimento e criar padrões 

para o planejamento econômico intencionando a modernização e industrialização dos países 

subdesenvolvidos. Primeiramente, visando explicitar completamente o contexto intelectual, 

veremos na Seção Segunda onde as correntes desenvolvimentistas se desenvolveram, em 

especial os órgãos que trabalharam com as vertentes desenvolvimentistas advindas do 

estruturalismo latino-americano. 

É fundamental situar o debate desenvolvimentista dentro do contexto intelectual das 

instituições que reuniam a intelectualidade pública brasileira, pois é vital compreender-se que 

o nacional-desenvolvimentismo de Hélio Jaguaribe, embora tenha sido formulado dentro do 

ISEB, não pode ser confundido com o conceito de nacional-desenvolvimentismo de seus 

pares isebianos. E este conceito, por sua vez, faz parte de uma gama de correntes 

desenvolvimentistas, cada qual com sua fundamentação e ideia principal, como se verá a 

seguir. 

 

2. Os institutos brasileiros da intelectualidade pública nacional 

 

2.1. O Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política 

 

Como afirma a breve introdução da primeira Edição de 1953 dos Cadernos do Nosso 

Tempo77, o Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Político foi o resultado do centro de 

estudos que se reunia em Itatiaia para discutir os problemas do Brasil (JAGUARIBE, 1953) e 

teve como precursores fundamentais Hélio Jaguaribe, Roland Corbisier, Guerreiro Ramos, 

Ignácio Rangel e Anísio Teixeira. Responsável por diversos cursos78 e seminários, o órgão 

teve como principal tarefa a realização de conferências que discutiam os problemas do Brasil 

àquela época. 

O IBESP teve como maior contribuição a publicação de um editorial conhecido 

como Cadernos do Nosso Tempo (1953; 1954; 1955; 1956), cuja última edição data de 1956, 

                                                           
77 Uma lista completa das publicações de Hélio Jaguaribe nas edições dos Cadernos do Nosso Tempo (1953-

1955) está disponível no Apêndice IV deste trabalho. 
78 O Curso de Ciências Sociais realizados pelo IBESP foi motivo de notícia no Correio da Manhã, 27 de Abril 

de 1954. A notícia e reportagem encontram-se disponíveis na Página 6 do 1º Caderno, e pode ser acessada 

através do link: <http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/35955>. 
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um ano após a criação do ISEB (WEFFORT, 2011). Além de editar os Cadernos do Nosso 

Tempo79, principal instrumento divulgador do ideário desenvolvimentista nacionalista, sem 

apoio financeiro e contando somente com orçamento que advinha dos ganhos de Jaguaribe 

como advogado e de seus membros associados, o IBESP tinha como apoio governamental a 

concessão de edifícios e parceria na realização de eventos para discutir os problemas 

brasileiros (ALMEIDA, 2005). 

Somente no ano de 1954 que a instituição conseguiu fechar parceria com a CAPES, 

comandada até então por Anísio Teixeira, grande apoiador do projeto de Jaguaribe. Nesta 

parceria ficaram acordados doze seminários que seriam ministrados pelo IBESP80 com apoio 

do Ministério da Educação e Cultura, com a temática envolvendo os estudos brasileiros e os 

problemas contemporâneos à época e que figuravam o debate desenvolvimentista da década 

citada. 

Segue abaixo a lista dos seminários do ano de 1954: 

 

Tabela 01 – Lista de Seminários realizados pelo IBESP/CAPES no ano de 1954 

I. Seminários de introdução ao estudo de nossa época: 

A. Sociologia da nossa época. Estudo histórico-sociológico da formação e da 

configuração da nossa época, focalizando, particularmente, os fenômenos decorrentes 

da massificação e da laicização do sentimento da vida. 

 

B. Economia no século XX. Estudo histórico-sistemático da economia contemporânea, 

considerando, simultaneamente, os fenômenos econômicos mais característicos do 

século XX e a correspondente evolução da ciência econômica. 

 

C. A política no século XX. Estudo histórico-sistemático da política contemporânea 

considerando, simultaneamente, os fenômenos políticos mais característicos do 

século XX e a correspondente evolução da ciência política e das ideologias. 

 

D. A cultura no século XX. Estudo histórico-sistemático da cultura contemporânea, 

considerando, simultaneamente, os acontecimentos culturais mais característicos do 

século XX e a correspondente evolução da filosofia e das ciências. 

II. Seminários de introdução ao estudo do Brasil: 

A. Estudo histórico sociológico do Brasil. Estudo histórico-sociológico da formação do 

Brasil e de sua estrutura e superestrutura contemporânea considerando, 

particularmente, os principais fatores reais e ideias que condicionaram o processo 

                                                           
79 Simon Schwartzman (1981) produz uma análise dos trabalhos desenvolvidos pelo ISEB na Revista Cadernos 

de Nosso Tempo – CNT, publicada pelo IBESP, entre 1953 e 1955. O periódico, aqui conhecido com a sigla 

CNT, ficou sob a responsabilidade Hélio Jaguaribe enquanto membro e fundador do IBESP – Instituto Brasileiro 

de Economia, Sociologia e Político, predecessor do ISEB, porém sem o apoio governamental. A Revista 

publicou somente cinco volumes entre os anos de 1953 e 1956, mas que continham em seu âmago os trabalhos 

seminais de Jaguaribe e conceitos mais tarde atribuídos ao Nacional-Desenvolvimentismo. 
80 O Apêndice de número  V tem como composição uma tabela na qual se informa todos os cursos e conferências 

ministrados pelo IBESP durante sua existência, assim como palestras, palestrantes, conferências e 

conferencistas, onde estas palestras tiveram lugar e o ano. 
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evolutivo do país. 

 

B. História econômica do Brasil. Estudo histórico-sistemático da economia brasileira, 

considerando, particularmente, a evolução de nossa estrutura econômica e a situação 

estrutural e conjuntural da economia brasileira contemporânea. 

 

C. História cultural do Brasil. Estudo histórico-sistemático da evolução das ideias no 

Brasil, estudos em função das modificações ocorridas nas condições reais da 

existência e nas suas mútuas relações de condicionamento. 

 

D. Situação atual do Brasil. Análise panorâmica, estrutural e conjuntural, da situação do 

país, do ponto de vista econômico, social, cultural e político, e determinação das 

tendências evolutivas. 

III. Seminários sobre o problema do desenvolvimento econômico-social: 

A. Teoria do desenvolvimento. Estudo histórico-sistemático da teoria do 

desenvolvimento econômico-social, considerada especialmente em função do Brasil. 

 

B. Condições econômicas do desenvolvimento. Estudo econômico-sociológico das 

referidas condições, incluindo apreciação dos fatores disponíveis e de suas melhores 

possibilidades de aproveitamento. 

 

C. Condições Institucionais do desenvolvimento. Estudo sociológico-político das 

referidas condições, incluindo análise dos elementos ideológicos e programáticos 

contrários e favoráveis ao desenvolvimento. 

 

D. Política de desenvolvimento. Estudo econômico-sociológico dos programas e das 

medidas em curso de aplicação para promover o desenvolvimento econômico do país, 

considerando tais programas e medidas em função dos interesses em jogo, e de sua 

propensão a favorecer ou obstaculizar o desenvolvimento. 
Fonte: (JAGUARIBE, 1954, p. 186-188) 

 

Além destes seminários realizados com o apoio do MEC, em sua breve história, o 

IBESP organizou seminários em julho de 195581, cujos temas diversos foram desde a política 

internacional até as condições políticas do desenvolvimento do Brasil e o desenvolvimento 

cultural país e da economia latino-americana.  Um dos eventos mais importantes e relevantes 

para nosso estudo, foi o Curso de Introdução ao Pensamento Político82, além deste curso, 

pode-se tomar nota do Curso de Introdução aos Problemas do Brasil, no qual Jaguaribe 

ministra a conferência sobre a Análise da Situação Política, também em destaque no 

                                                           
81 A lista completa dos seminários organizados pelo IBESP se encontra disponível no Correio da Manhã do dia 

29 de junho de 1955, 1º Caderno, Página 8. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/49832>. 
82 Disponível para consulta no Jornal do Commercio, 30 de dezembro de 1953, Página 3, o Curso de Introdução 

ao Pensamento Político Brasileiro é descrito em detalhes em artigo publicado no Jornal do Commercio, de 30 de 

dezembro de 1953. No artigo encontra-se disponível os palestrantes, os títulos das conferências ministradas e os 

dias, inclusive um curso dado por Jaguaribe sobre as Guerras Mundiais e o fascismo, cuja palestra foi ministrada 

no dia 18 de 1953. O recorte encontra-se disponível para consulta em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/364568_14/23316>. 
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Apêndice V e em fragmentos de reportagem da edição de 11 de junho de 1957, do Correio da 

Manhã. 

Os esforços exitosos do IBESP acabaram por influenciar no sucesso da criação do 

que viria a ser o principal instituto para discussão dos problemas sociais e políticos 

brasileiros, assim como organismo responsável pela elaboração de projetos de 

desenvolvimento brasileiro e construção da nação, o ISEB. Dentre os projetos, em sua maioria 

identificados como nacionalistas, se encontra o nacional-desenvolvimentismo de Hélio 

Jaguaribe, cujos conceitos e fundamentações serão problematizados no Capítulo adiante. 

 

2.2. O Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

 

Após notório esforço em parceria com o MEC e por intermédio de Candido Mota 

Filho e Clóvis Salgado, Jaguaribe consegue apoio para criar o ISEB em 1955, dotado de um 

orçamento governamental fixo. Suas principais atividades eram os cursos proferidos e 

conferências destinadas à formação burocracia estatal da época e para fomentar sua 

concepção de desenvolvimento dentre os quadros da administração pública nacional da 

década de 1950. O instituto também publicava obras de seus membros em parceria do 

Ministério da Educação. 

O ISEB83 foi um exemplo de agência criada para fomentar o desenvolvimento no 

país e fez parte da tradição de sucesso do antigo IBESP (FONSECA, 2004; WEFFORT, 

2011), criado a partir do denominado Grupo Itatiaia, grupo de intelectuais que se reuniam 

para pensar o Brasil, dos quais Hélio Jaguaribe fazia parte. O ISEB foi criado em 1955, por 

decreto84 de Café Filho e ficou sob o comando direto do Ministério da Educação85. O instituto 

                                                           
83 O Correio da Manhã, em 29 de Julho de 1956, apresenta o funcionamento do Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros e sua relevância para o desenvolvimento da Cultura Nacional Brasileira. A reportagem destaca a 

composição dos alunos dos cursos ministrados pelo ISEB no corrente ano, que vão desde Oficiais do Exército, a 

advogados e economistas, até mesmo representantes do Estado. O recorte encontra-se presente no 1º Caderno, 

Página 10 e está disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/64792>. 
84 O Correio da Manhã, no dia 19 de Agosto de 1955, publica reportagem a respeito do Decreto Presidencial de 

N.º37.708 que cria o Instituto Superior de Estudos Brasileiros e elucida as razões que levaram o governo a criar 

o Instituto e sua função estabelecida àquela época. Nesta, Candido Motta, Ministro da Educação de Café Filho, 

afirma: “A razão que levou o governo a criar o ISEB, é a de acudir ao reclamo da própria inteligência brasileira, 

que aspirava a existência de uma escola superior, coordenadora do nosso pensamento político e social”. O 

recorte encontra-se disponível no 2ª Caderno, Página 2, em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/51808>. 
85 O instituto, enquanto centro de altos estudos, foi criado em 1955, no governo provisório de Café Filho. Tendo 

como referencial anterior o Collège de France e o Colegio de Mexico, o ISEB buscava ser um centro de 

pensamento formador de elites dirigentes, sejam elas civis ou militares, cuja missão era difundir o pensamento e 

a ideologia nacional desenvolvimentista (GOMES, 2011). 
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constituiu um dos diversos órgãos que seriam criados objetivando auxiliar o governo a 

modernizar a nação brasileira. 

Como afirma Souza (2010) e também acredita Alzira Alves de Abreu (2005), 

respectivamente: 

 

Tendo por base a intelligentsia como um grupo que idealiza um processo de 

transição de uma sociedade ruralizada para uma sociedade de cunho industrializante, 

vemos no ISEB um aparelho utilizado pelo Estado Brasileiro para dar base de 

sustentação ideológica a esse momento transitório rural-industrial que o país passava 

desde os anos 30; mas, ao contrário da influência gerada pela intelligentsia russa, o 

ISEB acabou sendo dizimado pelo golpe de 1964 (SOUZA, 2010, p. 8). 

 

Os intelectuais do ISEB tinham em comum a preocupação de formular alternativas 

políticas para o desenvolvimento brasileiro. A partir dessas formulações, tentaram 

influenciar os centros de decisão política, de modo a converter suas proposições em 

orientações gerais para o desenvolvimento. Os procedimentos que predominaram em 

sua ação, nos primeiros anos, foram a argumentação e a persuasão, através de 

cursos, conferências e estudos sobre os problemas do desenvolvimento brasileiro, 

com a indicação de soluções para esses problemas. Quando os procedimentos 

inicialmente utilizados se mostraram inoperantes, o ISEB se aliou a outros grupos, 

que se encontravam na periferia dos centros de poder, e passou a utilizar a pressão 

para que fossem adotadas as soluções que propunham, apresentadas como a única 

via possível para o desenvolvimento (ABREU, 2005, p. 98-99). 

 

O primeiro momento do ISEB pode ser considerado, de acordo com Eugênio Pereira 

(2005), quando Jaguaribe passa a publicar o Suplemento Cultural no Jornal do Commercio do 

Rio de Janeiro, após intervenção de Augusto Frederico Schmidt86. O pleno funcionamento do 

ISEB outorgado pelo Estado só se deu realmente durante o governo de JK87, contando com o 

apoio de intelectuais, professores acadêmicos e membros de partidos políticos, a exemplo de 

Nelson Werneck Sodré, militante do Partido Comunista (SODRÉ, 1978; WEFFORT, 2011). 

Em sua primeira fase, o instituto possuía característica pluralista e abarcava diversas 

correntes do pensamento88. A fundação do ISEB foi apoiada e contemplada por diversos 

                                                           
86 No pequeno excerto “Posição e Definição” do Correio da Manhã, de 12 de abril de 1950, Página 2, Augusto 

Frederico Schmidit expõe sua preocupação com o surgimento de uma interpretação própria do pensamento 

brasileiro e afirma que havia poucos intelectuais à sua época que o faziam, e Hélio Jaguaribe era um deles. 

Schmidit concorda com a existência de uma Política de Clientela que barra o desenvolvimento nacional e que 

uma nova política ou projeto deve ser implementado para que o Brasil se desenvolva. O artigo encontra-se 

disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/1906>. Já no artigo de 1952, exposto no Correio 

da Manhã de 10 de fevereiro de 1952, no 1º Caderno, na Página 2, Hélio Jaguaribe destaca a existência de uma 

crise, mesmo antes da sua obra de 1958 e antes da criação do ISEB. Aqui Jaguaribe já expõe conceitos que 

seriam fundamentais para seu pensamento durante o tempo de ISEB. Neste pequeno texto, Jaguaribe reconhece 

Schmidit como um dos primeiros desenvolvimentistas brasileiros a lutar pelo enriquecimento nacional e o 

reconhece como um pensador e industrial fundamental para o desenvolvimento nacional. Artigo disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/15258>. 
87 O Presidente Kubitschek (1957, p. 175), em discurso feito no dia 8 de agosto de 1957 para o evento de 

inauguração de nova sede do ISEB, afirma que o ISEB, em sua concepção, “era por assim dizer um instituto de 

cúpula, que faltava à estruturação da pesquisa social e econômica em nosso país”.  
88 Os principais nomes dentro do instituto e responsáveis pelos departamentos foram, respectivamente: Hélio 

Jaguaribe, responsável pelo departamento de Ciência Política; Ewaldo Correia Lima, responsável pelo 

departamento de Economia; Álvaro Vieira Pinto, responsável pelo departamento de Filosofia; Candido Mendes 
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nomes, como Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, San Tiago Dantas e outros 

renomados escritores (WEFFORT, 2011). O ISEB surge como grupo político e intelectual 

vinculado ao Estado, responsável pela implementação do projeto ideológico 

desenvolvimentista (SOUZA, 2010). 

É possível distinguir o instituto em três fases ou períodos relevantes que datam desde 

a sua criação em 1955 até a sua dissolução pelo regime militar em 1964. A primeira fase foi a 

que se estendeu desde o seu início até a saída de Jaguaribe em 1958 por conta do embate 

causado pelo seu livro e as subsequentes críticas. A segunda fase, na qual o Instituto ainda era 

gerido por Roland Corbisier, durou até a eleição do mesmo para deputado e sua saída para a 

vida pública, este período foi mais conhecido pelo inicio da radicalização do ISEB, com o 

total enviesamento para a esquerda a partir de 1962, com a direção de Álvaro Vieira Pinto, 

caracterizando a última e terceira fase. 

O ISEB, durante seu funcionamento, ofereceu cursos regulares89 às elites e a 

intelectualidade, assim como ao corpo técnico e administrativo da burocracia nacional 

brasileira e organizava conferências90 sobre os problemas e as questões nacionais mais 

relevantes à época. Abaixo, segue a lista das conferências e seus respectivos palestrantes, do 

curso de Introdução aos Problemas do Brasil realizado em 1955: 

 

Tabela 02 - Lista de Conferências do Curso Extraordinário de Introdução aos Problemas do 

Brasil 

Curso extraordinário de Introdução aos Problemas do Brasil (2º. Semestre de 1955) 

Introdução 

Curso Palestrante 

A problemática da realidade brasileira Guerreiro Ramos 

Análise Econômico-Social 

Curso Palestrante 

Estrutura da economia brasileira Alexandre Kafka 

Política do Desenvolvimento Ewaldo Correia Lima 

Industrialização e base agrária Rômulo de Almeida 

Análise Político-Social 

Curso Palestrante 

Estrutura Social do Brasil Djacir Menezes 

                                                                                                                                                                                       
de Almeida, encarregado do departamento de História; e por fim, Alberto Guerreiro Ramos, chefe do 

departamento de Sociologia (SOUZA, 2010). Além destes notáveis nomes, cabe destacar Roland Corbisier, 

Presidente do Instituto e Nelson Werneck Sodré. 
89 Uma lista completa de todos os cursos regulares oferecidos pelo ISEB está disponível no Apêndice VI, onde se 

pode verificar cursos, conferencias, títulos de palestras e palestrantes, todas as atividades que estão 

compreendidas dentro do período de 1955 até 1961. Todas as informações referentes foram extraídas do 

Relatório Sucinto de Atividades do ISEB de 1961, disponível para consulta na Fundação Biblioteca Nacional, na 

Seção de Manuscritos. 
90 Uma lista completa das conferências ministradas por Hélio Jaguaribe pelo Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros entre os anos de 1955 e 1958, encontra-se disponível no Apêndice VII. 



79 
 

Condições Institucionais do 

Desenvolvimento 

Themistocles Cavalcanti 

Análise Cultural 

Curso Palestrante 

Estudo histórico-sociológico da cultura 

brasileira 

Nelson Werneck Sodré 

Situação e alternativas da cultura brasileira Roland Corbisier 

Cultura e desenvolvimento Roberto Campos 
Fonte: MEC/ISEB, Curso de Introdução aos Problemas do Brasil - 1956 

 

As palestras realizadas pelos conferencistas no curso regular de 1955 e 1956 contêm 

formulações e conceitos que estavam em voga no debate desenvolvimentista e que viriam a 

ser utilizados como referência no livro de Jaguaribe em 1958. A conferência de Política para 

o Desenvolvimento de Ewaldo Correia Lima (1956) e Condições Institucionais do 

Desenvolvimento de Themistocles Cavalcanti (1956) remetem aos trabalhos posteriores de 

Jaguaribe, vindo a publicar pelo ISEB, uma obra do mesmo nome em 1958, Condições 

Institucionais do Desenvolvimento, discutido no Capitulo Terceiro desta dissertação. 

A conferência realizada por Guerreiro Ramos busca tratar dos temas mais complexos 

do pensamento sociológico da época. Ramos (1956) concebe uma tensão social existente à 

sua época, da mesma maneira que Jaguaribe e outros pensadores isebianos da década de 1950. 

Esta tensão, de acordo com Ramos (1956), ou até mesmo crise em diversos níveis, como 

afirma Jaguaribe (1958), é responsável pelo surgimento e motivo de discussão do pensamento 

nacional-desenvolvimentista criado pelo ISEB e propagado pela obra de Jaguaribe. 

Segundo Guerreiro Ramos (1956), par e colega de Jaguaribe, do qual o mesmo extrai 

sua concepção faseológica da história e do processo de construção nacional, a emancipação 

deve ser empreendida no nível econômico, pois o Brasil é dual, internacionalmente ele busca 

papel dominante, tendo seu interior, aspectos retrógrados e atrasados. Apesar de haver 

comércio exterior e o capitalismo ser moderno, a produção no interior é ultrapassada e 

baseada em questões sociais anteriores à modernidade. 

Kafka (1956), assim como seus colegas do ISEB, também acredita que a questão 

mais urgente da estrutura econômica brasileira é o problema do desenvolvimento. Ao 

contrário de Jaguaribe e Guerreiro Ramos, que consideram a estrutura social como principal 

causadora da crise econômica, Kafka (1956) afirma ser esta culpa da política econômica e da 

infraestrutura precária brasileira, incapaz de assegurar uma rápida e necessária 
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industrialização91. A industrialização e a modernidade, assim como o desenvolvimento da 

sociedade em prol de um projeto nacional, são o principal foco do ISEB e de seus pares 

intelectuais. 

Ewaldo Correia Lima (1956) em sua conferência sobre Política de Desenvolvimento 

aborda a necessidade de uma política de desenvolvimento, empreendida pelo governo e com 

parceria da iniciativa privada. Lima (1956) tem como grandes referências estudos da CEPAL 

e de Celso Furtado, assim como sua concepção de subdesenvolvimento. Enquanto Jaguaribe 

discutia o papel do Estado no projeto desenvolvimentista em seus Cadernos do Nosso Tempo, 

cuja última edição foi publicada em 1956, mesmo ano da conferência de Correia Lima, o 

colega isebiano de Jaguaribe já formulava sua teoria de qual deveria ser a função do governo. 

Para Lima (1956, p. 86), a finalidade da função governamental deveria ser a de “criar 

as condições que levam o empreendedor a dirigir e organizar os recursos econômicos do país 

na forma considerada desejável”. Assim como Jaguaribe em sua obra final de 1958, Correia 

Lima atribuía grande importância à parceria entre Estado e iniciativa privada, até mesmo 

internacional. Em um ambiente onde os nacionalistas mais exarcebados rejeitavam 

veementemente quaisquer utilização ou menção de capital estrangeiro na economia nacional, 

Correa afirmava a relevância do capital alienígena para economia subdesenvolvida brasileira. 

 

“Não obstante, é lícito afirmar que, em virtude da rígida limitação das inclinações 

comunitárias a poupar, os países menos desenvolvidos dificilmente podem alcançar, 

espontaneamente, e sem a cooperação de capitais externos, taxas satisfatórias de 

crescimento” (LIMA, 1956, p. 66). 

 

Ainda no curso de Introdução aos Problemas do Brasil, contribui com uma 

conferência sobre a industrialização e a base agrária brasileira, Rômulo de Almeida, quem 

organizou o Departamento Econômico da Confederação Nacional da Indústria, e que tem 

como referencial os trabalhos de Singer (1950) e de Roberto Campos (1950), assim como 

dados da Comissão Mista Brasil-EUA, da qual Jaguaribe tomou parte sendo assessor jurídico. 

Enquanto isso, na área social Djacir Menezes aborda a temática da estrutura social, 

ao mesmo tempo em que Jaguaribe tece suas críticas sobre a política de clientela e ao Estado 

Cartorial nos Cadernos do Nosso Tempo, em seu artigo Para uma Política Nacional de 

Desenvolvimento. Mesmo que estes termos não existam ainda no vocabulário de Menezes 

(1956), nota-se uma crítica à estrutura agrária de poder no Brasil, a falta de sufrágio universal 

                                                           
91 Para melhor compreensão do processo de industrialização brasileira, sugere-se a leitura de Indústria 

Brasileira: Origem e Desenvolvimento, de autoria de Wilson Suzigan no ano de 1986. E para situar o 

relacionamento entre a indústria e o desenvolvimento, consultar Industrialização e Desenvolvimento: uma 

análise do pensamento econômico brasileiro, publicado na Revista Economia e Sociedade em 2013. 
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e a limitação dos poderes da república e da federação, no sentido de fortalecimento da 

democracia, e com isto o desenvolvimento do próprio país. 

Antes que Jaguaribe escrevesse suas Condições Institucionais do Desenvolvimento, 

este tema havia sido abordado de maneira diferente por Themístocles Cavalcanti, quem 

destaca o papel essencial das instituições políticas e administrativas no desenvolvimento do 

país, assim como as classes dirigentes que para ele, deveriam ser formadas pela burguesia 

industrial que uniria os interesses situacionais das classes em prol do desenvolvimento. 

Por sua vez, Sodré (1956) destaca o papel do Brasil, enquanto país latino-americano 

e colonial, na estrutura da divisão internacional do trabalho e como a estrutura colonial e da 

revolução industrial, fomentava a permanência do país no subdesenvolvimento para que haja 

mercado para os produtos industriais dos países desenvolvidos. Sodré que mais tarde viria a 

depor em um testemunho escrito intitulado A Verdade sobre o ISEB, obra na qual consta a 

história da saída conturbada de Jaguaribe na perspectiva de Sodré. 

O então diretor do ISEB, Roland Corbisier proferiu para o instituto duas 

conferências. Uma em 1955, sobre Situação e Alternativas da Cultura Brasileira, transcrita 

para a publicação de 1956, e a outra sobre Formação e Problema da Cultura Brasileira, 

realizada no curso regular de 1956. Baseado no texto de Jaguaribe para o Volume Quarto dos 

Cadernos do Nosso Tempo e no texto de San Tiago Dantas sobre Educação para o 

Desenvolvimento do Digesto Econômico, Corbisier (1956) escreve sobre a situação da cultura 

brasileira à sua época. Para o autor, a estrutura da nacionalidade brasileira ainda era 

fundamentada na colonização portuguesa. 

O autor destaca as relações dependentes entre Brasil e Portugal, e como as 

instituições coloniais ainda permaneciam na estrutura societária brasileira. Corbisier (1956) 

acreditava que o processo de independência brasileiro não havia sido conduzido pelo povo de 

nacionalidade brasileira, mas sim por um príncipe português, o que prejudicava 

negativamente a formação da nação e de uma cultura própria. Roland Corbisier (1956) chega 

a afirmar que não havia história no Brasil antes da Semana de Arte Moderna de 1922. 

É notória a influência do modernismo no ISEB e como o projeto de nação e de 

desenvolvimento se assemelha ao projeto de modernidade em si. Corbisier (1956) afirma que, 

para que existisse uma nação, haveria a necessidade de existência de traços que 

ultrapassassem os elementos tradicionais, como povo, cultura, território. Segundo o autor, se 

faria necessário ter coesão da economia, o que acaba por mesclar com a ideia de projeto 

desenvolvimentista em prol da construção da nação. 
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Este projeto de desenvolvimento envolve a tomada de consciência de uma nação 

pelos próprios meios, o que acaba por implicar uma ruptura com o complexo colonial. Este 

ponto aqui é correlacionado diretamente com a crítica de Jaguaribe (1958) a um dos pontos 

que impedem o Brasil de se desenvolver, a existência contínua de estruturas ainda coloniais, 

como a política de clientela e subsequente Estado Cartorial. Tal visão centrada na economia é 

também perseguida por Campos, pensador que não compôs os quadros do ISEB diretamente, 

mas sempre esteve presente em suas atividades por fazer parte da assessoria econômica de JK 

e elaborador principal do Plano de Metas, maior documento desenvolvimentista para a época. 

Conforme destaca Campos (1956) desenvolvimento é o aumento da produtividade, mas isto 

depende da valoração e da eficácia. 

A ideia de desenvolvimento por parte dos membros do ISEB é diversa e conflitante, 

portanto, constituiria um erro afirmar a existência de uma singular noção nacional-

desenvolvimentista isebiana. Apesar de os seus quadros possuírem conceitos em comum e 

ideias semelhantes no que tange a necessidade de formulação de um projeto 

desenvolvimentista para superar o “subdesenvolvimento”, é elementar destacar como cada 

autor difere em suas ideias. Jaguaribe propõe um conceito de nacional-desenvolvimentismo 

distinto de seus pares intelectuais, embora ainda se fundamente em ideias e formulações que 

faziam parte do ideal desenvolvimentista pregado pelo ISEB. 

A noção nacional-desenvolvimentista presente em O Nacionalismo na Atualidade 

Brasileira de 1958 levantou alguns questionamentos e severas críticas ao nacionalismo de 

Hélio Jaguaribe, principalmente por parte dos setores mais extremistas no quesito 

“nacionalismo”. Embora tenha participado da criação do organismo, a polêmica suscitada 

alcançou proporções inesperadas, obrigando o autor a se afastar do organismo em 1959, como 

ser discutido e problematizado no tópico à frente. 

 

2.2.1. Críticas ao ISEB e saída controversa de Jaguaribe e Guerreiro Ramos 

 

Em 1959, após a polêmica do livro de Jaguaribe e as diversas críticas que surgem a 

partir de então, aos ideias defendidos pelo ISEB, Roland Corbisier, ainda diretor da entidade, 

envia uma carta ao Jornal do Commercio do Rio de Janeiro e que é publicada no dia 13 de 

Novembro de 1959, sob o título: “ISEB define suas teses ante várias acusações. Integra da 
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Carta Enviada pelo Diretor dessa Entidade, Professor Roland Corbisier, ao Jornal do 

Commercio92”. 

Roland Corbisier defende o ISEB das acusações de Jorge Behring de Matos, quem 

acabara de acusar o instituto de ser um centro subversivo e comunista93. Na carta-resposta 

publicada no Jornal do Commercio, Roland Corbisier afirma que o ISEB não era comunista, 

defendia a intervenção e o planejamento estatal na economia, tinha o nacionalismo como 

ideologia do desenvolvimento e afirma: 

 

Para nós, nacionalistas, por exemplo, ser nacionalista é ser a favor da Petrobrás, da 

Eletrobrás, do monopólio estatal da indústria petroquímica, da proibição dos 

depósitos em bancos estrangeiros e da disciplina do capital estrangeiro 

(CORBISIER, 1959, p. 9). 

 

Não há como confirmar a veracidade de todos os fatos por conta do número elevado 

de testemunhas e suas diversas versões da história. Contudo, conforme aponta na obra de 

Nelson Werneck Sodré (1978), por meio dos relatos do próprio Jaguaribe no livro de Israel 

Klabin em 2000, e através de notícias e relatórios, notas liberadas à época por Roland 

Corbisier, então diretor do ISEB em 1958. 

Como afirma o relato de Nelson Werneck Sodré de 1978, o livro de Jaguaribe, ainda 

não publicado, passou pelo crivo de seus pares, como era de praxe no instituto. De acordo 

com o excerto de Sodré (1978), as ideias de Jaguaribe quanto ao monopólio estatal do 

petróleo e sua visão moderada do assunto, acabaram por indignar alguns isebianos, 

principalmente Guerreiro, quem exigiu explicação quanto a concepção nacionalista de 

Jaguaribe. 

Conforme Sodré (1978) destaca em seu relato, Ramos divulgou antes da publicação, 

o capítulo que tecia argumentações quanto ao petróleo nacional e ao capital estrangeiro, e 

entregou uma cópia a União Nacional dos Estudantes (UNE), que se revoltou juntamente com 

os nacionalistas extremistas e de esquerda. O conselho do ISEB foi obrigado a convocar uma 

reunião, e por meio de reuniões e discussões, o estatuto do órgão mudou, dando maiores 

poderes ao executivo na indicação de nomes para os quadros do ISEB. 

Jaguaribe decidiu se afastar do organismo que criou, por conta da falta de liberdade 

instituída no órgão e foi seguido por Guerreiro Ramos que havia publicado no mesmo ano de 

                                                           
92 O conteúdo desta carta encontra-se disponível no Jornal do Commercio, edição de 13 de novembro de 1959, 

1º Caderno, Página 9, e pode ser acessado através do link: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/364568_14/58018>. 
93 Com os eventos que levam a queda de Jânio Quadros e João Goulart, além da radicalização da esquerda 

brasileira, da qual o ISEB fará parte, o Instituto acaba sendo fechado e seus membros cassados, após o golpe 

militar (BRESSER-PEREIRA, 2004). O ISEB sofreu um dos primeiros Inquéritos Policiais Militares e teve 

diversos documentos e fontes de pesquisa apreendidas pelo novo governo (GOMES, 2011). 
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1958, seu livro de Redução Sociológica, no qual este discutia as relações da crise brasileira 

com a sociedade contemporânea a sua época. O Jornal do Commercio contém uma nota 

enviada pelo então diretor do ISEB, Roland Corbisier, para esclarecer a controvérsia 

envolvendo o livro de Hélio Jaguaribe. 

O título da reportagem é “O caso do livro do Sr. Hélio Jaguaribe. Examinado o 

assunto pelo Conselho Curador e pela Congregação do ISEB” e este pequeno artigo e nota 

foi publicada na Página 7 do 1º Caderno, na edição dos dias 22 e 23 de dezembro de 195894. 

Nela Roland Corbisier esclarece a série de eventos que levaram o ISEB a discutir a publicação 

do livro de Jaguaribe, a crítica feita por Guerreiro Ramos e a decisão do Conselho Curador, 

assim como também exibe uma breve nota de esclarecimento por parte do próprio Jaguaribe. 

Nesta nota de esclarecimento, Jaguaribe afirma o seguinte 

 

venho tornar público, para a devida compreensão de meu referido livro e de minha 

própria posição a respeito: 1) que considero a política nacional do petróleo, 

consubstanciada no monopólio estatal e na agência deste a Petrobrás, a melhor e 

única forma de alcançarmos nossas metas de desenvolvimento no setor do petróleo; 

2) que embora a Petrobrás, em sua atual estruturação, apresente, na parte que não diz 

respeito ao monopólio estatal certos inconvenientes que indiquei no livro em apreço, 

entendo, e tal procurei dizê-lo naquele livro, que qualquer tentativa de modificar, 

para melhor, a Petrobrás, apresentaria, enquanto persistirem, interna ou 

externamente, as atuais pressões contra a mesma, o risco de poder comprometer a 

existência da Petrobrás e a atual política nacional do petróleo, devendo ser evitada, 

para isso, qualquer revisão da legislação e dos estatutos da Petrobras (JAGUARIBE, 

1958, p. 7). 

 

A saída de Jaguaribe do ISEB marca o fim de sua participação nos órgãos públicos e 

institutos da intelectualidade brasileira, pelo menos na década de 1950, e também marca o 

inicio de uma nova fase no ISEB, ainda sob a direção de Roland Corbisier, que mais tarde 

viria a sair para se candidatar ao cargo de deputado, deixando a direção nas mãos de Álvaro 

Vieira Pinto, com quem o ISEB viria a ter sua fase mais voltada para os ideais de esquerda e 

conseguintemente caçado pela ditadura militar por conta de seu posicionamento político. 

Embora curto, é notável o período em que Jaguaribe faz parte desta instituição que 

reuniu a intelectualidade pública brasileira para pensar o desenvolvimento da nação. O 

desenvolvimentismo, enquanto debate, é essencial para compreensão da trajetória intelectual 

de Jaguaribe e entendimento da sua noção nacional-desenvolvimentista e projeto de 

desenvolvimento do Brasil. Noção que figura como uma dentre as muitas formuladas na 

década de 1950 e que permeiam o pensamento político e social da época. 

 

 

                                                           
94 Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/364568_14/52603>. 
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3. A trajetória intelectual de Hélio Jaguaribe no contexto desenvolvimentista 

 

3.1. Jaguaribe e a teoria desenvolvimentista 

 

O debate em que Hélio Jaguaribe se insere por meio e através do ISEB é justamente 

a discussão sobre o desenvolvimentismo no Brasil, aliado as ideologias nacionalistas que 

permeiam o pensamento político e social brasileiro desde a década de 1930, mas que atinge 

seu ápice nas décadas de 1950 e 1960 com os governos de Juscelino Kubitschek (1956-1961), 

Jânio Quadros (1961), e em menor medida, o governo de João Goulart (1961-1964). Contudo 

contextualizar o ambiente cultural e político ao qual o autor pertence não é o bastante para 

clarificar sua interpretação e intenção ao debater e escrever sobre o nacional-

desenvolvimentismo. Este tipo de análise, tradicional do método de contextualização 

histórico-política é criticado pelo intelectual fundador do referencial teórico-metodológico 

aqui utilizado, Quentin Skinner (2002). 

Deve-se levar em consideração que o debate sobre o desenvolvimento nacional 

permeava a realidade da época e era um dos tópicos de discussão da obra principal de Hélio 

Jaguaribe, produção científica que traz à tona o debate entre nacionalistas e cosmopolitas no 

cenário nacional, e demonstra como suas concepções influenciaram na política 

desenvolvimentista governamental, especialmente no que tange a três campos de discussão 

relevantes para o crescimento do país: o capital Estrangeiro, o regime do petróleo e a política 

internacional. 

Contudo, anteriormente a um debate deveras aprofundado sobre o pensamento 

político e social de Hélio Jaguaribe e sua produção acadêmica como um todo, faz-se 

necessária a explicação do debate em questão. A partir das bases lançadas pelo estruturalismo 

cepalino e da teoria do subdesenvolvimento de Furtado, foca-se neste momento no 

esclarecimento do debate desenvolvimentista. Como destaca Bielschowsky (1988, p. 77) “o 

desenvolvimentismo (...) foi a ideologia econômica de sustentação do projeto de 

industrialização integral, considerada como forma de superar o atraso e a pobreza brasileiros”. 

O nacional desenvolvimentismo, enquanto teoria desenvolvimentista é classificado 

por Bielschowsky como uma dentre as diversas correntes desenvolvimentistas da década de 

1950. A despeito de Hélio Jaguaribe ter formulado determinado conceito acerca do nacional-

desenvolvimentismo, não é prudente confundir sua noção desenvolvimentista com o nacional-

desenvolvimentismo atribuído ao ISEB, instituto ao qual ele era filiado. 
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Como demonstrado anteriormente, a partir das ideias de Candido de Almeida, 

Ewaldo Correia Lima, Nelson W. Sodré, Roland Corbisier e Guerreiro Ramos, o ISEB não 

constituía uma instituição com ideias homogêneas e singulares sobre o debate 

desenvolvimentista. Em seus quadros havia determinadas similaridades, como certa 

inclinação ao nacionalismo e a ideia de que o desenvolvimento era a chave para a solução da 

crise brasileira, percebida pelos intelectuais do ISEB como maior problema a ser resolvido à 

época. A partir de uma análise do conceito de nacionalismo empregado pelos autores e por 

meio da polêmica suscitada pelo livro de Jaguaribe, é possível perceber diferenças ligeiras 

entre o nacionalismo do ISEB e da concepção nacional-desenvolvimentista de Hélio 

Jaguaribe. 

Devido a esta imensa gama de ideias a respeito do projeto desenvolvimentista, faz-se 

necessário classificar e analisar as distintas concepções desenvolvimentistas da época e como 

estas dialogam com a noção desenvolvimentista de Jaguaribe e em que medida elas 

fundamentam seu livro ou contrapõem sua ideia acerca do desenvolvimento. Apesar das 

inúmeras correntes desenvolvimentistas, há um denominador em comum entre as vertentes, o 

conceito de desenvolvimento. Este denominador comum é a ideia de que o Brasil, para os 

intelectuais da época – e aqui se considera os pensadores isebianos dentre uma gama de 

escolas do pensamento –, era um país denominado subdesenvolvido, de acordo com os 

preceitos do estruturalismo latino-americano de Prebisch (1949) e Furtado (1950). 

Este subdesenvolvimento era caracterizado pela incipiente industrialização, como o é 

apontado por Dantas (1950), pela subcapitalização da economia, como é destacado por 

Almeida (1956), e pela presença de construções coloniais num momento de transição e crise 

da sociedade e economia brasileira (KAFKA, 1956; MENEZES, 1956; CORBISIER, 1956). 

O desenvolvimento é, portanto, o objetivo do debate desenvolvimentista e a solução para os 

problemas da nação brasileira, no sentido de modernizá-la e industrializá-la, e por fim, alçar a 

sociedade brasileira a um novo patamar de organização da estrutura econômico-social. 

No intuito de se problematizar o debate desenvolvimentista e depreender-se a partir 

deste debate, o contexto desenvolvimentista e as diversas correntes que pensavam o 

desenvolvimento na década de 1950, recorre-se aqui à classificação de Bielschowsky (1988). 

Esta taxonomia do desenvolvimentismo é interessante para a compreensão do contexto 

linguístico de Jaguaribe, no sentido de situá-lo frente à intelectualidade de sua época e as 

diversas nuances do desenvolvimentismo. 

A noção nacional-desenvolvimentista de Jaguaribe, formulada e apresentada em 

1958, faz parte de uma concepção dentre as inúmeras formuladas dentro dos quadros 
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nacionalistas do ISEB. E conseguintemente, o desenvolvimentismo isebiano não pode 

representar o todo do debate desenvolvimentista, que abarca distintas correntes do 

pensamento político e econômico brasileiro da década de 1950. 

Compreender o contexto sócio-político, por meio da caracterização do momento em 

que o desenvolvimentismo é debatido na história do Brasil, assim como o contexto 

acadêmico-intelectual, por meio da apreensão dos institutos da intelectualidade pública 

brasileira que agiam direta e indiretamente na burocracia estatal da década de 1950, é crucial 

para problematizar o objetivo do debate desenvolvimentista. A análise do debate 

desenvolvimentista é, portanto, a compreensão do momento que suscita a formulação da 

noção nacional-desenvolvimentista de Jaguaribe, e a apreensão de seu projeto enquanto 

solução proposta para os problemas discutidos e tidos enquanto relevantes por seus pares 

intelectuais e membros de distintas escolas do pensamento político e social brasileiro. 

 

3.2. As correntes desenvolvimentistas brasileiras 

 

Desde o início do trabalho, foi estabelecido que Jaguaribe pertence a uma geração 

que tinham como mote o desenvolvimentismo. Contudo, é relevante ressaltar que o 

desenvolvimentismo não se estabelece no cenário acadêmico-intelectual como teoria 

homogênea e sem contestações. Até mesmo dentro do próprio ISEB há controvérsias quanto 

ao projeto de desenvolvimento e a função do nacionalismo. Esta divisão será aborda aqui, 

partindo do pressuposto que havia cinco correntes principais do pensamento econômico 

brasileiro em meados dos anos 50 e início dos anos 60. 

Esta classificação e categorização é fundamentada nos trabalhos de Bielschowsky 

(1988), que extrai cinco vertentes do desenvolvimentismo: a neoliberal; desenvolvimentista 

que se ramificava em três, do setor público nacionalista e não nacionalista, e 

desenvolvimentista de setor privado; e socialista. Afora o pensamento independente de 

Ignácio Rangel, que segundo Bielschowsky (1988) não se encaixava em nenhum destes 

parâmetros. 

Através da pesquisa e dos dados reunidos na busca das fontes primárias, tem-se que o 

pensamento de Hélio Jaguaribe – embora formulado dentro do ISEB e este seja classificado, 

de acordo com a taxonomia de Bielschowsky (1988), como parte do setor público nacionalista 

–, deve ser classificado com ressalva e com cuidado, não sendo conclusivo a classificação 

deste como parte do setor público nacionalista, assim como é o ISEB. Não se nega ou 

corrobora tal classificação para Jaguaribe, mas é necessário ter em mente alguns aspectos. 
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Jaguaribe, em seu livro de 1958 no qual expõe seu pensamento nacional-

desenvolvimentista, tece sua argumentação a partir da contraposição entre duas categorias de 

pensadores da época. Estas categorias, designada por ele de “cosmopolitas” e “nacionalistas”, 

se fazem presente em todo o tecer de sua obra. Embora este não mencione referências ou 

indique seu referencial, é possível inferir, a partir das crenças atribuídas a ambas as 

categorias, conexão entre as duas com as correntes desenvolvimentistas aqui debatidas e 

analisadas. 

O cosmopolitismo, relacionado com ideias mais liberais e em favor do mercado, 

pode ser associado aqui ao desenvolvimentismo liberal e do setor privado, enquanto que o 

nacionalismo tende a ser interligado ao desenvolvimentismo público nacionalista e não-

nacionalista, e em discussões mais extremadas ao socialismo. A partir daqui, haverá a 

explicação de cada corrente desenvolvimentista brasileira e como estas influenciaram no 

debate acerca o desenvolvimento brasileiro e de que forma cada intelectual ou núcleo 

pensante contribuíram para a formulação de políticas desenvolvimentistas de industrialização 

e modernização do Estado. 

 

3.2.1. O desenvolvimentismo de corrente liberal 

 

Como se pode extrair dos excertos de Bielschowsky (1988), a corrente liberal 

desenvolvimentista era composta por intelectuais como Eugênio Gudin, Octávio G. de 

Bulhões, Dênio Nogueira e Daniel de Carvalho. Seus principais núcleos ou locais de fala 

eram a Fundação Getúlio Vargas, a Confederação Nacional do Comércio, a Associação 

Comercial de São Paulo (ACSP) e o Conselho Nacional de Economia (CNE). Suas principais 

ideias eram divulgadas por meio da Revista Brasileira de Economia (RBE), a Revista do CNE, 

o periódico Digesto Econômico95 e a Carta Mensal. 

A corrente liberal aproxima-se do nacional-desenvolvimentismo de Jaguaribe no 

sentido de ser favorável ao capital estrangeiro na economia brasileira, ao contrário dos 

                                                           
95 Neste periódico, ainda publicam Roland Corbisier, Ignácio Rangel e San Tiago Dantas, na edição de número 

62 de 1950 e de número 101 de 1953. San Tiago Dantas, tido como figura com influencia direta sobre o 

pensamento de Jaguaribe, tendo trabalho e criado vínculos pessoais com o pesquisador, além de ter sido 

chanceler das relações exteriores e ter implementado uma Política Externa Independente que se assemelha muito 

ao proposto por Jaguaribe em sua seção sobre Política Exterior em seu livro de 1958. Há artigos publicados por 

Jaguaribe na Revista Digesto Econômico, hoje sob encargo da Associação Comercial de São Paulo. Jaguaribe 

tem seu artigo sobre Política de Clientela e Política Ideológica publicado no Volume 6 da edição de número 68 

de 1950, cujo conteúdo é a transcrição de sua conferência em abril daquele ano na Biblioteca Municipal de São 

Paulo. Este artigo consta no referencial teórico do capítulo três e tem como escopo central o esclarecimento do 

pensamento de Jaguaribe quanto a este conceito cunhado pelo mesmo. 
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nacionalistas ao extremo que criticaram a posição moderada de Jaguaribe e o acusaram de ser 

“entreguista”. Jaguaribe, procurando respeitar seus opositores e pensadores da corrente 

liberal, os caracteriza como “cosmopolitas” em seu livro, ao invés de usar o termo 

“entreguista”, codinome pejorativo dado pelos nacionalistas mais exaltados. 

Esta corrente tem mais adeptos no campo da economia, como Eugênio Gudin e 

Octávio G. de Bulhões que criaram em 1950 na FGV o Instituto Brasileiro de Economia 

(IBRE) e editavam desde 1948 a Revista Brasileira de Economia, e a partir de 1952 

começaram a editar a Conjuntura Econômica. Os dois foram responsáveis pela criação da 

primeira graduação em ciências econômicas na UFRJ, antigamente Universidade do Brasil. 

Octávio Bulhões foi de tal importância para a política nacional que foi o criador e 

concebeu o projeto da Superintendência da Moeda e do Crédito – (SUMOC) no ano de 1945 e 

desde já era instigador da criação de um Banco Central para o Brasil. Por sua vez, Gudin foi o 

delegado representante do país na Conferência de Bretton Woods, que definiria o rumo da 

economia mundial à época. Seu pensamento liberal era influenciado por Keynes e este 

buscava aplicar a doutrina liberal de forma condizente com o subdesenvolvimento latino-

americano. Grande opositor a Eletrobrás, empresa estatal de energia e crítico ao governo de 

Kubistchek, Gudin acreditava na iniciativa privada e era a favor dos capitais estrangeiros. 

O autor organizou uma série de Conferências no Instituto de Economia da FGV, as 

quais contaram com a presença de Nurkse, H. W. Singer, Wallich, Kalder e Viner. Singer 

(1950a) é um liberal que ressalta que o uso de capital estrangeiro por países subcapitalizados 

serve para formar capital e manter o consumo em níveis elevados, reduzir as pressões 

inflacionárias e a pressão sobre o Balanço de Pagamentos, além de aumentar a divisão 

internacional do trabalho, que para o autor é algo benéfico (1950a), mas que é altamente 

criticada por Prebisch (1949). 

Singer (1950b) acredita que haja sete motivos para se recorrer ao capital estrangeiro: 

pobreza extrema e completa falta de capital, a exemplos de países subdesenvolvidos da Ásia e 

da África; meio de acelerar a formação de capital do país; meio de acelerar a formação de 

capital a longo prazo; aumentar o nível de consumo; reduzir a pressão inflacionária; reduzir a 

pressão sobre o balanço de pagamentos; aumentar a divisão internacional do trabalho. 

O autor acredita que a divisão internacional do trabalho é válida no sentido de cada 

região do globo se especializar no que lhe é mais benéfico, portanto, para Singer (1950a) não 

há diferença entre produção agroexportadora de uma produção industrial de produtos 

manufaturados. Singer discorda dos pressupostos de Prebisch expostos em seus trabalhos e na 

carta da ONU. Conforme propõe Singer em seus excertos, embora seja verdade que os países 
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subdesenvolvidos têm uma produção essencialmente primária, não há correlação entre esta 

produção e pobreza. Ele atribui o subdesenvolvimento a falta de ocupações secundárias, 

terciárias e não-primárias (SINGER, 1950a). Singer (1950c) destaca a necessidade de planejar 

o desenvolvimento em países subdesenvolvidos, pois somente o governo teria capacidade de 

alocar os recursos escassos de capitais nos setores produtivos. A baixa mecanização da 

agricultura leva a baixa produtividade, ao menor valor líquido da produção e redução da 

escala de produção (SINGER, 1950d). Para financiar o desenvolvimento com recursos 

internos seria necessário poupanças fiscais e programas de desenvolvimento econômico 

(SINGER, 1950e), logo, a necessidade de utilização do capital estrangeiro se faz premente 

para estas economias. 

Este debate em torno da utilização ou não de capitais estrangeiros no país é travado 

principalmente entre os nacionalistas e liberais, denominados “cosmopolitas” na obra de 

Jaguaribe. Bulhões (1952) inicia seu texto sobre Economia e Nacionalismo para a Revista 

Brasileira de Economia, já afirmando sua posição quanto ao nacionalismo, temática em voga 

da época. Para o autor, o nacionalismo deve ser um sistema de meios, para se atingir o fim, 

que é a melhoria do bem-estar da nação. Neste sentido, Bulhões acaba por se assemelhar a 

Jaguaribe, quando este afirma que o nacionalismo é um meio para se atingir um fim, o 

desenvolvimento. 

Contudo, apesar de um tom nacionalista, Bulhões se coloca contra a posição 

protecionista adotado por alguns nacionalistas extremos da esquerda e da direita. Para 

Bulhões, o movimento nacionalista acusa a incursão de capitais estrangeiros como uma forma 

de transferir lucros. Como escreve Bulhões, o autor acredita que é um erro o protecionismo 

em torno dos capitais que entram no setor energético brasileiro, ávido de capitais e de 

investimentos. 

A corrente liberal foi abertamente criticada e contraposta por sua rival ideológica e 

corrente socialista96, que se encontrava no extremo oposto do pensamento desenvolvimentista 

para a época. O pensamento desenvolvimentista formulado pela corrente socialista pode ser 

associado às camadas nacionalistas da comunidade intelectual, embora o nacionalismo não 

seja característica única do socialismo e exclusivo dessa corrente de pensamento. 

 

 

                                                           
96 Apesar de Jaguaribe ter lido Marx durante sua juventude intelectual e se auto proclamar como marxista 

trotskista (JAGUARIBE, 2000) no começo de sua vida acadêmica, ele possui uma visão bastante própria do 

socialismo e aborda a temática na maioria de seus textos, inclusive na obra de 1958. 
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3.2.2. O desenvolvimentismo para a corrente socialista 

 

A corrente que se encontrava no exato oposto do liberalismo, a corrente socialista 

composta por membros do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e do ISEB, como Caio Prado 

Júnior, Nelson W. Sodré, A. Passos Guimarães e Aristóteles Moura, cujo principal meio de 

divulgação de ideias era a Revista Brasiliense e Estudos Sociais. Esta corrente acredita na 

revolução brasileira nacionalista e teve como nomes principais Caio Prado Júnior e Nelson 

Werneck Sodré. Sua questão basilar era determinar a etapa no processo histórico em que o 

país se encontrava para poder firmar as bases de uma “revolução nacional democrática”, dita 

burguesa. Eles defendiam a nacionalização dos serviços públicos e indústrias básicas e 

controle das riquezas minerais, limitação da remessa de lucro para o exterior, repatriação de 

capital e controle do comércio exterior (BIELSCHOWSKY, 1988). 

Ambos intelectuais principais do grupo, Caio Prado Jr. e Nelson Werneck Sodré 

participaram ativamente do ISEB como membros e conferencistas dos cursos regulares do 

instituto. Apesar de serem intelectuais da esquerda, eram muito bem recebidos no Instituto, 

ambiente plural e sem cunho ideológico, pelo que aparentava (BIELSCHOWSKY, 1988). A 

seguir serão apresentadas as correntes desenvolvimentistas do setor público e privado, para 

que se possa compreender de fato qual foi o papel do ISEB no setor público responsável pelo 

planejamento econômico e do modelo de crescimento centrado na industrialização brasileira. 

 

3.2.3. As correntes desenvolvimentistas do setor privado e público 

 

3.2.3.1. O desenvolvimentismo do setor privado 

 

Além das correntes liberais e socialistas, Bielschowsky (1988) taxonomiza as 

correntes desenvolvimentistas e as divide entre o setor público e privado, sendo o setor 

público ramificado entre nacionalista e não nacionalista. Os principais nomes do Setor 

Privado foram R. Simonsen; J. P. de A. Magalhães; Nuno F. de Figueiredo. Por estar ligados a 

iniciativa privada e ao setor industrial, seu principais núcleos de pesquisa e de divulgação de 

ideias foram a Confederação nacional da Indústria (CNI) e Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (FIESP), e publicavam e divulgavam suas ideias por meio da Revista Estudos 

Econômicos e Desenvolvimento e Conjuntura. 

Roberto Simonsen (2010) era defensor de um projeto de industrialização para o 

Brasil de forma planejada e aliada as lideranças do empresariado industrial. Juntamente com 
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San Thiago Dantas, Simonsen apresentou em 1944 a concepção de uma Junta Nacional de 

Planificação no Conselho Nacional de Política Industrial, órgão criado pelo mesmo no 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (BIELSCHOWSKY, 1988). O jovem autor que 

via na industrialização a saída para as desigualdades sociais presentes no país era opositor as 

ideias de Gudin e a favor da intervenção estatal na economia. A despeito de suas filiações 

com o ramo empresarial, o mesmo apoiava a criação de bancos industriais para oferecerem 

crédito ao desenvolvimento e é tido como precursor do estruturalismo cepalino. 

Apesar de manter posição diferente dos seus pares do setor privado, ele possuía 

juntamente com sua corrente certa tendência nacionalista no que se referia ao monopólio 

estatal da Petrobrás e a presença do capital estrangeiro em tais setores estratégicos.  O 

desenvolvimentismo do setor privado prega a proteção do Estado às indústrias de base 

nascentes no país97, juntamente com duas novas classes sociais, a burguesia industrial e o 

proletariado urbano, e juntamente ao protecionismo o planejamento econômico (SILVA, 

2013).  

A despeito de este trabalho classificar a ideologia nacional-desenvolvimentista como 

uma teoria da corrente desenvolvimentista do setor público e nacionalista, nota-se nos 

trabalhos de Jaguaribe uma moderação entre as diversas vertentes da época em prol de uma 

ideologia que conjugue as demais. A maneira cartesiana como Jaguaribe expõe sua 

argumentação, apresentando os pontos dos nacionalistas e logo após os pontos dos 

cosmopolitas, e em seguida informando sua própria teoria como síntese de ambas em suas 

medidas, tudo isso se faz válido para compreender que Jaguaribe não descarta nem desdenha 

nenhuma vertente desenvolvimentista da época. Logo a importância de se compreender 

separadamente o que cada ramo desenvolvimentista afirmava e critica, para se entender no 

fim a sínteses dessas teorias no trabalho de Jaguaribe. 

 

3.2.3.2. O desenvolvimentismo do setor público 

 

3.2.3.2.1. O desenvolvimentismo do setor público de corrente não-nacionalista 

 

Da mesma corrente desenvolvimentista do setor público, porém com filiação não 

nacionalista, faziam parte Roberto Campos, Horácio Lafer, Ary Torres, Lucas Lopes e Glycon 

                                                           
97 Como afirma Cêpeda (2005, p. 8) “ao defender a posição vital da indústria em contraposição à vocação agrária 

ao desenvolvimento econômico, Simonsen intentava um passo decisivo na consolidação da revolução burguesa 

no Brasil”. 
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de Paiva. Similarmente a corrente nacionalista do setor público, a corrente não nacionalista 

possuía membros em órgãos do governo, tais como a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos 

e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE). Eles publicavam suas ideias 

por meio da Revista Brasileira de Economia (RBE), o Digesto Econômico e a Carta Mensal 

(BIELSCHOWSKY, 1988). 

Esta corrente se caracterizava por ser opositora do capital estatal na economia e a 

favor de medidas de estabilização monetária na economia. Roberto Campos (1950) foi criador 

e executor do Plano de Metas de JK, e era favorável a uma “industrialização pela via da 

internacionalização de capitais e do apoio do Estado” (BIELSCHOWSKY, 1988, p. 105). Seu 

pensamento era influenciado por Prebisch (1949), Nurkse e Singer (1950), o colocando dentre 

os heterodoxos do subdesenvolvimento, ou seja, o autor enxergava na industrialização 

intensiva a superação do subdesenvolvimento. 

Roberto Campos tinha uma visão de planejamento diferente dos seus demais, ele 

pregava o chamado “planejamento seccional”, no qual o Estado deveria planejar o 

desenvolvimento de determinados pontos de estrangulamento da economia. Para o autor, era 

admissível a existência de capitais estrangeiros no país e o Estado somente poderia investir 

diretamente se não houvesse interesse da área priva nacional ou estrangeira. Não fora contra a 

criação da Petrobras em si, porém era opositor ferrenho ao monopólio estatal. 

Roberto Campos (1950), agente do governo JK e assessor econômico responsável 

pela implementação do Plano de Metas de JK, discute em seu artigo sobre Keynes, os 

aspectos relacionados à exportação de capital. Para Campos, o país exportador de capital 

perde na transferência de capital e esta transferência causa uma alta na taxa de juros do país. 

Conforme ele ilustra, o investimento exterior tende a se ajustar a balança de comércio. O autor 

nega o pressuposto marxista de que investimento estrangeiro favorece o país exportador de 

capital. 

O desenvolvimentismo do setor público é ligado à intelectualidade pública 

constituída no governo Vargas, destinada a assessorar o Estado recém burocratizado e criador 

de agências de fomento ao desenvolvimento e industrialização. Estas agências buscam 

racionalizar a gestão, o planejamento e a aplicação de recursos públicos. A corrente não-

nacionalista é identificada desta maneira por não ter em seus quadros intelectuais abertamente 

e declaradamente nacionalistas, o que não significa que seus intelectuais eram cosmopolitas. 
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3.2.3.2.2. O desenvolvimentismo do setor público de corrente nacionalista 

 

A corrente desenvolvimentista do setor público de filiações nacionalistas também 

agregava R. Simonsen, da corrente privada, e outros nomes como Celso Furtado, Rômulo de 

Almeida, Jesus Soares Pereira, Américo B. Oliveira, Tomás P. Accioly Borges e Evaldo C. 

Lima. Estes faziam parte de agências estatais e de inteligência de Vargas, como o 

Departamento Administrativo do Serviço Público, o Conselho Federal de Comércio Exterior, 

O Conselho Nacional do Petróleo e o Conselho Nacional das Águas e Energia 

(BIELSCHOWSKY, 1988). 

Os intelectuais do setor público tinham como nicho intelectual o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), alguns deles compunham a Assessoria Econômica de 

Getúlio Vargas, o Clube dos Economistas, a CEPAL, e o ISEB. Seus principais meios de 

divulgação eram a Revista Estudos Econômicos e a Revista Econômica Brasileira (REB). Esta 

corrente enxergava na Industrialização Planejada “a solução histórica para o atraso da 

economia e sociedade brasileiras” (BIELSCHOWSKY, 1988, p. 128) e defendiam a 

constituição de um capitalismo industrial modernizante no país. Por serem de filiações 

nacionalistas, eram totalmente contra a presença de capitais estrangeiros em setores essenciais 

da economia, como mineração e extração de petróleo. Celso Furtado (2003), principal 

representante desta corrente, trabalhou na CEPAL entre 1949 e 1953, chefiado diretamente 

por Raul Prebisch. 

Encarregado por João Goulart de elaborar o Plano Trienal, o autor tem profícua 

função na criação e compreensão da teoria do subdesenvolvimento na América Latina. O 

pensamento nacionalista desenvolvimentista possui como característica a crença no 

planejamento estatal do desenvolvimento, não descarta completamente os capitais 

estrangeiros, porém possui ressalvas, e é a única corrente desenvolvimentista a tocar em temas 

de reformas sociais, tais como a reforma agrária. 

O desenvolvimento nacionalista do setor público, cujo nicho de pensamento é o 

IISEB, desenvolve teorias contra o uso de capitais estrangeiros na industrialização brasileira e 

pensa pela primeira vez, enquanto teoria desenvolvimentista, em reformas de base, tais como 

a reforma agrária. Contanto, há de se ressaltar que o pensamento do ISEB não era homogêneo 

e alguns autores discordavam de sua aversão completa ao capital estrangeiro, como o é 

Jaguaribe em sua obra e pensamento. 

A partir da apresentação das diversas correntes do debate desenvolvimentista é 

possível problematizar o fato de que o nacional-desenvolvimentismo proposto por Jaguaribe 
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não pode ser automaticamente entendido como sinônimo do nacional-desenvolvimentismo do 

ISEB. Sua concepção é uma dentre as muitas ideias nacionalistas do instituto acerca o 

desenvolvimentismo e esta, por sua vez, é um dentre as distintas visões sobre o 

desenvolvimentismo no Brasil. 

Embora tenham o mesmo objeto e objetivo, isto é, o desenvolvimento nacional a 

partir da modernização do Estado e da industrialização, todas estas distintas correntes têm 

soluções ímpares para o denominado “subdesenvolvimento”. Compreender este debate é 

relevante para o contexto linguístico, no sentido de se depreender o contexto político e 

intelectual que fomentou a formulação de tantas noções desenvolvimentistas e como o 

nacional-desenvolvimentismo de Jaguaribe se encaixa neste debate, assim como este se difere 

do nacionalismo proposto pelo ISEB, rendendo a Jaguaribe críticas à sua teoria por parte de 

seus pares e subsequente saída do instituto que reunia a intelectualidade pública nacional. 

Como é analisado no Capítulo Terceiro, o nacional-desenvolvimentismo de Hélio 

Jaguaribe é fundamentado a partir da contraposição das ideias desenvolvimentistas que o 

autor julga relevantes para compreensão do cenário nacional à sua época, neste caso o que ele 

acaba por designar de ideologia cosmopolita e ideologia nacionalista. O Capítulo II, além de 

relevante para o estabelecimento do contexto desenvolvimentista para o referencial teórico-

metodológico do contexto linguístico, contribui também para traçar um paralelo entre as cinco 

correntes desenvolvimentistas aqui dispostas e as ideologias cosmopolitas e nacionalistas. 

A análise e subsequente compreensão das correntes desenvolvimentistas da década 

de 1950 não só contribuem para o entendimento do debate em que Jaguaribe se insere, mas 

também é crucial para se analisar o método do autor em seu livro. A contraposição das ideias 

cosmopolitas e nacionalistas, seguida pela apresentação da síntese nacional-

desenvolvimentista de Jaguaribe, é mais bem compreendida quando se tem noção do que cada 

corrente representa e como seus ideais acabam por ser utilizados na confecção da obra e do 

pensamento de Jaguaribe. 

O Nacionalismo na Atualidade Brasileira será analisado logo à frente a partir de sua 

fundamentação e conceitos que servem de base para o pensamento nacional-

desenvolvimentista de Jaguaribe. Pretende-se com o este último capítulo findar a análise e 

problematização do contexto linguístico de Jaguaribe na década de 1950, e por fim, 

estabelecer um possível significado do conceito de nacional-desenvolvimentismo a partir da 

trajetória intelectual de Jaguaribe e por meio da análise de sua possível intenção ao escrever 

sua obra. 
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CAPÍTULO III – O NACIONALISMO NA ATUALIDADE BRASILEIRA 

(1958): O SIGNIGICADO DE NACIONAL-DESENVOLVIMENTISMO 

 

1. Hélio Jaguaribe: a trajetória de um pensador nacionalista e desenvolvimentista 

 

Pretende-se neste capítulo problematizar e analisar a questão primária da pesquisa: 

“qual o significado de nacional-desenvolvimentismo na obra de Hélio Jaguaribe?”, e 

demonstrar por meio da análise de sua trajetória intelectual, empresarial, profissional, pessoal 

e acadêmica, o possível objetivo de sua noção de desenvolvimento nacionalista, assim como 

sua provável intenção na confecção da obra, além de esclarecer os conceitos utilizados em 

seus excertos98 da década de 1950. 

O referencial teórico-metodológico do contextualismo linguístico de Quentin Skinner 

(2002) guiou os capítulos anteriores no sentido de se estabelecer as bases do contexto 

linguístico da obra e pensamento de Hélio Jaguaribe à sua época. Como se buscou expor no 

Capítulo Primeiro, a análise e busca do “significado” da noção de nacional-

desenvolvimentismo para Jaguaribe em sua obra O Nacionalismo na Atualidade Brasileira 

deve se basear na problematização do contexto sócio-político, cultural e intelectual, aliado ao 

estudo da trajetória intelectual e profissional do autor. 

Entende-se “significado” não pela definição do conceito ou da noção de “nacional-

desenvolvimentismo”, mas sim pela intenção do autor ao formular sua noção enquanto 

intelectual público e dentro de um determinado contexto sócio-político, intelectual, 

econômico e cultural. O contexto linguístico é, portanto, estabelecido a partir da convergência 

destes fatores e pode ser aplicado na análise do pensamento e obra de Hélio Jaguaribe na 

década de 1950, para enfim, apresentar um possível “significado” de sua noção nacional-

desenvolvimentista, aqui denominada pelo autor como “ideologia”. 

Pretende-se finalizar esta pesquisa com a explanação dos conceitos que 

fundamentaram a noção nacional-desenvolvimentista, assim como analisar os pensadores e 

cientistas que concordavam e discordavam de suas teses durante a sua criação, ou seja, 

membros diretos do debate desenvolvimentista. Debate este, analisado em capítulo posterior e 

que estabelece as bases do contexto linguístico e do momento que influencia diretamente na 

confecção do nacional-desenvolvimentismo de Hélio Jaguaribe. 

                                                           
98 O Apêndice VIII – Dicionário de Termos e Conceitos empregados por Hélio Jaguaribe em sua obra nacional-

desenvolvimentista da década de 1950 possui uma tabela de elaboração própria com os principais termos e 

conceitos utilizados pelo autor em sua obra de 1958.  
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1.1. Trajetória da obra e pensamento de Hélio Jaguaribe analisada em fases 

 

Tendo ciência de este trabalho não se tratar de uma biografia, não se pretende aqui 

biografar a vida de Hélio Jaguaribe, muito menos sua obra e pensamento. Contudo, para que 

haja melhor visão do contexto intelectual e profissional, reserva-se neste tópico uma breve 

descrição da trajetória profissional do autor estudado. Esta parte tem por objetivo demonstrar 

como foi a formação acadêmica, profissional, empresarial e intelectual de Jaguaribe para que 

se possa chegar ao presumível contexto linguístico em que este elabora sua noção nacional-

desenvolvimentista. 

Conforme pronuncia Lessa (2013, p. 878), “Jaguaribe teve papel essencial nas 

construções institucionais da vida política e intelectual brasileira à sua época, a exemplo do 

Grupo de Itatiaia, do IBESP e do ISEB”. Assim como Weffort (2011) afirmara anteriormente, 

as ideias de Jaguaribe floresceram principalmente no âmbito do ISEB, órgão derivado do 

extinto IBESP. Autor de diversas obras e ensaios a respeito do desenvolvimento brasileiro sob 

um olhar crítico e nacionalista, Jaguaribe publicou em 1958 sua obra O nacionalismo na 

atualidade brasileira, livro editado e publicado pelo mesmo instituto ao qual fazia parte. 

Visando melhor compreensão de sua obra e de sua trajetória intelectual e 

profissional, este trabalho divide a obra de Jaguaribe em três fases distintas. Esta classificação 

em fases, como já mencionado brevemente na Introdução, foi feita a partir de elaboração 

própria da pesquisa. A Primeira Fase abarca o período que vai desde 1946, ano de sua 

formação advocatícia até 1953, ano que marca o início de sua fase enquanto intelectual 

público com a criação do IBESP e subsequente formação do ISEB. Por motivos de melhor 

compreensão, decidiu-se denominar este primeiro momento de Fase Empresarial (1946-

1952). 

Como destacado previamente, a Segunda Fase será chamada de Fase da 

Intelligentsia Brasileira, período que vai de 1953, ano da fundação do IBESP até o ano de 

1958, data da publicação da obra que inspirou esta pesquisa. A terceira e última fase do 

pensamento de Jaguaribe compreende o período da publicação de O Nacionalismo na 

Atualidade Brasileira em 1958 até a subsequente saída de Jaguaribe do ISEB por conta das 

críticas elaboradas ao seu livro e disputa ideológica dentro do organismo que ele mesmo 

ajudou a organizar. 

 

 

 



98 
 

2. A trajetória empresarial de Hélio Jaguaribe (1946-1952) 

 

2.1. Advocacia e assessoria indireta ao Governo Vargas 

 

Hélio Jaguaribe Gomes de Mattos graduou-se em direito pela PUC-RJ no ano de 

194699 (MENDES, 2000). Seu primeiro trabalho como advogado foi no escritório de San 

Tiago Dantas – quem mais tarde se tornaria chanceler do governo parlamentarista de João 

Goulart e promotor da Política Externa Independente – (PEI)100 (CERVO & BUENO, 2014). 

Além da sua empreitada advocatícia, Jaguaribe começa desde esta época a atuar com órgãos e 

organismos governamentais, seja no papel de consultor ou assessor101 (ABREU et. al., 2001). 

No ano de 1946, Jaguaribe recebe a encomenda de um estudo por parte do então 

presidente do Banco Interamericano para o Desenvolvimento – (BID), Felipe Herrera. Este 

projeto teve como objeto de pesquisa a integração latino-americana e contou com a 

participação de Aldo Ferrer, quem o convidou a participar do projeto de pesquisa (FERRER, 

2000). Dois anos após o início de sua carreira como colega de San Tiago Dantas, Jaguaribe 

resolve abrir o próprio escritório de advocacia com Reinaldo Reis em 1948. 

Nesta empreitada ele consegue bastante reconhecimento, chegando a se tornar em 

1952, consultor jurídico do Sindicato dos Bancos juntamente com Carlos Pereira Raposo, 

sendo responsável pela defesa do Banco do Brasil em diversas ocasiões102. Jaguaribe 

defendeu o Sindicato dos Bancos na ocasião do pedido de publicação de inquérito sobre 

Banco do Brasil, elaborado pela Câmara dos Deputados. Jaguaribe foi o responsável pelo 

                                                           
99 No ano de 2015 foi publicado pela FUNAG um livro a respeito da obra de Hélio Jaguaribe e seu pensamento. 

Visões da obra de Hélio Jaguaribe foi organizado por Sérgio Eduardo Moreira Lima e contou com a 

participação de João Paulo de Almeida Magalhães, José Vicente de Sá Pimentel, Samuel Pinheiro Guimarães, 

Celso Lafer, Candido Mendes, Arno Wehling, Anna Jaguaribe e Aldo Ferrer. 
100 Considerada uma ruptura com a Política Externa Brasileira do passado ou até mesmo uma inovação e uma 

nova forma de se conduzir os assuntos internacionais do país, a Política Externa Independente na década de 

1960, à época do governo Jânio de Quadros e João Goulart, traz novas perspectivas à atuação brasileira no 

cenário internacional (FONSECA, 2004). A Política Externa Independente possuía alguns princípios norteadores 

de sua atuação: “a defesa da autodeterminação, a intensificação de contatos com o Leste Europeu e com os 

países afro-asiáticos, a crítica do colonialismo, a própria ideia de subordinação da diplomacia ao interesse 

nacional, etc” (CRUZ, 1989, p. 47). Cabe salientar que grande parte das propostas feitas por Jaguaribe no 

capítulo reservado a Política Externa Brasileira (3ª Seção da Segunda Parte do Livro) tem princípios similares 

aos adotados por Dantas e Afonso Arinos durante o período de 1961 a 1964, contudo, não é dever deste trabalho 

estabelecer uma conexão entre a Política Externa de Jaguaribe com a Política Externa Independente de Dantas. 
101 Para mais informações acerca de Hélio Jaguaribe, consultar o Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 

1930, 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. O dicionário faz parte de um projeto da FGV iniciado por Israel 

Beloch juntamente com Alzira Alves de Abreu no ano de 1974 e hoje conta com duas edições e a contribuição 

de inúmeros pesquisadores. O verbete a respeito de Hélio Jaguaribe pode ser consultado através do link: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/helio_jaguaribe>. 
102 Inúmeras publicações do Correio da Manhã destacam a presença marcante de Jaguaribe como advogado do 

Sindicato dos Bancos, na questão concernente a publicação de um inquérito sobre o Banco do Brasil. Esta 

disputa legal valeu artigos nas edições dos dias: 14, 16 e 19 de dezembro de 1952. 
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pedido de Mandado de Segurança feito junto ao Supremo Tribunal Federal103 e acabou por 

lograr êxito em sua empreitada. 

Tendo iniciado sua carreira como advogado há apenas dois anos Jaguaribe já 

defendia grandes causas e estava ligado diretamente ao governo e aos grandes nomes de 

mandatários da época (MENDES, 2000). Seu trabalho com o Sindicato dos Bancos e com o 

BID é reconhecido nacionalmente e o nome de Jaguaribe torna-se referência no cenário 

nacional, principalmente após o ingresso na assessoria indireta do Governo de Getúlio 

Vargas. 

Jaguaribe também assessorou juridicamente a Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos104 entre o período de 1951 e 1953, enquanto advogava e assessorava o Ministro da 

Justiça Negrão de Lima. Embora indiretamente, Jaguaribe contribui para a administração de 

Vargas, enquanto assessor de um Ministério, chegando a participar da criação de um projeto 

de segurança nacional105. Neste mesmo período, Jaguaribe é encarregado da Comissão de 

Planejamento Turístico106 e em 1953 participa da subcomissão responsável pela 

reestruturação do Ministério da Educação107, além de auxiliar no anteprojeto do Conselho 

Nacional de Cultura108 quanto à criação do Colégio do Brasil. 

Nota-se, a partir dos fatos citados, substancial ligação de Jaguaribe com a 

administração federal no início de sua vida profissional. Esta fase acontece 

concomitantemente a projetos pessoais e empresariais, a exemplo da expansão da Companhia 

                                                           
103 O recorte do jornal Correio da Manhã, de 19 de dezembro de 1952, Página 1, contém reportagem acerca da 

defesa de Hélio Jaguaribe e seu trabalho como advogado, junto com seu colega Carlos Raposo, em defesa do 

Sindicato dos Bancos. À época, Jaguaribe havia conseguido frente ao STF liminar que impedia a publicação do 

inquérito parlamentar a respeito do Banco do Brasil. O jornal encontra-se disponível para leitura por meio do 

link: <http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/22791>. 
104 Comissão formada no governo Dutra, sob o escopo do Ministério da Fazenda Brasileiro, composta por 

técnicos nacionais e norte-americanos, foi resultado de negociações entre os dois países, com objetivo de traçar 

projetos para financiamento e reaparelhamento da infraestrutura econômica nacional (CPDOC/FGV). Verificar o 

termo em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/EleVoltou/ComissaoMista>. 
105 O fragmento do Correio da Manhã de 5 de setembro de 1952 esclarece o envolvimento de Hélio Jaguaribe 

com a Nova Lei de Segurança Nacional, no período em que ele era assessor do Ministro da Justiça, Negrão de 

Lima. O artigo encontra-se disponível na Primeira Página do jornal de 1952 e pode ser acessado através do link: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/20094>. 
106 O Correio da Manhã, em sua edição de 12 de outubro de 1952, discorre sobre o Projeto que regula o Turismo 

Brasileiro e demonstra a participação de Hélio Jaguaribe como assistente técnico do projeto. O fragmento da 

reportagem se encontra disponível na Primeira Página do jornal de 1952, e pode ser acessado através do link: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/21022>. 
107 Um artigo do Correio da Manhã de 6 de Agosto de 1953 diz respeito a Reestruturação do Ministério da 

Educação e o papel de Hélio Jaguaribe enquanto assessor do Ministro da Justiça. O fragmento desta reportagem 

encontra-se disponível na Página 2 do 1º Caderno, acessível através do link: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/28765>. 
108 O artigo publicado no Correio da Manhã, em 24 de outubro de 1953, contém fragmento a respeito da reunião 

que debateu o Colégio do Brasil no Conselho Nacional de Cultura, do qual Jaguaribe fazia parte. A reportagem 

encontra-se disponível na Página 4 do 1º Caderno, através do link: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/31044>. Ver também: Jornal do Commercio (RJ), quarta-feira, 2 

de dezembro de 1953. 
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Siderúrgica Ferro e Aço de Vitória, empresa siderúrgica de sua família. A expansão da 

companhia siderúrgica faz parte do contexto que até então busca fomentar o fortalecimento 

das indústrias de base brasileiras (ALMEIDA, 1956), objetivando solidificar a indústria 

nacional. 

 

2.2. A Expansão da Companhia de Ferro e Aço de Vitória e primeiro contato com 

capital estrangeiro 

 

Em meio a sua vida profissional como advogado e assessor jurídico de órgãos 

governamentais e ministeriais do governo de Getúlio Vargas, no campo empresarial Jaguaribe 

deu início ao projeto de expansão da Companhia Ferro e Aço de Vitória109 ainda no ano de 

1950. A Companhia de Ferro e Aço de Vitória era uma usina siderúrgica pertencente a sua 

família e que ficaria sob sua gestão até o ano de 1963, um ano antes do golpe militar e de seu 

afastamento do país. Neste período de expansão da usina siderúrgica, ele consegue apoio e 

investimento de uma trading alemã chamada Ferrostal A-G e também do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico – BNDE110 (FILHO et. al., 2000). 

Além da sua influência no governo e atuação no campo jurídico brasileiro, Jaguaribe 

age como empresário e empreendedor. Sua trajetória profissional, no entanto, não se limitaria 

ao campo jurídico, político e empresarial. No meio acadêmico, o advogado assume um papel 

de divulgador de ideias novas e participa ativamente do Instituto Brasileiro de Filosofia da 

USP, contribuindo com uma de suas primeiras palestras sobre o desenvolvimento brasileiro, 

temática que mais tarde viria a ser seu objeto principal de investigação na sua vida acadêmica 

e intelectual. 

O artigo “Política de Clientela e Política Ideológica. Ensaio de Interpretação da 

Situação Política Brasileira” encontra-se disponível na Página 4 da edição de 14 de maio de 

1950 do Jornal do Commercio111, contém o texto redigido a partir da conferência ministrada 

                                                           
109 Um Balanço Geral da Companhia Ferro e Aço Vitória de Jaguaribe foi publicado no Jornal do Commercio 

(RJ) em 18 de Abril de 1957. Neste documento histórico pode-se ler um relatório publicado pela Diretoria da 

Companhia Siderúrgica Ferro e Aço Vitória e assinado pelo próprio Jaguaribe a respeito das atividades 

conduzidas por sua empresa e sobre a siderurgia nacional. O balanço encontra-se acessível na Página 19 do 

Jornal e disponível para acesso em: <http://memoria.bn.br/DocReader/364568_14/43150>. 
110 Foi noticiado no Jornal do Commercio, na sua edição de 5 de novembro de 1957, a reunião entre Hélio 

Jaguaribe e o ministro das relações exteriores Macedo Soares para discussão sobre o material siderúrgico 

negociado entre a Companhia de Ferro e Aço Vitória e a trading alemã. 
111 O suporte físico da reportagem encontra-se ilegível, mas pode ser acessado através do link: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/364568_14/2106>.; <http://memoria.bn.br/DocReader/364568_14/210>. 

Contudo, o mesmo artigo foi publicado no Periódico Digesto Econômico, v.6, n.68, jul. 1950, p. 41, o recorte é 

disponibilizado pela Biblioteca da Associação Comercial de São Paulo – (ACSP). 
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por Hélio Jaguaribe na Biblioteca Municipal de São Paulo pelo IBF e pela Revista Colégio, 

conferência apresentada no dia 13 de abril de 1950. Nesta breve apresentação, Jaguaribe 

expõe um estudo sobre a política de clientela no Brasil, um dos primeiros conceitos 

fundamentais à estruturação de sua ideologia nacionalista desenvolvimentista mais tarde em 

1958. 

 

2.2.1. O conceito de clientelismo e da política de clientela: primeiro esboço e pedra 

fundamental da ideologia nacional-desenvolvimentista 

 

Na aurora da fundação do Grupo de Itatiaia e do subsequente IBESP, Jaguaribe já 

estudava o desenvolvimento brasileiro e buscava compreender os fatores que influenciavam 

nas características da nação que lhe impediam de alçar a modernidade e a industrialização 

(MENDES, 2000). Em sua palestra, Jaguaribe (1950) atribui o subdesenvolvimento nacional a 

um conceito denominado de “clientelismo”. O clientelismo caracterizava-se pela gravitação 

do Estado em torno de nomes públicos e políticos, apoiados pelos grandes latifundiários, 

membros da classe agroexportadora e dos contrários ao progresso industrial (JAGUARIBE, 

1950). 

Esta classe agroexportadora era apoiada por uma classe média caracterizada como 

“parasitária” por Jaguaribe, cuja ocupação dos órgãos burocráticos do Estado e de cargos 

sem função para o desenvolvimento nacional, limitava o progresso e fazia com o que o poder 

girasse em torno de poucos nomes. Em sua obra, Jaguaribe afirma que o local de ocorrência 

da política de clientela era mais comum no meio rural, onde os poderes econômicos e 

políticos eram concentrados nas mãos dos latifundiários que decidiam o destino do Estado 

Brasileiro. 

Para Jaguaribe a política de clientela acontecia 

 

em torno das fazendas, constituídas como núcleos econômicos e políticos da vida 

brasileira, organizavam-se as clientelas dos fatores dependentes da produção dessa 

fazenda, dos homens que se achavam em situação de dependência para com o 

proprietário da terra [...] Essas clientelas encontram homologação quando se 

estabelece, com a República, o regime federativo” (JAGUARIBE, 1958, p. 21). 

 

O autor continua e afirma que a política de clientela “é uma política de favor, 

mediante uma barganha entre uma classe dominante que obtinha os votos do seu eleitorado, 

com a promessa do emprego de favor que devolvia em paga da eleição” (JAGUARIBE, 1958, 
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p. 22). Este regime acaba por favorecer o Estado Cartorial Brasileiro112 e é um dos pontos de 

estrangulamento da economia, conforme afirma o autor. Jaguaribe (1950), quem dividia a 

sociedade não entre classes, mas entre aqueles que barravam o desenvolvimento (classe média 

parasitária, classe latifundiária e agroexportadora) e aqueles que necessitavam do 

desenvolvimento político, econômico e industrial brasileiro (burguesia industrial, proletariado 

urbano e classe intelectual), acreditava que o clientelismo era um dos fatores que barrava o 

crescimento e impedia a modernização cultural e social do Brasil. 

A conceituação de fatores que contribuíam e impediam o desenvolvimento foram 

fundamentais na elaboração de sua obra nacional-desenvolvimentista, constituída durante sua 

fase como membro da intelectualidade pública nacional. Esta divisão tem como função a 

melhor organização para compreensão das variáveis que constituía o todo de sua trajetória 

intelectual e profissional. Após seu início de carreira, enquanto advogado, empresário e 

assessor jurídico do governo Vargas, Jaguaribe impulsiona sua carreira em direção à 

intelectualidade pública nacional e dá mais um passo em direção a formulação de sua 

concepção nacional-desenvolvimentista. 

 

3. Fase da intelligentsia nacional (1953-1957) 

 

No começo desta fase, ainda como assessor de Negrão de Lima, Jaguaribe foi 

convidado a ser secretário da Delegação do Brasil em La Paz113 para o acordo entre Brasil e 

Bolívia quanto à exploração de petróleo na faixa subandina. Esta delegação diplomática foi 

comandada pelo Ministro Negrão de Lima, quem representava o Presidente do Brasil à época. 

Mais tarde, em seu livro de 1958, a temática do Petróleo nacional ganha vultoso destaque e 

será mais bem abordada na Subseção 4 deste capítulo. 

A despeito de sua participação no governo de Vargas, Jaguaribe passa a assumir 

nesta época, um papel mais relevante na construção de organismos diretamente ligados a 

intelectualidade pública nacional, como o Grupo de Itatiaia e o IBESP. Estes grupos partem 

de um movimento intelectual que começara com a publicação do Suplemento Cultural na 5ª 

Página do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro. Jaguaribe fundou o IBESP em 1952, 

juntamente a diversos intelectuais cariocas e paulistas que o acompanhavam desde o Grupo de 

                                                           
112 Consultar Subseção 3.1.2.2. O Estado Cartorial e os pontos de estrangulamento do desenvolvimento, do 

Capítulo Terceiro da presente pesquisa. 
113 Petróleo na Faixa Subandina é o nome dado a artigo a respeito da delegação composta por Hélio Jaguaribe e 

que se encontra disponível no fragmento do Correio da Manhã, datado de 11 de julho de 1953. O artigo pode ser 

acessado, através da Página 4 do 1º Caderno, e é disponibilizado pelo link: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/27997>. 
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Itatiaia114 e na mesma época foi Secretário-Geral e Diretor da Revista Cadernos de Nosso 

Tempo (FILHO, 2000). 

Jaguaribe e os membros fundadores do IBESP, tanto da parte paulista, mais propensa 

às ideias de direita e partidária do integralismo, quanto da parte carioca, com orientação de 

centro-esquerda, criaram o ISEB em 1955 (MENDES, 2000). O pensador foi chefe do 

Departamento de Ciência Política da instituição e instituíra Roland Corbisier como diretor do 

organismo. Ao contrário do IBESP, cujo orçamento tinha de vir dos ganhos como advogado 

de Jaguaribe e de seus pares, tendo somente apoio do governo com a locação para aulas 

palestras, o ISEB contou com orçamento e apoio governamental que o antigo órgão não 

dispusera (PEREIRA, 2005). 

Anteriormente à criação do ISEB em 1955 por Café Filho, Jaguaribe havia intentado 

em 1954, juntamente com Gilberto Amado, chefe de gabinete do então Ministro da Educação, 

Antônio Balbino, a criação de um instituto semelhante ao Collège de France, projeto 

brevemente interrompido pelo golpe de 1954 e morte de Getúlio Vargas. Somente em 1955, 

com o apoio de Candido Motta, Ministro da Educação de Café Filho, e Anísio Teixeira, é que 

se instaura a organização do ISEB (GOMES, 2011). 

O objetivo primordial do ISEB, como afirma Jaguaribe era 

 

no plano dos estudos brasileiros, o ISEB se dedicava a um intento de análise 

estrutural-econômica, social e cultural da realidade brasileira, com o propósito de 

estabelecer os fundamentos de uma política de desenvolvimento nacional 

(JAGUARIBE, 1979, p. 96, grifo nosso). 

 

Mais do que um instituto para assessorar e auxiliar o governo vigente, o ISEB foi 

criado com a intenção de formação de uma elite dirigente que proporia um projeto de 

desenvolvimento nacional, baseado na ideologia nacional-desenvolvimentista (JAGUARIBE, 

1979). É relevante ressaltar, no entanto, que não havia homogeneidade nos quadros 

intelectuais do ISEB, que como exposto anteriormente possuiu três fases distintas, de 1955 a 

1958 sob influência notória de Jaguaribe, de 1958 a 1962 com a direção de Roland Corbisier, 

e de 1962 a 1964, com a direção de Álvaro Vieira Pinto (1956) e encaminhamento do instituto 

para quadros mais radicais da esquerda115. 

Durante a primeira fase do ISEB, denominada de “fase problematizadora” por 

Jaguaribe (1979), foi moldado o trabalho do autor aqui estudado e predominava no instituto 

                                                           
114 O Grupo de Itatiaia tinha como objetivo máximo, conforme expressa Jaguaribe (1978, p. 95) a “Compreensão 

geral da problemática sócio-cultural de nosso tempo e uma compreensão econômica, social, cultural e política da 

realidade brasileira”. 
115 Conferir Capítulo 2, Subseção 2.2. ISEB – Instituto Superior de Estudos Brasileiros. 
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sua ideologia nacional-desenvolvimentista, cujos conceitos e preceitos serão melhor 

abordados. Conforme descreve Jaguaribe, o que ele chamava de ideologia nacional-

desenvolvimentista e era discutido nos quadros do ISEB até 1958, pode ser resumido na 

seguinte sentença: 

 

No plano da práxis política, o ISEB se propunha, a partir de seus estudos 

precedentes, a contribuir para a formulação de uma ideologia estrutural e 

faseologicamente adequada à mobilização da sociedade brasileira para os esforços 

necessários à realização do projeto desenvolvimentista nacional. Essa ideologia era 

o nacionalismo desenvolvimentista (JAGUARIBE, 1979, p. 96, grifo nosso). 

 

Serão problematizados e analisados a seguir os conceitos fundamentais que foram 

elaborados e estudados ao longo da obra e trajetória intelectual de Jaguaribe, assim como foi 

sua discussão e recepção pelos pares intelectuais e membros da intelligentsia nacional, não só 

membros do ISEB, mas também debatedores notórios e participantes da vida intelectual e da 

práxis política à época da elaboração da ideologia nacional-desenvolvimentista dos anos 

1950. 

 

3.1. Conceitos fundamentais para a ideologia nacional-desenvolvimentista 

 

A partir deste ponto, o trabalho focará na elucidação dos termos e conceitos que 

fundamentaram a argumentação de Hélio Jaguaribe em torno da construção da sua “ideologia 

nacionalista desenvolvimentista”. Cada tópico terá como objetivo a explanação do significado 

do conceito e seu papel na ideologia proposta pelo autor, assim como sua recepção pelos seus 

pares e colegas da década de 1950. Antes de mais nada, é salutar começar pela significação do 

próprio termo “ideologia” e o que esta representaria para Jaguaribe e para os teóricos à época,  

assim como seu papel para um projeto de desenvolvimento nacional. 

Passando pela necessidade de uma ideologia que fomente o espírito 

desenvolvimentista na nação brasileira, chega-se ao ponto do porque ser necessário um 

projeto para a realização da mesma. Foca-se neste momento na explanação da sociedade 

brasileira a partir da concepção faseológica da história de Jaguaribe (1958) e com seus termos 

adjacentes, como “estrutura-tipo” e “época”. O autor demonstra em seus escritos o porquê de 

a sociedade e o governo brasileiro necessitavam de um projeto desenvolvimentista, já que o 

campo político e cultural brasileiro estariam marcados pelo atraso decorrente do colonialismo 

e de uma classe média parasitária e alienada, basilada num “Estado Cartorial” e 

“clientelista”. 
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Todas estas questões retratadas por Jaguaribe e postas em debate na sua trajetória 

intelectual e obra, convergem para um campo maior no qual o autor afirma o país estar em 

uma fase de transição e vivenciando uma crise econômica, cultural, política e social que 

definiria as ações populares nos anos subsequentes. A ideologia nacional-desenvolvimentista 

surge no sentido de solucionar a crise percebida à sua época, tanto por Jaguaribe quanto pelos 

autores isebianos. Conforme demonstra Jaguaribe (2013) em sua obra, somente uma aliança 

de classes liderada pela burguesia industrial ou burguesia nacional, seria capaz, por meio de 

um projeto nacional, de alçar o país a patamares mais elevados de desenvolvimento e 

modernizar o país em seus diversos aspectos, tanto culturais, sociais quanto econômicos. 

 

3.1.1. O significado do conceito de ideologia para Hélio Jaguaribe e a ideologia nacional 

brasileira 

 

Antes de conceituar a “ideologia do desenvolvimento” e analisar o significado de 

“ideologia nacional-desenvolvimentista” – que é o objetivo último desta pesquisa – é 

importante a clarificação da palavra “ideologia” para Jaguaribe e para seus pares isebianos. 

Conforme estabelece em sua obra de 1958, Jaguaribe escreve nas primeiras páginas algumas 

considerações acerca da ideologia e a define como: 

 

tabelas de valores que, embora subordinadas a certo sistema cultural (ocidental) e 

determinada por dada situação (semicolonial e subdesenvolvido) comandam o 

comportamento de uma comunidade (...). Ideologia é o conjunto de valores e ideias 

que apresentam como razoável e desejável determinado projeto ou estatuto 

convivencial para a comunidade, a partir dos interesses situacionais de determinada 

classe ou grupo social (JAGUARIBE, 2013, p. 64-65, grifo nosso). 

 

Não só Jaguaribe, mas seus pares isebianos trazem à tona a discussão sobre a 

ideologia e sobre seu papel para o projeto desenvolvimentista. Álvaro Vieira Pinto torna o 

assunto como foco de sua Aula Inaugural do Curso Regular de 1956, nomeada de Ideologia 

do Desenvolvimento Nacional. De alguma maneira, apesar da heterogeneidade do grupo e das 

diferentes opiniões, o conceito de ideologia sempre aparece conectado ao desenvolvimento e 

ao Projeto Nacional. 

Álvaro Vieira Pinto (1960, p. 29) afirma que “sem ideologia do desenvolvimento não 

há desenvolvimento nacional” e completa seu pensamento ao afirmar que “a ideologia do 

desenvolvimento só é legítima quando exprime a consciência coletiva, e revela os seus 

anseios em um projeto que não é imposto, mesmo de bom grado, ás massas, mas provém 

delas” (PINTO, 1960, p. 35). 
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Em seus excertos, Jaguaribe (2013, p. 66) afirma que “toda ideologia é um projeto de 

organização da comunidade que leva em conta a situação faseológica do país”. A discussão 

sobre fases se tornará mais clara nos tópicos adiante, mas para total esclarecimento neste 

ponto, o autor e os isebianos em sua maioria, acreditavam que o Brasil assim como outros 

países, passava por uma série de fases que levaria o país caracterizado como subdesenvolvido 

ao desenvolvimento. 

Esta transição de fases deveria seguir um plano ou um projeto, o projeto nacionalista 

ou projeto desenvolvimentista. Esta ideologia, conforme a leitura da obra de Jaguaribe (2013), 

é responsável pela implementação de um processo histórico que tem por objetivo modificar as 

estruturas, e como já visto, havia diversas contradições na ideologia nacionalista brasileira, 

mas que para o autor seriam normais para uma sociedade em desenvolvimento e no plano 

faseológico em que se encontrava. 

No Primeiro Volume do Periódico Cadernos do Nosso Tempo, Jaguaribe (1953) 

afirma em A Crise Brasileira e exemplifica o poder das ideologias sobre a cultura e política 

vigentes. Conforme demonstra o autor, a ideologia molda a classe dirigente e o projeto 

nacional de desenvolvimento, projeto que deve ser conformado e editado pela ideologia do 

desenvolvimento, aqui exemplificada e estudada. 

 

3.1.2. A ideologia do desenvolvimento 

 

A ideologia do desenvolvimento de Jaguaribe, necessária ao projeto 

desenvolvimentista, diz respeito ao modelo mais adequado para o Brasil e para as nações 

subdesenvolvidas que estão em fase de transição. O projeto nacional ou projeto 

desenvolvimentista se faz necessário, segundo Jaguaribe (2013) e seus pares, para o 

reaparelhamento da infraestrutura brasileira, a racionalização da agricultura, e a 

industrialização, por meio da substituição de importações e expansão da Indústria de Base, 

como a de equipamentos, siderúrgica, química de base e muito mais. 

Cabe ressaltar que Jaguaribe não só defende a expansão da Indústria de Base como 

pensador da intelectualidade pública nacional, mas também como industrial e empresário, 

papel destacado anteriormente por sua participação na Companhia Siderúrgica Ferro e Aço de 

Vitória. Enquanto acadêmico Jaguaribe elenca as condições necessárias para o 

desenvolvimento e para que a “ideologia do desenvolvimento” seja concretizada. 

São elas: 

 



107 
 

a) Utilização ótima da capacidade de exportar por meio de um câmbio realista, 

da ampliação dos mercados e do melhoramento dos produtos; 

b) Seleção das importações em função de sua essencialidade, mediante um 

sistema tarifário apropriado que se apóie em um sistema de ágio cambial; 

c) Máximo aproveitamento dos recursos naturais existentes, até o limite de sua 

marginalidade, fixado em função da oferta internacional e de nossa capacidade de 

importar; 

d) Máxima compressão do consumo, particularmente do conspícuo, mediante 

uma política realista de salários e tarifas e de uma adequada política fiscal; 

e) Ótima utilização da capacidade nacional de investimento, inclusive de capital 

estrangeiro que possa ser absorvido pelo país, e máximo incremento de nossa taxa 

de acumulação de capital, mediante uma política fiscal e creditícia conveniente. 

(JAGUARIBE, 2013, p. 81-82) 

 

O projeto desenvolvimentista se faz necessário para os autores do ISEB e para Hélio 

Jaguaribe por conta da situação transitória do país à sua década (MENEZES, 1956). Todos 

eles, embasados na ideia de fases da história, acreditavam na necessidade de uma ideologia 

capaz de englobar e amalgamar os interesses chamados “situacionais” de todas as classes 

progressistas em torno de um objetivo em comum: a superação do subdesenvolvimento e 

modernização do país (JAGUARIBE, 1958; PINTO, 1960). 

Tendo como pensamento comum o conceito de desenvolvimento e 

subdesenvolvimento, anteriormente estudado pelos teóricos cepalinos como Raul Prebisch 

(1949, 1950) e Celso Furtado (1950, 2003), os isebianos tinham em consonância o objetivo 

final de desenvolver o país por meio de um projeto que amalgamasse as classes e para liderá-

las, como sugerido por Jaguaribe (1956) em sua obra, seria necessário uma burguesia nacional 

e uma base ideológica capaz de atender a todos os interesses situacionais das classes 

nacionais. 

Ao contrário dos intelectuais socialistas e liberais da sua época e seus pares 

acadêmicos como Eugênio Gudin, Roberto Simonsen, Roberto Campos, Nelson Werneck 

Sodré, Álvaro Vieira Pinto, Roland Corbisier, Ignácio Rangel, Guerreiro Ramos e outros 

isebianos, Jaguaribe acreditava que o embate entre as classes não era tão relevante quanto o 

embate entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. Quando Jaguaribe (2013) afirma que a 

questão da propriedade privada não é relevante para sua pesquisa, ele escreve que o ponto de 

questionamento mais relevante naquele momento seria a distribuição geográfica da riqueza, 

ou seja, como os recursos e capitais estariam distribuídos entre os países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos. 

As classes, de acordo com o autor nacional-desenvolvimentista, poderiam se unir em 

torno de um objetivo comum, pois o conflito real seria entre progressistas e tradicionalistas, 

entre membros do proletariado, da classe média e da burguesia industrial progressista contra a 

classe média parasitária e a elite dependente do Estado Cartorial e da política de clientela, que 
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ganhavam com o subdesenvolvimento e permanência do Estado brasileiro no campo da 

agroexportação (JAGUARIBE, 1950). 

 

3.1.2.1. Desenvolvimento e subdesenvolvimento para a ideologia nacional-

desenvolvimentista 

 

Em concordância com o exposto acima, tem-se na contextualização – já 

problematizada no Segundo Capítulo desta pesquisa – um meio para a compreensão dos 

conceitos criados por Jaguaribe e seus pares em torno de um projeto desenvolvimentista. É 

sabido que toda a conceituação formada a partir da ideologia desenvolvimentista e por meio 

do projeto nacional-desenvolvimentista tinha como objetivo responder a questões 

contemporâneas da época de Jaguaribe, ou seja, os autores buscavam solucionar problemas 

que eles percebiam na década de 1950 e início da década de 1960. 

O subdesenvolvimento é uma destas questões a serem resolvidas pela política 

nacional brasileira na década de 1950. Compreendê-lo se faz necessário para se entender a 

prerrogativa de superá-lo por parte dos desenvolvimentistas isebianos e demais autores do 

debate desenvolvimentista. Jaguaribe (1956, p. 56) entende por subdesenvolvimento 

 

um efeito de múltiplas causas, entre as quais a disponibilidade e acessibilidade das 

riquezas naturais exercem uma importante influência. Mais do que tudo, no entanto, 

o subdesenvolvimento é um fenômeno econômico-social de caráter global, cuja 

explicação se tem de encontrar na análise histórico-sistemática do processo 

econômico-social de cada país. 

 

Mais a frente no mesmo artigo do Volume Quinto dos Cadernos do Nosso Tempo de 

1956, Jaguaribe (1956) caracteriza o Brasil como um país subdesenvolvido por conta de sua 

história colonial e a persistência até aquela década de instituições, crenças e relações de 

produção ainda altamente influenciadas pelo passado colonial e pala incapacidade de reter 

poupança e/ou capital para financiar o desenvolvimento. A questão da subcapitalização do 

Estado brasileiro e meios para reverter a falta de recursos para financiar a industrialização e 

por fim, a modernização do país, são tópicos a serem debatidos quando tratar-se do 

financiamento estrangeiro e o debate entre nacionalistas e cosmopolitas que esta discussão 

suscita. 

Jaguaribe continua no mesmo periódico e afirma que subdesenvolvimento consiste: 

na incapacidade de utilizar, da melhor forma possível, ao nível da tecnologia 

existente, os fatores disponíveis de produção, por causa da insuficiência do fator 

capital. Suas principais características são o subemprego e a baixa produtividade do 

trabalho, com a consequente alta percentagem da renda nacional absorvida pelo 

consumo que permanece em baixo nível per capita (JAGUARIBE, 1956, p. 63). 
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O projeto nacional-desenvolvimentista surge justamente no intuito da superação 

deste subdesenvolvimento. A ideologia nacional-desenvolvimentista, conforme apregoa 

Jaguaribe, é necessária para o desenvolvimento, assim como a superação de algumas questões 

culturais e sociológicas, estabelecidas na sociedade brasileira graças ao sistema conformado 

desde a colonização que impede a modernização social e política. Estas questões serão 

chamadas de pontos de estrangulamento do desenvolvimento, termo empregado por Jaguaribe 

no Volume Primeiro (1953) e no Volume Quinto (1956) dos Cadernos do Nosso Tempo em 

seus artigos acerca da Crise Brasileira e em Para uma Política Nacional do Desenvolvimento, 

respectivamente. 

 

3.1.2.2. O Estado Cartorial e os pontos de estrangulamento do desenvolvimento 

 

Um dos empecilhos para a mudança cultural116 e social na estrutura sócio-política 

brasileira, segundo Jaguaribe (1950), é a existência de uma classe média parasitária formada 

pela elite burocrática que ocupava cargos governamentais por conta de sua trajetória familiar 

e sem nenhuma expertise no campo da administração pública e que somente se valiam dos 

super-salários pagos pelos impostos da República. Esta temática já foi discutida previamente 

na conceituação do clientelismo e da subsequente “Política de Clientela Brasileira”. 

Em sua análise daquela época, Jaguaribe (1958) caracteriza o parasitismo social 

como um dos pontos de estrangulamento do desenvolvimento. De acordo com Jaguaribe 

(1958, p. 54) “a classe média brasileira é um subproduto da urbanização em um país ainda 

agrícola”. Para o autor, na classe média “os quadros do funcionalismo público, civil e militar, 

se encontram nitidamente hipertrofiados em relação aos serviços efetivamente exigidos pelo 

país, o que representa uma forma de subsídio indireto a uma classe que efetivamente 

permanece ociosa” (JAGUARIBE, 1958, p. 18). 

Já na classe burguesa e empresarial existia parasitismo “na medida em que vigoram 

providências tendentes a proteger empreendimentos pouco produtivos, impedindo, por 

exemplo, a concorrência do capital estrangeiro, a pretexto de defender princípios nacionalistas 

(JAGUARIBE, 1958, p. 18). Em sua aula Jaguaribe destaca diversos pontos de 

estrangulamento do desenvolvimento nacional. Consoante a classe média parasitária, 

Jaguaribe destaca os papéis da alienação e nativismo culturais. Segundo o autor: 

                                                           
116 De acordo com Jaguaribe o maior causador do subdesenvolvimento cultural é o subdesenvolvimento na área 

econômica. Como grande influenciador da cultura, Jaguaribe participou de diversas ações no âmbito cultural, 

fazendo parte do Museu de Arte Moderna do Rio e teve sua obra e trajetória intelectual altamente influenciada 

pela Semana de Arte Moderna de 1922 (FILHO, 2000). 
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a alienação cultural, que é um ponto de estrangulamento no desenvolvimento de 

nossa cultura, consiste na importação mecânica, na transplantação automática e 

acrítica de categorias e princípios, de critérios e valores elaborados pelos países 

culturalmente mais desenvolvidos, para um contexto onde as premissas que 

subsistiam no contexto anterior não se realizam mais, e por isso implicam uma 

defasagem daquelas categorias (JAGUARIBE, 1958, p. 18). 

 

Jaguaribe (2013, p. 54) acredita que o “Estado Catorial é um instrumento de 

manutenção da estrutura econômico-social fundada numa economia primário-exportadora117”. 

É errôneo, segundo Jaguaribe (2013), acreditar que é possível promover o desenvolvimento 

econômico, cultural e político do país, enquanto existirem instituições fundamentadas e 

erigidas sob a política de clientela e Estado Cartorial, por isso a necessidade de uma revolução 

nacional burguesa ou transição para a modernidade através de um projeto de desenvolvimento 

nacional. 

 

3.1.3. A concepção faseológica da história e o significado de fase no processo histórico-

social brasileiro 

 

De vital importância para compreensão do que seria a transição de país 

subdesenvolvido para país desenvolvido é o entendimento do que esta transição viria a 

representar sob o olhar dos desenvolvimentistas. A prerrogativa desta transição, de uma 

espécie de elevação, modernização, industrialização, é a de que existem no processo histórico-

social global fases pelas quais os países devem passar. É sabido que hoje há críticas a esta 

concepção de “subdesenvolvimento”, contudo o objetivo aqui é a apresentação da teoria à 

época em que esta foi formulado, portanto se partirá do pressuposto faseológico de Jaguaribe, 

evitando assim o anacronismo histórico denunciado por Skinner (2002). 

A partir da leitura do seu principal artigo no último volume dos Cadernos do Nosso 

Tempo, Jaguaribe esclarece o que significa sua concepção faseológica do processo histórico-

social e afirma que a faseologia parte da ideia de que há “diversas fases pelas quais ela 

(sociedade) passa constituem uma estrutura-tipo de relações, segundo a qual se ordena toda a 

vida da comunidade (JAGUARIBE, 1956, p. 54, grifo nosso). Em sua conferência sobre as 

Condições Institucionais do Desenvolvimento, Jaguaribe reitera e caracteriza a fase como 

sendo 

                                                           
117 Ainda, de acordo com Jaguaribe, como consequência e causador da política de clientela, o “Estado Cartorial é 

produto da política de clientela, e, ao mesmo tempo, instrumento que a exerce e conserva” (JAGUARIBE, 1958, 

p. 22). “Esse regime de voto de favor barganhado pelo emprego de favor, que caracteriza a estrutura política da 

clientela, conduz a uma forma de Estado típica, que cabe designar pelo termo de Estado Cartorial” 

(JAGUARIBE, 1958, p. 22). 
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uma etapa no processo histórico de uma comunidade. [...] A etapa em que se 

encontra a comunidade brasileira, por exemplo, embora concomitante, em relação à 

época, à etapa em que se encontra a comunidade norte-americana, apresenta uma 

diferenciação faseológica. A fase é, pois, a etapa de evolução do desenvolvimento de 

uma comunidade em função dos seus próprios eixos e se caracteriza por uma 

determinada estrutura-tipo” (JAGUARIBE, 1958, p. 13). 

 

O autor já havia retratado o conceito em seu artigo no Volume Quinto dos Cadernos 

do Nosso Tempo e afirmou que “a fase representa, no campo da sociologia e com relação às 

comunidades, uma categoria equivalente à de época, no campo da história e com relação às 

culturas” (JAGUARIBE, 1956, p. 54). Quanto ao processo histórico brasileiro, para o autor, 

“a fase em que se encontra o Brasil, por exemplo, corresponde àquela em se encontravam os 

Estados Unidos nos fins do século XIX, não obstante o fato de o Brasil estar vivendo, como 

os Estados Unidos, na mesma época do imperialismo mundial” (JAGUARIBE, 1956, p. 55). 

Como exposto mais a frente no tópico sobre “estrutura-tipo”, Jaguaribe (1956) 

identifica a existência de três fases na histórica econômico-social do Brasil: a fase de 

economia de produção escravocrata que se estende desde a colonização até meados do século 

XIX; a fase de economia semicolonial de exportação, que começa em meados do século XIX, 

perpassa a abolição da escravidão, e finda em 1930, com a crise do Café e após o a Crise de 

1929; e a fase de transição, que se inicia com a Revolução de 1930 e se estende até o período 

em que Jaguaribe escreve, ou seja, 1956. 

A partir da leitura dos textos e excertos, estabelece-se a fase colonial seno aquela 

caracterizada pela produção em regime escravo e totalmente destinada ao mercado 

internacional. Esta fase é composta pelos períodos de monocultura e agroexportação de 

açúcar, metais preciosos e café (JAGUARIBE, 1956). A fase semicolonial da estrutura 

histórico-econômica brasileira é o período que compreende a formação da sociedade 

brasileira, segundo o autor, e que se estende nos três primeiros decênios do século XX. Esta 

fase é caracterizada pela produção do café, criação de grandes latifúndios agrários e 

dependência da economia mundial (JAGUARIBE, 1956). Jaguaribe importa de Furtado 

(1950) a concepção de que 1929 representaria o fim do ciclo econômico brasileiro colonial e 

começo da fase semi-colonial e de transição. 

Como afirma Jaguaribe (1956), a fase de transição em que ele vive começou após a 

Revolução de 1930 e esta se caracterizava pelo início da diferenciação da economia brasileira, 

quando se começa a buscar substituição para a cultura cafeeira e novos modelos econômicos 

viáveis para o país em desenvolvimento e faminto pela industrialização. A partir de 1945, 

uma crise se desencadeia em todos os setores, economia, política, cultura e sociedade, por 

conta do processo dialético interno e da modificação das condições externas ao país. O Brasil 
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obrigado a produzir para o próprio consumo passa a depender de equipamentos e matérias-

primas que tinha de importar, o que gerou uma crise no balanço de pagamentos brasileiros 

(JAGUARIBE, 1956). 

Esta crise é ocasionada pela pseudo-industrialização destacada por Dantas (1950) e 

que reflete os efeitos do aumento do consumo por parte da classe média brasileira em um 

ambiente agroexportador, influenciado pelas instituições coloniais persistentes como a 

política de clientela e o Estado Cartorial brasileiro e que ressalta as contradições existentes na 

sociedade brasileira e em sua organização sócio-política (JAGUARIBE, 1958). 

 

3.1.4. O significado de estrutura-tipo e sua correlação com a concepção faseológica do 

processo histórico-social brasileiro 

 

A concepção faseológica de Hélio Jaguaribe, partilhada por seus colegas do ISEB, a 

exemplo de Guerreiro Ramos, tem como foco principal a existência de “estruturas-tipo” no 

processo histórico-social de uma comunidade, neste caso, a sociedade e Estado Brasileiro. 

Segundo Jaguaribe (1958, p. 13) o “conceito de estrutura-tipo envolve as correlações que 

integram os diversos planos estruturais de uma comunidade, em dado momento”. 

De acordo com a obra de Jaguaribe há quatro planos estruturais no processo 

histórico-social de uma sociedade: o plano das relações econômicas, o plano das relações 

sociais, o plano das relações políticas e o plano das relações culturais. Logo, para ele, para 

analisar o processo político brasileiro, deve-se considerar a estrutura-tipo e o processo 

faseológico desta estrutura. A partir de uma leitura de sua obra, pode-se identificar no Brasil 

três fases, cada qual com sua estrutura-tipo: a fase colonial, que compreende do período do 

descobrimento até meados do Século XIX; a fase semicolonial, que compreende o período de 

1850 até o ano de 1930, com a Revolução de 30; e a fase de transição, que compreende o 

período após a  Revolução de 1930 até os dias contemporâneos do autor, neste caso, década 

de 1950 e 1960. 

Ao considerar a estrutura-tipo da sociedade brasileira à sua época, Jaguaribe (1956, 

p. 59) acreditava que “a atual estrutura-tipo do Brasil é a de uma comunidade ainda marcada 

por características semicoloniais, em estado de subdesenvolvimento econômico-social, mas 

em fase de acentuado desenvolvimento, ora obstado por determinados pontos de 

estrangulamento”. No mesmo artigo, o autor continua com a caracterização da estrutura-tipo 

brasileira na década de 50, como sendo a de um país subdesenvolvido e onde permanecem 

estruturas semicoloniais, como a política de clientela e o Estado Cartorial, e estas estruturas 
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persistentes do passado semicolonial acabam por barrar o desenvolvimento nacional, assim 

como a modernização não só da indústria, mas também da sociedade e da cultura brasileira 

(JAGUARIBE, 1956). 

 

O Brasil ainda é uma “sociedade semicolonial e subdesenvolvida, cuja economia 

repousava na monocultura de exportação, organizada em base latifundiária, e 

dependia, para quase todas as suas necessidades, da importação de produtos 

acabados” (JAGUARIBE, 1956, p. 135). 

 

Jaguaribe (1956) acredita que os desequilíbrios da economia brasileira só poderiam 

ser superados por meio da transformação desta estrutura-tipo. Em uma de suas conferências 

no Clube de Engenharia no mês de junho do ano de 1957, cujo título fora Condições 

Institucionais do Desenvolvimento, Jaguaribe (1958, p. 12) afirma que 

 

as épocas são o recorte que, sobre o fluxo de certa crença substantiva, advém da 

configuração de períodos específicos, em função das crenças adjetivas. E estas são 

determinadas, em cada momento, pelas situações reais da comunidade dominante, 

no âmbito de certa cultura. 

 

Anteriormente no ano de 1956, na quinta edição e último volume dos Cadernos do 

Nosso Tempo, Jaguaribe (1956, p. 55) já havia afirmado que “a fase é uma etapa do processo 

histórico-social de uma comunidade. A época é uma etapa do processo histórico-social de 

uma cultura ou civilização”. Tendo os conceitos de “época”, “fase” e “estrutura-tipo” para 

disciplinar as relações sociais no Brasil ao longo de sua história, Jaguaribe postula a 

existência de uma crise na atual fase em que ele se encontrava, uma crise ocasionada pela 

tentativa de transição da estrutura-tipo, neste caso, a transição de país subdesenvolvido para 

desenvolvido. Veja-se a seguir o que o autor acreditava ser a crise de seu tempo e suas 

implicações para o desenvolvimentismo. 

 

3.2. A crise da época de Hélio Jaguaribe (“A Crise do Nosso Tempo para Jaguaribe”) 

 

Muito mais do que uma ideologia ou projeto de desenvolvimento nacional, Jaguaribe 

e seus pares no ISEB buscavam solucionar questões presentes à sua época e insistiam na 

existência de uma crise, graças ao processo de transição que o país passava. Jaguaribe falava 

abertamente sobre o que ele denominava de “crise do nosso tempo”, especialmente nos 

números do periódico Cadernos do Nosso Tempo. 

No decorrer da existência do ISEB, os conferencistas e palestrantes dos cursos 

regulares e extraordinários oferecidos pelo órgão, tratavam da existência de problemáticas na 
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realidade brasileira que suscitavam a existência de uma crise118. Guerreiro Ramos (1956), 

Ewaldo Correia Lima (1956), Themistocles Cavalcanti (1956), Nelson Werneck Sodré (1956), 

Roland Corbisier (1955; 1956; 1960) e Roberto Campos (1950, 1956) partilhavam da mesma 

base de pensamento nos cursos regulares de 1956, como apresentado no Capítulo 2 desta 

pesquisa. 

De acordo com Jaguaribe (1953), houve duas crises envolvendo o governo de 

Getúlio Vargas, a primeira concernente à constituição do governo até 1952 e a segunda 

relacionada ao problema sucessório ocasionado pela morte do Presidente Vargas. Para 

acalmar as forças que o elegeram, Vargas substitui Negrão de Lima por Tancredo Neves 

como Ministro da Justiça, com o objetivo de conciliar as forças que o elegeram, a exemplo do 

PTB e as massas, num momento crítico em que enfrentava forte oposição de São Paulo e de 

Minas Gerais no cenário nacional (JAGUARIBE, 1953). 

Como demonstra Jaguaribe (1953) em seus textos, Vargas buscou aplacar os setores 

propondo uma reforma de base da administração, o que acabou por piorar a crise política. No 

campo econômico, segundo o autor, Vargas buscou conciliar as massas com as demandas da 

burguesia. No entanto, ao fazer isso, ele ganhou a animosidade da classe média 

(JAGUARIBE, 1953), classificada aqui como parasitária anteriormente. 

Em sua reforma ministerial, na qual ele buscava restaurar seu prestígio e ditar as 

regras da próxima sucessão presidencial, Vargas trouxe para si figuras que deveriam aplacar 

as oposições ao seu governo. Ele nomeou Oswaldo Aranha como ministro para acalmar a 

burguesia, o senhor José Américo para dialogar com as massas rurais no nordeste brasileiro e 

o futuro Presidente João Goulart para aplacar o descontentamento do proletariado urbano 

(JAGUARIBE, 1953). 

 

A crise do nosso tempo é, simultaneamente a crise das crenças que presidem à nossa 

vida e a crise dos modos pelo qual esta concretamente se processa. Do ponto de vista 

dos fatores ideais, ou seja, das crenças, a crise do nosso tempo, originariamente, é a 

crise do cristianismo, como religião e como cultura. Do ponto de vista dos fatores 

reais, ou seja, dos modos concretos de vida, a crise do nosso tempo é 

originariamente a crise de nossa relações materiais de convivência, como relações de 

produção e como relações de poder (JAGUARIBE, 1954, p. 4). 

 

Hélio Jaguaribe acreditava que havia duas opções para o Brasil à sua época e expõe 

seu pensamento no Quarto Volume dos Cadernos do Nosso Tempo de 1955. Ele afirma que o 

Brasil tinha como opção completar seu desenvolvimento por meio do projeto 

                                                           
118 A existência de uma crise nacional brasileira é destacada por artigo de opinião de Hélio Jaguaribe publicado 

no Correio da Manhã, de 23 de dezembro de 1953, na Página 2 do 1º Caderno, com reportagem de nome “A 

Situação”. O artigo encontra-se disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/32818>. 
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desenvolvimentista ou retroceder enquanto nação e permanecer com as estruturas 

semicoloniais discutidas anteriormente. O Brasil, portanto,  

 

ou completa seu desenvolvimento econômico, ultimando sua industrialização, 

reformando seu sistema agrícola, comercial e financeiro, e adotando as medidas 

políticas e administrativas correspondentes, ou retrocede à condição de país colonial 

e se constitui definitivamente, em satélite econômico-político dos EUA 

(JAGUARIBE, 1955. p. 4). 

 

Para o autor e segundo o pensamento isebiano em geral, ou o país adotava uma 

verdadeira política de desenvolvimento nacional ou a nação permaneceria subdesenvolvida e 

subcapitalizada, sem a devida modernização e industrialização da economia. Em sua 

contemporaneidade Jaguaribe destaca quatro aspectos básicos da crise brasileira percebida na 

sua década: os aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos da realidade nacional 

brasileira dos anos 1950. 

 

3.2.1. A crise econômica brasileira da década de 1950 

 

É prudente mencionar que a crise mencionada por Jaguaribe e pelos pensadores 

isebianos e desenvolvimentistas não se restringia somente ao setor econômico e abarcava os 

setores sociais, culturais e políticos brasileiros. É justamente esta crise, ocasionada pela fase 

de transição da estrutura-tipo, pelo menos de acordo com Jaguaribe (1956), que germinou a 

necessidade de um projeto de nação e de desenvolvimento, e a resposta a esta crise seria a 

ideologia nacional-desenvolvimentista de Jaguaribe (2013). Logo, temos que a ideologia 

desenvolvimentista formulada pelo autor é uma resposta às questões emblemáticas de seu 

tempo, tais como ele as definiu. 

Considera-se aqui o pressuposto da existência de tal crise, pelo menos a partir da 

percepção desenvolvimentista da década de 1950. De acordo com Jaguaribe, a crise 

econômica era fruto da incompatibilidade da economia da época (de 1953) com a estrutura-

tipo (subdesenvolvida/semicolonial), conceitos outrora apresentados e destacados como 

fundamentais na construção da situação político-cultural brasileira que demandava a 

existência de um projeto nacionalista desenvolvimentista por alguns. 

Para Jaguaribe (1953) a estrutura da economia estrangulava o desenvolvimento e a 

produção nacional brasileira, ainda dependente da importação de máquinas e de um sistema 

insuficiente de transporte e de fontes de energia para o país. Estes fatores combinados, como 

se pode aferir a partir de seus excertos, acabam por levar à subcapitalização  do país, ou seja, 

a uma falta excessiva de recursos internos para investimento no desenvolvimento da nação. 
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Como consequência, Jaguaribe cita o resultado indireto e direto desta subcapitalização e que 

prejudica o desenvolvimento como um todo. 

As consequências indiretas da subcapitalização do país são as seguintes e aqui 

compila-se diretamente o exposto por Jaguaribe no Volume I dos Cadernos do Nosso Tempo: 

 

a) Insuficiência do volume de bens e serviços em relação ao consumo, agravada 

pela espiral inflacionária; 

b) Insuficiência dos sistemas de transportes e de armazenamento, que põe o 

consumo a mercê do abastecimento imediato, e, por tanto, o sacrifica nas épocas de 

entre safra, e não proporciona o escoamento da produção, nas épocas de safra; 

c) Concentração urbana em ritmo superior ao do aumento das condições de 

circulação e distribuição dos bens e de suprimento dos serviços de utilidade pública; 

d) Concentração espacial da concorrência na procura dos bens de consumo, 

duráveis ou não, por força da qual se agrava: 

AA) o encarecimento decorrente da elasticidade do poder aquisitivo dos ricos ante a 

inelasticidade fisica da oferta; 

BB) o encarecimento decorrente da elevação dos custos diante da concorrência na 

procura de fatores de produção fisicamente limitados e em regime de pleno emprego 

(JAGUARIBE, 1953, p. 121-122). 

 

Já as consequências diretas da subcaptalização, conforme Jaguaribe (1953, p. 121-

122) seriam: 

 

a) Monopólio ou oligopólio na. produção industrial de determinados bens de 

consumo, de importação proibida ou muito difícil, numa situação em que não podem 

surgir novos produtores, ou por falta de capitais monetários, ou, o que é mais 

frequente, por falta de meios de constituir novas empresas, dada a escassez de 

maquinária e a dificuldade em importá-la; 

b) Monopólio ou oligopólio na importação de bens de produção ou de bens de 

consumo, assegurado ou por contratos de distribuição exclusiva com os 

exportadores estrangeiros ou, o que é mais frequente, pelas restrições 

governamentais de importação - que beneficiam as empresas tradicionais ou 

favorecidas pela burocracia oficial; 

c) Oligopólio no transporte rodoviário de gêneros alimentícios, assegurado pela 

conjugação de controle dos meios de transportes com um sistema de exclusividade 

ou prioridade na compra dos produtos agrícolas, este último assegurado, por sua vez, 

por uma grande organização apta a financiar os agricultores e a comprar, 

antecipadamente, as safras; 

d) Oligopólio na distribuição dos gêneros, articulada, em geral, com o 

Oligopólio referido na alínea supra, assegurando a exclusividade do suprimento de 

gêneros aos revendedores urbanos. 

 

Segundo dados coletados por Jaguaribe (1956), até a década de 1950, 80% da 

produção elétrica no Brasil era comanda por grupos estrangeiros como a Light & Power e 

Bond and Share. Com a crise do setor elétrica, a escassez travava a expansão industrial e a 

levava o governo a optar por fontes alternativas mais onerosas a população, como o carvão. O 

setor petrolífero brasileiro, para Jaguaribe (1956), mesmo após a lei de outubro de 1953, que 

dispunha sobre a Política Nacional do Petróleo e sobre a criação da Petrobras, ainda não 

lograva êxito em obter a tal sonhada independência energética do país. 



117 
 

Quanto à hulha, devido a crise no setor energético, o carvão era utilizado como 

produtor de energia, modelo altamente desvantajoso economicamente (JAGUARIBE, 1956). 

Conforme dados reunidos na sua pesquisa, o autor pode notar que o setor de transportes 

brasileiro, tanto ferroviário quanto marítimo carecia de enormes investimentos para atender a 

demanda interna de um país em desenvolvimento. A partir do exposto por Jaguaribe, o 

trabalho reuniu em uma tabela – com objetivos de elucidação e de simplificação – os 

problemas que o autor considera prementes de solução para que se execute um Projeto de 

Desenvolvimento Nacional, assim como as soluções propostas e reunidas na tabela abaixo: 

 

Tabela 03 – Lista de Problemas e Soluções para o Subdesenvolvimento de acordo com Jaguaribe 

Problema Características do Problema Solução 

Subdesenvolvimento  1. Deterioração dos 

termos de troca e seus reflexos 

no balanço de pagamentos; 

2. Pela gravosidade da 

produção; 

3. Escassez de capitais e 

de recursos técnicos; 

4. Desaparelhamento dos 

serviços básicos e de todos os 

empreendimentos em geral. 

Planejamento Geral da Economia e 

Rigorosa Execução de Planos: 

1. Regulamentação das 

aplicações em renda nacional, 

visando aumentar a capacidade de 

investimentos; 

2. Rigoroso controle do 

intercâmbio internacional; 

3. Reaparelhamento geral; 

4. Exploração de novas 

riquezas naturais. 
Fonte: (JAGUARIBE, 1953, p. 139) 

 

A subcapitalização nacional por conta do subdesenvolvimento e da existência de 

estruturas semicoloniais do passado abrangem muito mais do que a discussão da crise 

econômica. Um dos principais pontos do nacional-desenvolvimentismo e razão de 

controvérsia entre os desenvolvimentistas é a questão da aceitação ou não de capital 

estrangeiro para financiamento do desenvolvimento nacional. A necessidade de capital 

externo ao país decorre justamente dessa subcapitalização apontada pela crise econômica da 

época. Este assunto terá seu devido destaque logo a frente na discussão dos problemas 

concretos incitada por Jaguaribe. 

 

3.2.2. A crise social e cultural brasileira da década de 1950 

 

A crise estudada por Jaguaribe não se limitava ao plano econômico. Conforme se lê 

em Jaguaribe, é possível compreender que o Estado Novo instituído em 1937 por Getúlio 

Vargas foi um sistema político presente numa determinada fase brasileira, enquanto a 
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estrutura-tipo ainda era de Estado subdesenvolvido e semicolonial, além de estarem presentes 

a política de clientela e o Estado Cartorial ainda persistente na vida do brasileiro. O estado de 

Vargas tinha como principal fator político o domínio do pequeno burguês. 

De acordo com Jaguaribe (1953), Getúlio era apoiado pelas classes médias e pelas 

forças militares, que retiravam do Estado brasileiro apoio financeiro para se estabelecerem 

como empresários e fazendeiros. Para aplacar as massas, o governo de Getúlio adquiriu forte 

caráter paternalista e assistencialista. Os privilégios das elites agroexportadoras e da classe 

média eram causados pela persistência do clientelismo e do cartorialismo, ambas estruturas 

semicoloniais que impediam a transição do Estado brasileiro para um patamar mais elevado 

de modernização e desenvolvimento. 

A seguir, da mesma maneira feita no tópico anterior, resume-se o problema em uma 

tabela explicativa. 

 

Tabela 04 – Lista de Problemas e Soluções ao Privilégio das Elites Agroexportadoras Brasileiras 

Problema Solução 

Antagonismo de classes e falência das elites 

exportadoras de bens primários. 

Economia de Exploração: 

1. Estabilização dos custos e controle dos 

lucros; 

2. Liquidação do parasitismo burocrático. 

Antagonismo de Classes: 

1. Liquidação dos privilégios hereditários 

e das formações fechadas de classe; 

2. Promoção da circulação de elites; 

3. Formação de um movimento social 

apoiado numa ideologia e assentado por uma 

programática aptos a suscitar confiança no 

futuro. 
Fonte: (JAGUARIBE, 1953, p. 140) 

 

Aliado à crise social estava a crise cultural119, intrinsecamente ligada e dependente 

das estruturas arcaicas da sociedade brasileira. Conforme afirmado por Jaguaribe, o autor 

acreditava que a crise da cultura brasileira advinha da não existência de tal. De acordo com 

Hélio Jaguaribe, ainda faltava equacionar o pensamento social nacional, carente de 

formulação. A não existência ou existência de uma cultura nacional passa a ser tema de 

debate entre os intelectuais da época, todos influenciados pelo modernismo e por eventos que 

                                                           
119 Jaguaribe produz artigo de opinião para o Correio da Manhã de 15 de junho de 1951, Página 25. Pensamento 

e Vida no Brasil na Primeira Metade do Século XX destaca a crise cultural alegada por Jaguaribe em seus 

excertos e procura analisar a situação social brasileira na década contemporânea ao desenvolvimentismo. O 

artigo encontra-se disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/10038>.; 

<http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/10048>. 
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ocorreram nas décadas anteriores, como a Semana de Arte Moderna de 1922 (JAGUARIBE, 

1953). 

Para Jaguaribe, o maior problema da cultura brasileira seria a inautenticidade e a 

falta de uma intelectualidade dirigente capaz de fomentar na população uma educação para o 

desenvolvimento e que incitasse a modernidade na sociedade brasileira. A modernização 

remete especificamente à construção de uma cultura e de uma nação, formulada a partir de um 

nacionalismo cujo objetivo é o desenvolvimento brasileiro. 

Segue a tabela explicativa com o problema apresentado pelo autor e sua solução. 

 

Tabela 05 – Lista de Problemas e Soluções à Inautenticidade Cultural Brasileira 

Problema Solução 

1. A cultura brasileira não é autêntica; 

2. Falta de um sistema educativo para a 

população; 

3. Falta de técnicos e administradores. 

1. Criação da cultura brasileira, com a 

incorporação do patrimônio espiritual do 

ocidente e a formação de uma compreensão 

viva da realidade nacional; 

2. Criação de um movimento ideológico; 

3. Reforma da educação, tornando-a 

compulsória e geral; 

4. Imediata criação de quadros técnicos e 

administradores. 
Fonte: (JAGUARIBE, 1953, p. 140) 

 

3.2.3. A crise política brasileira da década de 1950 

 

A crise política brasileira, conforme demonstra os excertos desenvolvimentistas, é 

possivelmente a convergência dos problemas expostos anteriormente. A cultura, a sociedade e 

a economia interferiam diretamente na vida política nacional. Segundo Jaguaribe (1953), a 

crise política advinha da incapacidade do Brasil de enfrentar a concorrência no sistema 

internacional. O estado cartorial e a política de clientela, mantiveram o Brasil subcapitalizado 

e subdesenvolvido por muito tempo, impedindo-o de alcançar o desenvolvimento necessário 

para superação de todas as crises, sejam ela, de cunho político, econômico, social ou cultural. 

O projeto desenvolvimentista dependia do equacionamento de uma solução para o 

Estado Cartorial, para a política de clientela, para a subcapitalização da economia, ou seja, 

dependia do fim de estruturas tradicionais e semicoloniais que barravam o êxito da ideologia 

nacional-desenvolvimentista de Jaguaribe e a modernização e industrialização do Brasil na 

década de 1950. 
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Tabela 06 – Lista de Problemas e Soluções ao Estado Cartorial Brasileiro e a Política de 

Clientela 

Problema Solução 

1. Crise nas relações entre 

estado e sociedade; 

2. Estado cartorial, como 

instrumento de subsistência da 

classe média, criando crescente 

intervalo entre as necessidades de 

serviço público e sua efetiva 

prestação; 

3. Crise do estado como órgão 

de soberania nacional: falta de uma 

política externa; 

4. Agravamento das carências 

de política interna e política 

externa. 

1. Liquidação do Estado Cartorial e do 

parasitismo burocrático e instituição do Estado-Serviço 

e da administração produtiva e eficaz; 

2. Instauração de uma política interna calcada 

num planejamento geral da ação do Estado em todos os 

planos da vida nacional; 

3. Instauração de uma política externa calcada na 

objetiva compreensão dos interesses do Brasil na órbita 

internacional; 

4. Urgente atendimento dos mais imperativos 

interesses do país, sujeito à pressão direta ou indireta 

de outros estados. 

Fonte: (JAGUARIBE, 1953, p. 141) 

 

A “crise do nosso tempo” de Jaguaribe, neste caso a crise da década de 1950 e de 

começo da década de 1960, é destrinchada de maneira bastante específica e é classificada de 

uma maneira muito mais detalhada do que somente nos setores econômicos, políticos, sociais 

e culturais. Como afirmado anteriormente, é justamente a crise da época de Jaguaribe que leva 

aos questionamentos desenvolvimentistas da melhor maneira de fomentar a transição nacional 

e desenvolvimento do Brasil. 

Buscando a resposta de tais perguntas e de como elaborar um projeto nacional-

desenvolvimentista, Jaguaribe produz em 1958 a sua obra de maior destaque aqui, O 

Nacionalismo na Atualidade Brasileira, onde o autor busca responder a estas perguntas e 

equaciona uma ideologia que converge tanto o nacionalismo quanto o desenvolvimentismo, 

sendo objeto de diversas críticas e causador de controvérsias dentro dos quadros do ISEB e no 

cenário brasileiro político. 

 

4. O Nacionalismo na Atualidade Brasileira e a ideologia nacional-

desenvolvimentista (1958) 

 

Jaguaribe apresenta em O Nacionalismo na Atualidade Brasileira o que ele 

denomina por ideologia desenvolvimentista e justifica a necessidade de um projeto nacional 

de desenvolvimento a partir da apresentação de conceitos e fatos sobre o Brasil à época, seja 

pelos seus aspectos culturais e sociais, seja pelo viés político e econômico. O livro publicado 
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em 1958 é composto por duas seções, uma teórica e uma de análise de problemas concretos na 

realidade brasileira de 1958. 

A obra condensa o pensamento de Jaguaribe até então, cuja formulação remete aos 

primeiros trabalhos sobre a sociedade brasileira, enquanto o autor ainda fazia parte do IBF e 

palestrava sobre a “Política de Clientela Brasileira”. Todos os termos e conceitos empregados 

no livro com a função de fundamentar sua “ideologia nacional-desenvolvimentista” foram 

formulados e trabalhados ao longo de sua carreira, iniciada em 1946, passando por sua fase de 

membro da intelectualidade pública nacional e criador de institutos para cumprir tal objetivo, 

até por fim chegar à condensação do seu pensamento numa obra no final da década de 1950. 

Responsável pela apresentação das premissas teóricas na qual a obra se baseia, a 

Primeira Seção trata de assuntos pertinentes à época, como o significado de nacionalismo, o 

conceito de nação e nação brasileira, além das diversas contradições que tangem a formação 

de um projeto nacionalista de desenvolvimento. A questão da ideologia é elucidada e a 

divisão do debate entre pensadores nacionalistas e cosmopolitas é transferida ao campo do 

debate entre estatismo e privatismo, entre o público e privado, entre os entreguistas e 

nacionalistas, respectivamente. 

Todos os termos e conceitos apresentados neste primeiro momento são 

fundamentados em trabalhos anteriores e remetem aos temas já discutidos anteriormente em 

outros trabalhos, como o papel da burguesia industrial no projeto nacional-desenvolvimentista 

em uma determinada fase da estrutura-tipo histórico-social brasileira, assim como o contexto 

brasileiro, no qual a classe média é fruto de políticas retrógradas determinadas como 

clientelistas e fundadoras do Estado Cartorial Brasileiro. 

Ainda na Primeira Seção sobre os aspectos teóricos, Jaguaribe apresenta os 

fundamentos que norteiam sua ideia de que o país passava por uma crise econômica, política e 

social, por conta do seu passado colonial e persistência subdesenvolvimento por conta da 

classe média parasitária e pelo fato de o poder econômico gravitar em torno de uma classe, 

cujo objetivo não se enquadra dentro dos planos desenvolvimentistas. 

A ideologia desenvolvimentista, assim como seu nacionalismo moderado, são 

apresentados como solução para o subdesenvolvimento e para impulsionar a modernização da 

sociedade e industrialização da economia, pois conforme demonstra o autor em seus 

argumentos, o momento é propício e o Brasil havia embarcado no que ele designa por fase de 

transição, que contudo, deveria ser liderada pela classe industrial e progressista, mas para tal, 

se faria necessário a eliminação de aspectos sociais, políticos e econômicos do passado ainda 

persistentes. 
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Num segundo momento, Jaguaribe procura destacar os problemas concretos e temas 

específicos aos quais ele acredita que a devida atenção se faz necessária para impulsionar a 

sua ideologia nacional-desenvolvimentista. Esta seção é subdividida por sua vez em três 

subseções: a seção que trata sobre a Política do Petróleo Brasileira; a seção que compete a 

discussão da utilização de Capitais Estrangeiros; e por fim, a seção que trata da Política 

Exterior do país. Em nota, Jaguaribe (2000) afirma que gostaria de ter incluído mais duas 

seções, uma sobre Energia Elétrica e outra sobre a Energia Nuclear, mas por conta do tempo e 

para melhor disposição dos capítulos, decidiu por eliminar estes tópicos. 

Utilizando-se de uma técnica bastante semelhante ao método cartesiano, Jaguaribe 

discute as questões buscando manter uma imparcialidade e apresentando as duas variáveis que 

persistiam à época, a da ideologia nacionalista e da ideologia cosmopolita, neste caso, os 

chamados nacionalistas e entreguistas, respectivamente. Em cada seção, sem afirmar a priori 

que se trata do método cartesiano – esta distinção foi inferida pela leitura da obra e pela 

repetição do método não nomeado – o autor apresenta os argumentos a favor de uma 

determinada postura, elabora uma justificação que corrobore tais argumentos e os critica, 

constituindo aqui a “tese”. 

Logo após a apresentação da tese favorável a um determinado argumento, o autor 

inclui a “antítese”, neste caso o argumento contrário da outra vertente, expondo da mesma 

maneira a justificação, os pontos argumentativos e favoráveis, além da crítica, para por fim, 

apresentar a “síntese” que constitui uma conclusão preliminar. Na síntese, o autor finalmente 

expõe a sua posição, que pode ser resumida ou sintetizada como uma visão moderada e 

síntese das duas visões anteriores. Jaguaribe (2013) expõe, por meio dos fatos e dados que 

conseguiu reunir até então, os pontos das duas vertentes, a nacionalista e cosmopolita (ou 

nacionalista e entreguista), a tese e antítese, e fundamenta uma terceira posição (a síntese), 

cuja conclusão não exclui ou descarta nenhuma das vertentes anteriores, pois busca encontrar 

um meio termo ou pontos em comum que fundamentem sua ideologia nacional-

desenvolvimentista. 

 

4.1. O conceito de nacionalismo na obra de Hélio Jaguaribe 

 

Como é percebido através da leitura de sua obra, Jaguaribe (2013) acredita que o 

problema fundamental do país à época, além da crise mencionada anteriormente, era o do 

nacionalismo e como se constituir a “nação” brasileira a partir deste. Como exposto em tópico 

supracitado, o país estava passando por uma fase de transição, e para o autor, se o Brasil 
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quisesse alçar o desenvolvimento o país necessitaria do que ele acorda em chamar de 

revolução nacional ou revolução nacional burguesa, evento já vivido por outros países. 

Contudo, há de se esclarecer diversos pontos quanto ao nacionalismo em que 

Jaguaribe (2013) acredita, pois, como o autor chega a afirmar, há diversas formas errôneas e 

radicais de nacionalismo, concepções elaboradas por pessoas cujo interesse não é o 

desenvolvimento da nação e nem a prosperidade da sociedade brasileira. Em sua obra, 

Jaguaribe (2013) afirma que o nacionalismo, enquanto movimento ideológico, já era discutido 

no Congresso Nacional, na mídia, no governo e na administração pública, pois tal questão era 

tão universal a ponto de superar qualquer divisão partidária entre governo e oposição, ou até 

mesmo o conflito entre as classes sociais. 

Há duas ordens de princípios que dirigem o nacionalismo, de acordo com Jaguaribe, 

estas são: a representatividade e a autenticidade. A partir da leitura de sua obra, podemos 

apreender que, segundo Jaguaribe (2013, p. 17) o “nacionalismo é um movimento ideológico” 

e “precisa de uma fórmula racional para funcionar” (JAGUARIBE, 2013, p. 20). De acordo 

com Jaguaribe (2013, p. 23), além de ideológico, o “nacionalismo é um fenômeno histórico-

social” e um “projeto finalista, a realização de um modelo de humanidade” (JAGUARIBE, 

2013, p. 38). 

Na visão do autor desenvolvimentista e dos pensadores isebianos, o nacionalismo 

seria a forma pela qual se alçaria o desenvolvimento do país. Em outras palavras, o 

nacionalismo seria o meio e o desenvolvimento, o fim. O projeto de desenvolvimento 

nacional ou projeto nacionalista, conforme idealizado por seus autores, deveria partir de uma 

ideologia nacionalista e desenvolvimentista, capaz de unir classes em torno de um único 

propósito. Hélio Jaguaribe acredita que o 

 

nacionalismo consiste no propósito de instaurar ou consolidar a aparelhagem 

institucional para assegurar o Desenvolvimento de uma comunidade” 

(JAGUARIBE, 2013, p. 68). Enquanto projeto finalista, o “Nacionalismo é um meio 

para atingir um fim, que é o desenvolvimento (JAGUARIBE, 2013, p. 69).  

 

Como mencionado por Hélio Jaguaribe em sua obra, é necessário uma formulação, 

um projeto nacional para que o Brasil se constitua enquanto nação120 e possa atingir seu 

objetivo, que é o desenvolvimento nacional na área de cultura, economia, política e sociedade 

(JAGUARIBE, 2013). As diversas barreiras criadas pelas contradições no nacionalismo 

brasileiro podem ser superadas por meio “de uma atuação cultural ou política que reajuste o 

                                                           
120 Para Jaguaribe (2013, p. 86) “somente uma ideologia global do nacionalismo, tendo por fim o 

desenvolvimento econômico-social, pode enquadrar, em função de tal fim, os interesses situacionais de todas as 

classes e conduzir à liderança, no âmbito de cada uma delas, seus setores dinâmicos e produtivos”. 
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movimento nacionalista ao imperativo do desenvolvimento (fim que o suscita e orienta)” 

(JAGUARIBE, 2013, p. 64). 

Em sua obra, Jaguaribe (2013) afirma que, até aquele momento, todos os 

movimentos nacionalistas brasileiros haviam surgido por causa do desenvolvimento 

econômico-social. Tais movimentos eram de ordem cultural, como o Movimento Modernista, 

de ordem econômica, por exemplo a Campanha do Petróleo e do Monopólio Estatal do 

petróleo e minerais atômicos, e de ordem política, como, por exemplo, movimentos que 

demandavam maior autonomia frente as políticas dos Estados Unidos e maior neutralidade no 

conflito entre leste e oeste. 

Como mencionado pelo autor, o nacionalismo brasileiro surge num momento 

delicado da vida nacional. Logo após a Revolução de 1930 e pouco depois da Crise de 1929, o 

Brasil ainda semicolonial e subdesenvolvido, tinha como classes dirigentes, forças que não 

tinham em sua concepção o país como centro. O desenvolvimento econômico experimentado 

no início da década de 1930 e que seguiria até as décadas de 1950 e 1960, mudaria o quadro, 

dividindo a classe dirigente entre oligarcas e latifundiários que dependiam do setor de 

exportação de bens primários, assim como retiravam seu poder da Política de Clientela e do 

Estado Cartorial, e outro setor que surge com a economia, a burguesia industrial e 

progressista, cujo principal objetivo é atender a demanda do mercado interno e busca a 

consolidação da indústria no país (JAGUARIBE, 2013). 

 

4.2. O conceito de nação para a ideologia nacional-desenvolvimentista 

 

Indissociável do conceito de nacionalismo é o termo “nação”, estudado pelos 

teóricos sociais e pelos humanistas como Jaguaribe, que enxergavam não só a questão do 

desenvolvimento por vieses econômicos, mas também compreendiam sua importância para a 

criação e constituição de uma comunidade enquanto nação para consolidação da modernidade 

e do desenvolvimento. Hélio Jaguaribe acredita que para que se exista uma nação, é 

necessário haver povo com laços comuns, como raça e cultura, coabitando o mesmo território 

e sendo governados por um sistema único de governo. 

No entanto, nação é muito mais que isso para o autor, partindo para uma concepção 

mais abstrata, apreende-se que a nação é constituída por meio da vontade e do desejo de 

manter os laços que ligam determinado povo (JAGUARIBE, 2013). Em sua obra, Jaguaribe 

(2013, p. 26) afirma que “a nação é o produto de uma cultura, neste caso, a ocidental e surge 

numa determinada época (Renascimento) com o surgimento do Estado Moderno Inglês e 
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Francês”. Para ele “a nação é um processo dialético que somente é constituída em 

Nacionalidade em virtude de um projeto de Integração Nacional” (JAGUARIBE, 2013, p. 

28). 

A partir da leitura de Jaguaribe (2013), apreende-se que os principais fatores para 

aglutinação nacional são os elementos culturais, tais como, cosmovisão, a língua, os meios de 

significação, a expressão artística e a tecnologia da comunidade. De acordo com a leitura da 

obra de Jaguaribe (2013), sabe-se que o autor afirma existir dois momentos particulares na 

formação e criação de uma nação, o momento em que esta é ainda um aglomerado dos 

elementos culturais acima aludidos, no sentido histórico do termo, e o momento em que esta 

se constitui enquanto Nação Política, após a elaboração e implementação de um projeto de 

integração nacional. 

É justamente este projeto que Jaguaribe afirma ser necessário para que o Brasil 

evolua no sentido faseológico e atinja uma nova estrutura-tipo de sociedade. Para tal, se faz 

necessário o advento do nacionalismo. O autor postula a existência de dois tipos de 

nacionalismo na história, o nacionalismo integrador e o imperialista. Enquanto que por um 

lado o nacionalismo imperialista surge em uma nação já formada politicamente e tem como 

único propósito a ampliação do poder desta e consolidação de sua hegemonia no sistema 

internacional, (JAGUARIBE, 2013). 

Já o nacionalismo integrador surge como projeto de preservação e criação de uma 

nação ainda não constituída politicamente, e tem como objetivo principal a integração de um 

povo em torno de um único projeto nacional. Pode-se citar como exemplos do nacionalismo 

integrador as experiências da Europa e dos Estados Unidos no século XVIII, e dos países 

africanos, asiáticos, árabes e latino-americanos no início do século XX (JAGUARIBE, 2013). 

 

4.3. O conceito de projeto nacionalista e a revolução nacional burguesa 

 

Como mencionado por Jaguaribe (2013) em sua obra, o nacionalismo necessitava de 

uma fórmula racional para ser implementado. Esta fórmula seria o projeto nacional 121ou 

projeto nacionalista. Segundo Jaguaribe (2013, p. 35) “o projeto nacional […] é suscitado pela 

necessidade de que se ressente uma comunidade de construir e manter em funcionamento um 

                                                           
121 Como afirma Jaguaribe (2013, p. 38): “o Projeto Nacionalista é algo que, fundado na necessidade de 

assegurar, mediante um adequado ordenamento político-jurídico, as comuns necessidades econômicas e de 

defesa, unifica, em dado território, comunidades vinculadas pelos mesmos laços histórico-culturais” 

(JAGUARIBE, 2013, p. 38) 
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mecanismo político-jurídico que imprima efeitos práticos à sua unidade social, cultural e 

geográfica”. 

A denominada revolução nacional burguesa ou somente revolução nacional seria 

fruto de um projeto, suscitado pela ideologia desenvolvimentista e pela intelectualidade 

pública nacional, cujo objetivo maior era a transição faseológica da estrutura-tipo brasileira de 

país subdesenvolvido para país desenvolvido. Tal revolução, pertinente à época, cuja estrutura 

do país estava em crise em todos os campos, seja no político, cultural, social e econômico, 

somente seria possível através do engajamento da burguesia industrial, única classe capaz de 

amalgamar os interesses situacionais de todas as classes em prol de um objetivo único. 

Conforme escrito por Jaguaribe 

 

No regime vigente, que é o do capitalismo possível nas condições do nosso tempo e 

do nosso pais, abre-se para a burguesia brasileira a oportunidade histórica de 

promover o desenvolvimento econômico-social do país. [...] faz-se mister que os 

setores dinâmicos da burguesia brasileira assuma a liderança de classes e a 

transformem numa classe de investidores e empresários austeros e eficientes 

(JAGUARIBE, 2013, p. 129, grifo nosso). 

 

O projeto nacional faz alusão a planejamento econômico122 por parte do Estado, tema 

amplamente debatido pelos desenvolvimentistas da época, tópico debatido no Capítulo 2 

deste trabalho. De acordo com o autor, há três condições necessárias para o planejamento 

econômico capaz de executar uma política nacional de desenvolvimento: existência de uma 

informação adequada a respeito do universo que será planejado; existência de recursos 

manipuláveis para os fins do plano; condições institucionais apropriadas (JAGUARIBE, 

1956, p. 105). 

No quinto e último volume da edição da Revista Cadernos do Nosso Tempo, do ano 

de 1956, um ano após a criação do ISEB, Jaguaribe (1956) publica seu mais extenso estudo e 

pesquisa sobre o que ele acredita ser o meio mais viável de se promover uma política nacional 

de desenvolvimento. Por meio deste estudo, o autor buscou esboçar, segundo sua concepção, 

quais seriam as melhores políticas e mudanças necessárias para o desenvolvimento do país, 

reconhecendo, contudo, suas debilidades e a não infalibilidade de suas propostas. 

                                                           
122 Jaguaribe afirma que o planejamento econômico é “a orientação da economia de uma determinada 

comunidade mediante a intervenção deliberada de um órgão da mesma comunidade” (JAGUARIBE, 1956, p. 

105) [CNT – vol. V]. Em um artigo publicado no Correio da Manhã, em 10 de novembro de 1953, Jaguaribe 

destaca o papel de Horácio Lafer, no planejamento do desenvolvimento econômico do país e de Romulo de 

Almeida, ambos do governo Vargas. O desenvolvimento é para Jaguaribe, sabotado pelas classes reacionários e 

a agro-exportadoras. A alienação da classe média garante a vitória d o latifúndio. Conforme destaca Jaguaribe 

“Somente a formação de uma ampla frente nacional e democrática, integrada pela indústri, pelas classes médias 

e pelos trabalhadores urbanos e rurais, pode vencer a rearticulação latifúndio-mercantil, e assim impor condições 

favoráveis ao desenvolvimento do país”. Esta citação encontra-se disponível na Página 2 do 1º Caderno, 

disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/31508>. 
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De acordo com seu artigo sobre Política Nacional de Desenvolvimento, qualquer 

plano nacional de desenvolvimento brasileiro, deveria abarcar os seguintes pontos 

(JAGUARIBE, 1956, p. 110): 

 

1) Revisão e ampliação dos estudos relativos aos setores a serem planejados e 

aproveitamento dos planos acabados, como o de eletrificação; 

2) Elaboração de um plano para o comércio exterior; 

3) Elaboração de planos para o desenvolvimento ou a criação das indústrias 

siderúrgica, metalúrgica, de material elétrico pesado, de mecânica pesada, de 

química de base e de cimento; 

4) Elaboração de um plano de reforma agrária e de elevação da produtividade 

agrícola, incluindo a expansão e diversificação da agricultura, a migração de mão-

de-obra do campo ou para o campo e a colonização dirigida; 

5) Revisão do plano do carvão nacional; 

6) Revisão dos planos de viação e de reaparelhamento e sua mútua integração; 

7) Elaboração definitiva do plano do petróleo; 

8) Elaboração de um plano para a estabilização da moeda e do crédito; 

9) Ultimação do plano de alimentação (Klein & Sacks); 

10) Integração, num sistema de conjunto, de todos os. planos de âmbito nacional; 

11) Revisão e ultimação dos planos regionais a cargo da União, como os da 

Amazônia e do Nordeste e elaboração de um plano de desenvolvimento do Centro-

Oeste; 

12) Articulação dos planos regionais da União com os Estados e seu 
enquadramento no sistema dos planos nacionais; 

13) Enquadramento dos •planos econômicos dentro do sistema global do Plano 

de Desenvolvimento, compreendendo os planos de educação, de saúde, de relações 

sociais e de reorganização do Estado; 

14) Adoção, internamente. das medidas legais e administrativas requeridas para 

ou pelo planejamento; 

15) Adoção externamente da política internacional requerida para ou pelo 

planejamento em apreço. 

 

Muito mais do que resolver os pontos e questões sociais que impediam o 

desenvolvimento, o livro de Jaguaribe retrata o debate entre visões político-sociais distintas, a 

visão cosmopolita (pejorativamente conhecida como “entreguista”) e a visão nacionalista. No 

intuito de demonstrar os pontos argumentativos das duas visões, no sentido de demonstrar os 

pontos em comum e distintos, além de elaborar um síntese que conjuga e converge as duas 

visões em torno de uma nova totalmente distinta, Jaguaribe traz à tona o debate 

desenvolvimentista da época e coloca de maneira coesa e clara sua posição contrária as visões 

predominantes e que ao mesmo tempo não desconsidera suas argumentações. 

 

4.4. As contradições do nacionalismo brasileiro suscitadas pelo embate entre 

cosmopolitas e nacionalistas (“entreguistas versus nacionalistas”) 

 

O nacionalismo brasileiro é contraditório, de acordo com Jaguaribe (2013), no 

sentido de que devido a sua má formulação teórica e ideológica, tanto a extrema direita 

quanto a extrema esquerda o defendem, sem definir primariamente sua concepção. Segundo o 
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autor tais contradições somente refletem a carência de formulação de um projeto nacional e os 

problemas suscitados pelo estágio em que o país se encontra, classificado como 

subdesenvolvido e semicolonial em fase de transição. 

Como escreve Jaguaribe (2013), o nacionalista brasileiro, no intuito de proteger o 

mercado nacional do estrangeiro, acaba adotando medidas controversas e sem nenhuma 

efetividade comprovada. Ao utilizar-se do protecionismo empresarial de companhias 

brasileiras em razão do desenvolvimento econômico do país, há uma redução inversamente 

proporcional da capacidade nacional de acumulação de capital, o que acaba por prejudicar o 

desenvolvimento nacional. 

A partir da leitura de Jaguaribe (2013), entende-se por entreguista e nacionalista, ou 

também chamados, respectivamente, de cosmopolitas e nacionalistas, os setores da sociedade, 

surgidos a partir da divisão das classes dirigentes e sua visão de desenvolvimento para o país. 

Os setores nacionalistas eram representados pelos setores dinâmicos da burguesia, pelo 

proletariado com elevado consumo por conta da industrialização, e os novos quadros técnicos 

e administrativos que surgiram por conta da intelligentsia brasileira. Do outro lado, o setor 

cosmopolita era representado pela burguesia latifúndio-mercantil e pela classe média 

parasitária vinculada ao Estado Cartorial. 

Conforme os excertos Jaguaribe (2013), os setores dinâmicos e produtivos, 

independente do estrato social, desejam o desenvolvimento à mesma medida em que os 

setores estáticos e parasitários o opõem. Os setores dinâmicos, constituído por burguesia, 

classe média e proletariado querem o desenvolvimento, enquanto que os setores estáticos se 

opõem a tal projeto nacional. 

A interpretação cosmopolita, conforme afirma Jaguaribe (2013) em sua obra, 

acredita que o país deva se especializar conforme a demanda internacional requere, neste 

caso, basear sua economia numa cultura agrário-exportadora, de acordo com os parâmetros da 

divisão internacional do trabalho. Somente após tal especialização, deveriam buscar a 

industrialização acelerada pelo capital estrangeiro. 

Partindo do debate entre ambas as interpretações da política e da sociedade brasileira, 

Jaguaribe discute os principais pontos de discórdia e contenda entre elas. Tal debate se 

encontrava no centro e no palco político da época, cujos temas principais eram alvo de disputa 

no cenário político, governamental e intelectual. Estes problemas concretos traduzem de uma 

maneira singular o pensamento formulado por Jaguaribe e acabam se tornando indissociáveis 

de sua trajetória intelectual e profissional. 
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4.5. Problemas concretos do desenvolvimento brasileiro da década de 1950 

 

Segundo informado anteriormente, o trabalho de Jaguaribe é dividido entre duas 

seções, sendo uma teórica, cuja abordagem foca-se nos conceitos primordiais para 

compreensão da sua ideologia nacionalista-desenvolvimentista, e uma Segunda Seção 

subdividida entre três seções subsequentes, cada uma abordando um problema concreto da 

realidade brasileira à época. As questões debatidas estão intrinsecamente conectadas ao papel 

do Brasil no cenário internacional e como as políticas internas devem agir para garantir o 

sucesso da ideologia nacionalista desenvolvimentista. Os temas concretos a serem tratados 

são, respectivamente: Capitais Estrangeiros no Brasil; A Política do Petróleo Brasileira; e por 

fim, a Política Exterior Brasileira. 

 

4.5.1. A questão dos capitais estrangeiros e a subcapitalização do Brasil 

 

Como afirmado anteriormente, o Brasil, país subdesenvolvido e subcapitalizado, cujo 

momento histórico indicava uma grande crise de amplas proporções em todos os aspectos – 

sociais, econômicos, políticos e culturais –, necessitava de um plano/projeto para o 

desenvolvimento. Contudo, tal projeto econômico requisitava financiamento, graças às 

estruturas sócioeconômicas à época, todas submetidas a um Estado ainda clientelista e 

cartorial, cuja grande força econômica se encontrava nas mãos daqueles que não queriam que 

a estrutura-tipo mudasse. 

O capital estrangeiro no Brasil havia sido regulado pela lei nº 1.807, de janeiro de 

1953 até a data da escrita do livro de Jaguaribe123 (2013), permitindo dois mercados cambiais, 

o oficial e o livre, sendo o primeiro utilizado para o pagamento de exportação e importação de 

bens e serviços e o último destinado a transações financeiras. A discussão envolvendo a 

necessidade do capital estrangeiro no Brasil tomou grande parte dos estudos dos 

desenvolvimentistas. 

Conforme disposto na Seção 3 do Capítulo 2 havia uma ampla gama de pensadores 

com teorias distintas. A corrente desenvolvimentista liberal, aqui podendo ser associada ao 

cosmopolitismo, e de maneira pejorativa que Jaguaribe busca evitar, de “entreguistas”, para 

não fazer juízo de valor da teoria, era amplamente a favor da utilização de capitais externos 

                                                           
123 Jaguaribe cita como fonte de suas informações a respeito da política de capitais estrangeiros no país o 

economista Sidney Latini. Logo, os dados apresentados e fatos acerca da política de capitais estrangeiros 

brasileira na década de 1950 são creditados a Latini e seus respectivos trabalhos. 
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com o intuito de se desenvolver a economia e aumentar a poupança interna. Esta corrente era 

representada por teóricos como Octávio G. de Bulhões e Eugênio Gudin (1956, 2010), e 

podem ser claramente associadas ao pensamento cosmopolita e favorável aos capitais 

descritas no livro de Jaguaribe. 

Já a corrente socialista é associada diretamente a visão nacionalista, oposta a entrada 

de capitais estrangeiros no país, representada por Caio Prado Jr. (1978) e Nelson Werneck 

Sodré (1956). As outras três correntes, a do setor privado e do setor público não-nacionalista e 

nacionalista, são em suas medidas a favor ou contrárias ao capital estrangeiro. Jaguaribe, 

membro do ISEB e da corrente do setor público nacionalista, busca a conciliação das 

ideologias cosmopolitas e nacionalistas, no sentido de encontrar um meio-termo para a 

ideologia nacional-desenvolvimentista. 

 

4.5.1.1. Teses cosmopolitas em prol do capital estrangeiro 

 

A partir da leitura de Jaguaribe (2013), pode-se afirmar, que segundo os 

cosmopolitas, o Brasil categorizado como subdesenvolvido e subcapitalizado, onde se 

consumia toda a renda com importações, somente com renda externa na forma de 

investimentos estrangeiros, é que seria possível aumentar a capacidade nacional de 

investimento. Jaguaribe (2013, p. 225) acredita que “estes, ressalvados os casos tipicamente 

espoliativos de falsos investimentos, acarretam sempre benéficos apreciáveis e líquidos para o 

país subdesenvolvido”. 

A tese cosmopolita se baseia em três preceitos fundamentais: “há necessidade de 

elevação da capacidade de investimento no país; há necessidade de um incremento mais que 

proporcional da produtividade que decore do investimento estrangeiro; e este possui alto 

efeito germinativo no país” (JAGUARIBE, 2013, p. 226). Segundo a tese cosmopolita, de 

acordo com a leitura de Jaguaribe, entende-se que o Brasil possuía poupança escassa por 

conta do subdesenvolvimento e atual fase da estrutura-tipo daquela época. 

Para o autor, a maneira mais indicada para promoção do desenvolvimento naquele 

período seria utilização máxima dos recursos internos e dos capitais estrangeiros permitidos 

no país (JAGUARIBE, 2013). Para Jaguaribe, o capital estrangeiro aumentaria a 

produtividade e a eficiência do país, assim como aumentaria a capacidade nacional de 

investimento. Como Jaguaribe (2013, p. 245) afirma, de acordo com o cosmopolitismo “a 

livre movimentação dos capitais estrangeiros é o único meio que dispõe o país de atraí-los 

sem contrair responsabilidades cambiais quanto aos seus lucros e ao seu retorno”. 
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Embora o autor seja favorável ao investimento direto externo, como concluído a 

partir de sua síntese das duas teorias, há a necessidade de demonstração dos dois lados e das 

duas argumentações, uma favorável e a outra contrária, estabelecendo assim a relação de Tese 

e Antítese de sua metodologia. A síntese produzida por meio da confrontação das teses seria o 

nacional-desenvolvimentismo enquanto ideologia do desenvolvimento nacional, responsável 

pelo projeto nacionalista da modernização e desenvolvimento da nação. 

 

4.5.1.2. Teses nacionalistas contra o capital estrangeiro 

 

Segundo os nacionalistas, ao aceitar o capital estrangeiro, se aceita o balanço de 

pagamentos com saldo negativo, já que o dinheiro investido seria remetido na forma de lucros 

para o exterior (JAGUARIBE, 2013). Os nacionalistas elaboraram três principais teses 

criticando a utilização de capital estrangeiro no país: a tese do efeito espoliativo sobre a 

economia nacional; a tese do efeito cambial negativo; e a tese do efeito colonizador dos 

capitais (JAGUARIBE, 2013, p. 217). 

A tese do efeito espoliativo parte da premissa que os capitais estrangeiros não 

efetuam realmente investimentos e sim exploram os recursos brasileiros, ingressando no país 

com poucos recursos, valendo-se do crédito nacional para obter lucros, que mais tarde serão 

enviados para o exterior em forma de remessa de lucros (JAGUARIBE, 2013, p. 218). Tal 

remessa de lucros causaria um déficit no balanço de pagamentos, causando um déficit cambial 

e falta da moeda estrangeira no país, neste caso, o dólar. Além disso, por conta do seu efeito 

colonizador, as empresas nacionais acabariam perdendo competitividade e espaço no mercado 

já dominado por empresas estrangeiras (JAGUARIBE, 2013). 

 

4.5.1.3. Síntese das teses sobre o capital estrangeiro e conclusão preliminar 

nacional-desenvolvimentista 

 

Como acredita Jaguaribe (2013), a necessidade de capitais estrangeiros numa 

economia subdesenvolvida e semicolonial como a economia brasileira advém da 

subcapitalização e falta de reservas nacionais para o investimento no desenvolvimento. Para 

Jaguaribe, tal capital alienígena não seria necessário se houvesse um projeto nacional capaz 

de dinamizar a produção a ponto de haver um incremento da capacidade nacional de 

investimentos.  
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Conforme a obra do autor, depreende-se que a baixa produtividade brasileira à época 

aliada ao parasitismo social em decorrência da Política de Clientela e consequente Estado 

Cartorial, seriam os fatores responsáveis por manter as massas em estado estático sem 

desenvolvimento, impedindo assim, uma transformação social profunda da estrutura 

econômico-social do país (JAGUARIBE, 2013). 

Buscando uma solução que conjugue ambos os pensamentos, cosmopolitas e 

nacionalistas, Jaguaribe procurar estabelecer um meio-termo das hipóteses, sendo favorável 

ao capital estrangeiro e estabelecendo sua própria teoria de quando seria mais apropriado para 

o país utilizar-se de capital estrangeiro e em quais setores da economia, tudo isto envolvendo 

claramente um planejamento econômico estatal e um projeto nacional-desenvolvimentista. 

Conforme propõe Jaguaribe (2013), se faz mister distinguir os efeitos cambiais 

negativos dos efeitos econômicos globais e de acordo com o autor, a controvérsia quanto ao 

efeito colonizador é causada por fatores histórico-sociológicos e políticos. Logo, com o 

tempo, no longo prazo o balanço de pagamentos se equilibra e o capital estrangeiro produz 

efeitos positivos na economia do país subcapitalizado. Jaguaribe (2013) advoga que para 

melhor atender aos interesses brasileiros, a melhor forma de ingresso de recursos alienígenas 

no país são na forma de empréstimos. Em suas palavras: 

 

“além desses recursos, de origem nacional, o desenvolvimento econômico deveria 

ser provido com recursos de origem estrangeira, o que seria muito compreensível, 

para um país subdesenvolvido, e apresentaria, dentro de um regime adequado, a 

importante vantagem de minorar nossa crise de divisas” (JAGUARIBE, 1956, p. 

99). 

 

Notório destacar nesta seção, que além de um defensor enquanto membro da 

intelligentsia nacional e acadêmico, Jaguaribe procura demonstrar através de sua lógica 

argumentativa o lado positivo em se utilizar capitais estrangeiros sem, no entanto, deixar de 

ser nacionalista. Tanto é que ele mesmo se faz uso do capital estrangeiro para alavancar a 

Companhia de Ferro e Aço de Vitória, siderúrgica familiar, que ele julga em seus trabalhos 

ser parte da solução para o desenvolvimento nacional e modernização do país. 

Indiretamente associado ao debate da entrada de capitais estrangeiros no país para o 

desenvolvimento, se encontra a questão sobre o monopólio estatal do petróleo pelo Brasil, 

algo que se colocado em prática restringe a entrada dos capitais externos no país de maneira 

indireta. A Política do Petróleo Brasileira da década de 1950 recebeu igual atenção e gerou 

controvérsias que persistem ate os tempos hodiernos. Para a teoria nacional-

desenvolvimentista é prudente a existência de monopólio do tipo estatal sobre a produção de 

petróleo nacional? 
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4.5.2. A política brasileira do petróleo e o debate sobre o monopólio estatal 

 

A política do petróleo brasileira, para Jaguaribe (2013), pode ser divida em duas 

fases, antes e depois da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, lei que estabelece a política 

nacional de petróleo e cria a Petrobras. Tal lei garantiu o monopólio estatal, por conta de uma 

moção nacionalista da sociedade, que acreditava que o petróleo devia ser único e exclusivo do 

país. Quando da sua criação, objetivando alcançar um refino de 85% do petróleo somente em 

território nacional, com a finalidade de se estabilizar a produção nacional e se atingir a 

autossuficiência em algumas décadas (JAGUARIBE, 2013). Em sua seção destinada a discutir 

a política do petróleo, Jaguaribe (2013) elenca três teses favoráveis à criação da Petrobras, 

três teses contrárias a criação desta, e por fim, na última seção, o autor estabelece a síntese das 

ideias. 

É relevante lembrar que Jaguaribe trabalhou como assessor direto do Ministro 

Negrão de Lima do governo Vargas, atuou na elaboração de projetos para o Ministério a 

Cultura, projetos sobre segurança nacional, além de participar como secretário em 

negociações diplomáticas com a Bolívia sobre exploração de petróleo. Como exposto 

anteriormente, pode-se estabelecer um paralelo entre as ideias cosmopolitas e nacionalistas, 

com as correntes desenvolvimentistas estudadas no Capítulo Dois deste estudo. 

Distanciando-se dos extremos óbvios, como liberalismo sendo contra o monopólio 

estatal e do socialismo a favor, pode-se traçar um paralelo de discussão com a corrente 

desenvolvimentista do setor privado e contra - intuitivamente ao nacionalismo em prol da 

Petrobrás, quando se considera Roberto Simonsen (2010), intelectual que é contra a 

intervenção estatal na economia, porém admite a necessidade de exceções para setores 

estratégicos, como o do petróleo. 

O cosmopolitismo aqui pode ser associado ao liberalismo e à corrente 

desenvolvimentista do setor público não-nacionalista, na pessoa de Roberto Campos, opositor 

ao capital estatal na economia nacional, apesar de ser a favor da intervenção em certos pontos 

de estrangulamento da economia. A despeito das enormes controvérsias suscitadas por este 

debate, nota-se um debate mais polarizado entre os extremos, entre aqueles que são contra o 

monopólio estatal de um lado e aqueles que são a favor de outro, mesmo não sendo totalmente 

favoráveis, mas abrindo exceções para o caso do petróleo, por sua excepcionalidade e caráter 

de segurança nacional. 
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4.5.2.1. Teses nacionalistas em prol da Petrobrás e do monopólio estatal do 

petróleo 

 

As três teses fundamentais a favor da criação da Petrobrás e do Monopólio Estatal 

são as seguintes: “A exploração de petróleo deve ser confiada ao capital nacional; em regime 

de monopólio; na forma de monopólio de Estado” (JAGUARIBE, 2013, p. 141). Tais teses 

eram baseadas nas seguintes afirmações: 

 

somente o capital nacional pode dedicar-se a pesquisa e lavra do petróleo, pois o 

capital estrangeiro se interessa apenas pelo alargamento de suas reservas de 

petróleo ou pelas atividades (sem riscos) de rentabilidade alta do refino e transporte 

do óleo e de seu emprego na petroquímica (JAGUARIBE, 2013, p. 142, grifo 

nosso). 

 

Na década de 1950, de acordo com a pesquisa de Jaguaribe124 (2013), havia uma 

superprodução de petróleo em todo mundo, pois este era relativamente abundante, porém, 

desigualmente distribuído geograficamente. Segundo seus dados, as reservas cresciam a 16% 

ao no enquanto que a demanda só 5% ao ano. Logo, havia imensas possibilidades de 

expansão, porém nenhum interesse das companhias em aumentar a produção mundial. Além 

disso, as companhias não se interessavam em áreas como o Brasil, pois à época havia imensas 

vantagens no Oriente Médio e poucos novos investimentos. Logo, na falta de interesse do 

investimento estrangeiro, ficava a cargo do governo e do capital nacional, a incumbência de 

se investir na produção nacional de petróleo. 

O monopólio, segundo Jaguaribe (2013) e de acordo com a tese pró-Petrobrás, se 

fazia necessário para a máxima eficácia da pesquisa e lavra, pois diminuiria perdas, ampliaria 

o know-how, e como única no setor, a empresa teria vantagens na busca de equipamentos e 

expertise, além, é claro, de se garantir uma rentabilidade por conta da diversificação. Este 

monopólio, de acordo com a tese pró-petrobras, deveria ser de origem estatal, pois somente o 

Estado Brasileiro teria condições de investimento e atendimento as necessidades nacionais, já 

que a subcapitalização nacional impedia o empresariado brasileiro de investir em tal 

empreendimento (JAGUARIBE, 2013). 

 

 

 

                                                           
124 Jaguaribe atribui seus dados e informações acerca da produção de petróleo brasileira na década de 1950 ao 

economista Heitor Lima Rocha. Portanto, os dados apresentados por Jaguaribe em seu livro de 1958 e aqui 

expostos representam informações passadas por intermédio de Lima Rocha e seu trabalho enquanto economista. 
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4.5.2.2. Teses cosmopolitas contra a Petrobrás e o monopólio estatal do petróleo 

 

Conforme escrito por Jaguaribe (2013, p. 151), as três teses contra a criação da 

Petrobrás afirmam que: “há necessidade de participação de capitais estrangeiros e técnica na 

política do petróleo; em regime de livre concorrência; na forma de empreendimentos 

privados”. Esta tese, pertencente ao ramo cosmopolita, afirma que países subdesenvolvidos 

como o Brasil, onde há baixa capacidade de investimentos e subcapitalização da renda 

nacional, baixa poupança interna e capacidade de investimento precária, a única solução é a 

busca de capitais alienígenas, para aumentar a poupança e atrair investimentos externos. 

Esta tese critica a pró-Petrobrás no sentido de que, segundo eles, os recursos escassos 

do governo não podem ser aplicados massivamente num único setor em detrimento de outros 

numa economia em desenvolvimento. O setor do petróleo, principalmente, apresenta 

necessidade de tecnologia e expertise, cujo capital estrangeiro possui know-how e experiência 

na área, sendo assim, mais adequado para tal empreitada (JAGUARIBE, 2013). Segundo a 

tese cosmopolita, o regime de concorrência beneficiaria muito a economia, fazendo com que o 

setor alcançasse máxima eficiência e eficácia. Além disso, a tese de que deve haver regime de 

concorrência em aliança com a iniciativa privada, fundamenta-se na crença da incapacidade 

de gerir do Estado, que ainda possui características cartoriais consequentes da política de 

clientela (JAGUARIBE, 2013). 

 

4.5.2.3. Síntese das teses sobre a política do petróleo e conclusão preliminar 

nacional-desenvolvimentista 

 

Ao confrontar as teses a favor e contra a lei da Petrobrás, Jaguaribe busca conciliar 

os fatos em prol de uma proposta mediadora. Segundo o autor, os fatos não favoreciam 

nenhuma das teses à época em que estas foram formuladas. Os êxitos atingidos pela Petrobrás 

contrapuseram as teses mais radicais da vertente cosmopolita. Para o autor, os resultados 

atingidos pela empresa sustentavam a tese nacionalista, o que não invalidava, porém, a tese 

cosmopolita. 

Quanto à utilização ou não de capital estrangeiro, Jaguaribe (2013) acredita na 

utilização de capital nacional e estrangeiro como complemento para o investimento. Para o 

autor, a utilização do capital estrangeiro é válida, quando este é necessário e subordinado ao 

capital nacional. Quanto à concorrência, o autor acredita no monopólio em algumas áreas 
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específicas, porém, aceita a ideia de livre concorrência, com o Estado sendo complementar ao 

regime de investimento privado. Jaguaribe conclui que: 

 

a promoção do desenvolvimento é um processo social global e não só econômico. 

Somente engajando a sociedade como um todo e os quadros especializados 

(políticos, administradores, técnicos e burocratas) é que se formam rapidamente a 

consciência e as condições necessárias. Sem um saldo histórico, o desenvolvimento 

pode-se fazer a longo prazo ou a custa da perda da individualidade nacional. Nele há 

um risco da liberdade, uma opção subjetiva. Não se segue que devesse ser em 

petróleo a escolha da tomada de risco. Podia ser em química, na guerra. Petróleo é 

muito bom, todavia, para tal (JAGUARIBE, 2013, p. 203). 

 

4.5.3. A política externa e o neutralismo brasileiro 

 

Igualmente aos dois tópicos de discussão anteriores, Hélio Jaguaribe segue seu 

método cartesiano de argumentação e produz uma teoria fundamentada no meio-termo e entre 

a ideologia cosmopolitana e a nacionalista. Intrinsecamente alinhada aos temas anteriormente 

discutidos, a política externa brasileira, reflete diretamente as decisões do governo brasileiro 

de receber ou não capitais estrangeiros, e de declarar monopólio estatal ou não sobre a 

exploração do petróleo nacional. 

Cabe pontuar a situação do mundo à época, num contexto de Guerra Fria (CERVO, 

2001) e de divisão do mundo geopoliticamente entre Leste e Oeste, o conflito político no 

Brasil baseia-se na disputa entre a tese nacionalista, mais neutra em relação ao conflito e a 

favor do neutralismo brasileiro no confronto ideológico, e a tese cosmopolita ou visão 

americanista, em prol do argumento de que o Brasil encontra-se intrinsecamente conectado 

com o Ocidente e com os EUA e somente o capitalismo poderia impulsionar o crescimento 

nacional. 

Jaguaribe destaca em seu livro que, após a última guerra – Segunda Guerra Mundial 

–, a política exterior havia deixado de ser assunto privado à elite diplomática e tornou-se tema 

de opinião pública. O Itamaraty deixou de ser um órgão distante da população e tornou-se 

objeto constante da crítica do público. Logo a relevância e consonância da política externa 

com o momento transitório pelo qual o Brasil passava. 

Um dos propósitos da Política Externa conforme os desenvolvimentistas seria 

justamente a colaboração e planejamento do desenvolvimento, que tem relações diretas com a 

ação política externa do Brasil frente ao mundo. As decisões de se desvencilhar de pontos de 

estrangulamento do crescimento, para o nacional-desenvolvimentismo isebiano, eram afetadas 

pelas relações brasileiras com o restante do mundo. Aliado a outros propósitos, como 

colaboração com os EUA, combate ao colonialismo, e estreitamento dos vínculos com a 
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América Latina e África, o desenvolvimento, segundo o ISEB e Jaguaribe, deveria ser uma 

das maiores preocupações da Política Exterior. 

A ideologia nacional-desenvolvimentista de Jaguaribe, embora este tenha sido 

membro da intelligentsia nacional e pessoa ativa no cenário político brasileiro, não foi 

aplicada diretamente na Política Externa. Pelo menos não até a posse de Jânio Quadros em 

1961, três anos após a publicação do livro de Jaguaribe em 1958 e responsável pela 

implementação da Política Externa Independente (CERVO & BUENO, 2014; LESSA, 2013) 

juntamente com Afonso Arinos. Política autonomista continuada no governo de Goulart, sob a 

coordenação do Ministro das Relações Exteriores San Tiago Dantas, antigo mentor de 

Jaguaribe e colega profissional. 

Tal política utilizou preceitos independentistas, focados na autonomia da Política 

Exterior Brasileira e com uma visão mais nacionalista e neutralista no cenário político 

internacional, todos já postulados de alguma maneira por Jaguaribe. Veja-se a seguir as visões 

americanistas (cosmopolitas) e neutralistas (nacionalistas), para por fim chegar-se a síntese 

nacional-desenvolvimentista e a conclusão de Jaguaribe quanto ao papel da Política Externa 

Brasileira125 dentro do contexto desenvolvimentista e nacionalista. 

 

4.5.3.1. A política externa americanista ou cosmopolita 

 

Como já afirmado anteriormente, o conflito entre EUA e URSS é o palco das 

disputas ideológicas entre americanistas e nacionalistas, quando da escrita do livro de 

Jaguaribe. O autor já havia destacado anteriormente que não acreditava num conflito entre as 

civilizações, pois para ele somente havia a civilização ocidental universal, e o verdadeiro 

conflito era entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

É importante ressaltar que quando Jaguaribe se refere aos americanistas ele faz 

menção ao grupo denominado por ele de cosmopolitas e quando o autor faz menção aos 

neutralistas, estes últimos se referem aos pensadores das correntes nacionalistas do 

desenvolvimento. Enquanto que os americanistas defendiam total apoio aos EUA e embargo 

das relações entre Brasil e URSS, e com todos os países do bloco soviético, os neutralistas 

viam no bloco soviético um possível mercado para os produtos brasileiros e acreditavam que 

o conflito somente prejudicava os países subdesenvolvidos a entrarem no mercado mundial. 

                                                           
125 Jaguaribe atribui as correções e informações acerca da Política Externa Brasileira na última seção de seu livro 

a Cleantho de Paiva Leite, Ewaldo Correia Lima e José Augusto de Macedo Moraes. 
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Os americanistas se utilizavam de três grupos de argumentos para defesa das relações 

prioritárias entre o Brasil e EUA, eram eles: o ideológico, o pragmático e o realista 

(JAGUARIBE, 2013). Conforme exposto pela argumentação ideológica, a questão 

fundamental da contemporaneidade dos pares intelectuais de Jaguaribe era a defesa da 

civilização ocidental cristã contra o comunismo. Logo, para eles, o Brasil como um país 

ocidental, deveria ser aliado à posição ocidentalista e embargar qualquer tentativa de 

comércio com países socialistas ou do bloco soviético, independentemente se eles eram 

desenvolvidos ou não. 

O argumento pragmático apelava para o fato de que havia complementaridade de 

interesses entre os países, pois os EUA ainda eram o maior mercado exportador e importador 

de e para o Brasil, logo seria para os melhores interesses brasileiros uma relação amistosa 

entre Brasil e EUA, e qualquer aproximação com os demais países subdesenvolvidos poderia 

ser visto como uma ameaça a soberania norte-americana. E por fim, o argumento Realista se 

fundamentava numa comparação de alianças, na qual seria menos oneroso para o Brasil 

permanecer dependente dos EUA do que se filiar ao bloco soviético, pois o país poderia se 

aproveitar da posição especial de país chave para os EUA na América Latina e barganhar 

acordos favoráveis ao comércio brasileiro na região. 

 

4.5.3.2. A política externa neutralista ou nacionalista 

 

Os neutralistas, ao contrário dos americanistas e cosmopolitas, tinham um viés mais 

nacionalista e propunham uma Política Externa mais autônoma de Washington e o 

estreitamento dos vínculos com os países da América Latina, além de firmar parcerias com 

potências anticoloniais do bloco afro-asiático e árabe. O neutralismo fundamentava-se na 

ideia de que o Brasil não devia assumir lados no conflito americano-soviético, embora não 

contasse com apoio político ou partidário dentro do país (CERVO & BUENO, 2014). 

Contudo, quando se fala de neutralismo, há que distinguir-se o neutralismo proposto 

aqui e o neutralismo associado ao Movimento dos Não-Alinhados126 na Guerra Fria. Os 

Neutralistas associados ao nacionalismo e contrários a política externa americanista não 

acreditavam no conflito entre ocidente e cultura soviética. Para os neutralistas e segundo o 

                                                           
126 Hélio Jaguaribe já discorrera anteriormente acerca do que ele chamava de “Terceira posição”, suscitada 

previamente por seu par intelectual Augusto Frederico Schmidit. Esta terceira posição é, para Jaguaribe, a nível 

internacional uma linha independente de ação. Na guerra fria, pode ser associado ao neutralismo em prol do 

desenvolvimento. Conferir Correio da Manhã, 6 de outubro de 1953, Página 2 do 1º Caderno, disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/30513>. 
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pensamento nacional-desenvolvimentista de Jaguaribe somente existe na estrutura mundial a 

“civilização ocidental-universal”, portanto, não haveria choque de duas civilizações. O 

conflito existente na Guerra Fria, de acordo com Jaguaribe e neutralistas, seria entre as duas 

superpotências e os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Segundo demonstra Jaguaribe (2013, p. 320): 

 

são os próprios Estados Unidos, portanto, que demonstram, pelas teses que 

sustentavam em seu período de formação e pelo acerto pragmático de tais teses, que 

os países subdesenvolvidos a rigor só podem sustentar o princípio de neutralidade, 

diante dos conflitos que ultrapassarem sua capacidade de interferência e decorram de 

interesses que não lhe sejam específicos.  

 

Conforme o fundamento pragmático, somente uma posição de autonomia e 

independência dos EUA pode ser de interesse dos brasileiros. E partindo de um realismo 

possível, não fazer parte do conflito seria de maior interesse do Brasil, podendo assim seguir 

uma posição na qual o país fizesse acordos com ambos os blocos e se desenvolvesse a partir 

dos intercâmbios comerciais. 

 

4.5.3.3.  Confronto crítico e síntese do argumento americanista e nacionalista 

 

Conforme exposto anteriormente, Jaguaribe (1956, 2013) acredita na tese neutralista 

de que não há culturas em conflito, somente uma civilização universal e ocidental. De acordo 

com sua ideologia nacional-desenvolvimentista e a partir da síntese da teoria americanista e 

da teoria neutralistas, Jaguaribe estabelece a conclusão de que a integração do mundo que leva 

à disputa de poder entre EUA e URSS, somente seria prejudicial aos países subdesenvolvidos 

e que ainda possuem engodos coloniais. 

Para a ideologia nacional-desenvolvimentista, a posição do país dentro do contexto 

de guerra fria depende de sua posição no contexto mundial, logo para países grandes e 

subdesenvolvidos como Brasil, Argentina, Índia, Indonésia e o bloco árabe, a formação de um 

império, seja ele norte-americano, seja soviético, seria igualmente prejudicial para o 

desenvolvimento e modernização das estruturas arcaicas políticas, econômicas e culturais. 

Portanto, para estas nações, o melhor seria uma terceira posição no conflito leste-oeste. 

Diferentemente do movimento dos não-alinhados, esta terceira posição proposta por 

Jaguaribe, reconhece a parceria nata entre Brasil e EUA, além de sua localização dentro da 

cultura ocidental, mas também reconhece que somente uma política externa neutralista seria 

capaz de alçar o país a níveis de desenvolvimento necessários para a transição proposta pela 

ideologia nacional-desenvolvimentista. Como afirma Jaguaribe (2013, p. 341): “No caso do 
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Brasil, cujos interesses se concentram, predominantemente, na promoção do próprio 

desenvolvimento, o neutralismo é, obviamente, a posição mais vantajosa”. 

Jaguaribe (2013, p. 343) adiciona a este argumento que “a terceira posição, como 

política de descomprometimento e de independência em face do conflito norte-americano-

soviético, é, ideologicamente, a mais representativa e autêntica e, pragmaticamente, a mais 

vantajosa para países como o Brasil”.  O autor julga necessário reconhecer que o Brasil é 

dependente dos EUA demais para lhe impor alguma neutralidade e muito importante para os 

EUA aceitarem perdê-lo no conflito soviético. 

Para os neutralistas, o Brasil poderia adotar uma política de independência dos EUA 

sem ter de retornar ao bloco. O problema seria tomar esta atitude isoladamente da América 

Latina, Europa, Japão, bloco afro-asiático e árabe. A melhor maneira de o Brasil adotar uma 

posição neutralista dentro do conflito americano-soviético seria se ele se unisse em bloco com 

os países supracitados e adotasse uma política de relações comerciais tanto com a URSS 

quanto com os EUA. 

Esta política própria ou autonomista, ou até mesmo independente enfrentaria alguns 

dos pontos de estrangulamento do desenvolvimento brasileiro, como o Estado Cartorial, capaz 

de barrar qualquer tentativa de independência, sem antes se reformular estruturalmente o 

Estado Brasileiro através de um projeto nacionalista e desenvolvimentista (JAGUARIBE, 

2013).  A política externa independente necessitaria de um apoio internacional e da união da 

América Latina, principalmente Argentina e Brasil, para enfrentar em bloco os EUA e URSS. 

Isso possibilitaria o alargamento do mercado comprador brasileiro e latino-americano, que 

passaria a negociar com Leste e retiraria os embargos econômicos e restaurar relações com a 

URSS. 

A despeito de este neutralismo não ser sinônimo de Terceira Via ou do Movimento 

dos Não-Alinhados, é de suma relevância o apoio à luta anticolonial e maior aproximação da 

África e Oriente Médio. Em suas últimas páginas, Jaguaribe descreve o estreitamento de laços 

entre a América Latina e fomento a integração regional como a melhor maneira de se formar 

um bloco conciso capaz de desafiar o poderio das duas superpotências no sentido de conceder 

maior autonomia e independência aos países latino-americanos, e consequentemente ao 

Brasil. 

Ainda no cenário internacional, o apoio à luta anticolonial dos países afro-asiáticos e 

árabes poderia estreitar os laços culturais, políticos e comerciais com estes países, criando um 

novo mercado consumidor e aliados para resistir ao conflito entre as potências. Aliado ao 

estreitamento de laços com os países indicados, Jaguaribe confia que a intensificação dos 
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laços já existentes entre o Brasil e os países europeus e Japão, seria de grande valia para o 

neutralismo brasileiro. 

Ao mesmo tempo em que deveria reatar relações com a URSS e reconhecer o 

governo de Pequim, o Brasil deveria procurar manter relações econômicas e culturais com os 

EUA, mostrando-se assim realmente neutro no conflito e não escolhendo um lado ideológico, 

principalmente por meio de instrumentos multilaterais com as Nações Unidas, que de acordo 

com Jaguaribe (2013, p. 373) seriam “um dos principais palcos e instrumentos da nova 

política exterior brasileira”. 

Como é problematizado a partir deste capítulo final, o nacional-desenvolvimentismo 

de Hélio Jaguaribe busca a conciliação das correntes desenvolvimentistas de sua época. Ao 

optar pela metodologia apresentada, quando da utilização da tese, antítese e síntese, Jaguaribe 

acaba por demonstrar o que ele compreende por desenvolvimentismo e nacionalismo. Não 

escolher nenhum sentido único do desenvolvimentismo revela muito acerca da sua obra. 

Durante a problematização e análise pode ser percebido o caráter do nacional-

desenvolvimentismo de Jaguaribe e suas possíveis motivações para formulação da 

denominada ideologia nacional-desenvolvimentista. Tomando por base as correntes 

desenvolvimentistas de sua época, contrárias e favoráveis às suas concepções, Jaguaribe cria 

uma noção distinta da intelectualidade de sua década e até mesmo do ISEB. A introdução de 

um projeto desenvolvimentista para servir de base para políticas nacionais em suas mais 

diversas áreas demonstra a intenção autoral em intervir e participar ativamente da política 

através da intelectualidade pública que o autor busca representar. 
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CONCLUSÃO 

 

Finalizado o monólogo argumentativo com a apresentação das ideias, das fontes 

primárias, dos dados e discussões pertinentes a problematização da pesquisa, chega-se à parte 

final com algumas considerações e ponderações conclusivas a serem feitas ao público leitor. 

Como dito previamente, não se objetivou com esta pesquisa a introdução de um significado 

solidificado ou uma resposta definitiva que findará as discussões acerca do tema debatido, 

mas sim, acrescentar uma distinta visão sobre a temática no intuito de contribuir para as 

respostas já obtidas em pesquisas anteriores. 

Tendo como objeto de pesquisa a obra de Hélio Jaguaribe Gomes de Mattos e seus 

trabalhos realizados entre os anos 1946 e 1958, este trabalho foi motivado pela pergunta, 

outrora apresentada na introdução do estudo, que buscou o significado de nacional-

desenvolvimentismo na obra de Hélio Jaguaribe e como este significado se encaixa no debate 

desenvolvimentista da época em que o pensador era filiado ao Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros. 

O referencial teórico-metodológico do contextualismo linguístico serviu aos 

propósitos da pesquisa no sentido de se demonstrar capaz de aliar contexto e linguagem, 

objetivando-se chegar ao significado de determinado conceito para um específico autor em 

uma distinta época. Quando se falou aqui em “significado” de nacional-desenvolvimentismo 

para Jaguaribe, não se tinha em mente somente a conceituação da palavra como o pretenderia 

um dicionário historiográfico, mas também um possível vislumbre das intenções por trás do 

conceito formulado pelo autor. 

Para tal, se fez necessário a elucidação do contexto social, econômico, político e 

cultural das décadas de 1950 e meados dos anos 1960, além da análise da trajetória 

profissional e intelectual de Jaguaribe, esclarecendo assim um possível contexto linguístico. 

Este contexto linguístico representa o contexto (fora do texto) que fomentou o debate 

desenvolvimentista e levou Jaguaribe a se perguntar como deveria ser o desenvolvimento da 

nação brasileira à sua época. 

Como mencionado previamente, o contexto sócio-político, pelo menos como o era 

percebido pelos isebianos e pelo próprio Jaguaribe, era de uma crise profunda alicerçada nos 

constructos coloniais que persistiam em existir em uma sociedade que galgava os passos do 

desenvolvimento cultural e econômico, mas que era impedida pelo status quo, inadequação da 

sociedade para a transição e existência de construções coloniais que barravam a transição da 

estrutura histórico-social do Brasil enquanto nação na década de 1950. 
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Esta supracitada crise estava inserida dentro do que se acorda em chamar de contexto 

linguístico. No intuito de compreender o contexto linguístico de Jaguaribe foi interessante a 

análise da pergunta que ele buscava responder e o que ele intencionava com a apresentação de 

sua concepção de nacional-desenvolvimentismo. Como afirmou Skinner (2002, p. 88) 

“qualquer declaração/afirmação é a personificação de uma intenção particular de uma ocasião 

particular, dirigida à solução de um problema particular, dentro de um específico contexto” e 

é esta intenção que se almejou problematizar ao tentar solucionar um possível significado de 

nacional-desenvolvimentismo para Hélio Jaguaribe na década de 1950. 

Buscou-se aqui mais que o esclarecimento de um conceito historiográfico, mas 

também uma análise da intenção e objetivo de Jaguaribe ao formular o que ele denominou de 

“ideologia nacional-desenvolvimentista”, assim como a explanação de seu contexto 

linguístico que lhe levou à criação de um projeto desenvolvimentista em meio a um debate já 

existente e com proposições de distintos projetos de desenvolvimento nacional. 

Tanto a intenção quanto o contexto linguístico foram ponderados para por fim se 

chegar ao provável significado do conceito de nacional-desenvolvimentismo para Hélio 

Jaguaribe, enquanto membro da intelectualidade pública nacional, presente em um contexto 

de debate desenvolvimentista e de influência da classe intelectual na gerência de assuntos 

governamentais da década de 1950 e meados da década de 1960. 

Estabeleceu-se como recorte temporal da pesquisa a década de 1950 e início dos anos 

1960, período em que Jaguaribe participou ativamente do debate desenvolvimentista a 

respeito da elaboração de projetos de desenvolvimentos para as nações denominadas 

subdesenvolvidas. O conceito de subdesenvolvimento utilizado pelos isebianos e pelo próprio 

Jaguaribe advém da teoria estruturalista latino-americana ou cepalina de Raúl Prebisch e 

Celso Furtado, e parte da premissa de que o globo estaria dividido entre países desenvolvidos 

e países subdesenvolvidos. 

Os países desenvolvidos seriam aqueles que alçaram o desenvolvimento por meio da 

revolução industrial e colonização, já os subdesenvolvidos seriam aqueles ainda não 

industrializados ou em fase de industrialização, como o Brasil na década de 1950. As nações 

subdesenvolvidas estariam impedidas de se modernizar graças ao atraso econômico, político e 

cultural, e a persistência de constructos coloniais na sociedade que deveriam ser solucionados 

por meio de um projeto de desenvolvimento nacional, dentre estes o projeto nacional-

desenvolvimentista de Hélio Jaguaribe. 

Como apresentado pela pesquisa, Jaguaribe formulou sua concepção nacional-

desenvolvimentista enquanto membro do IBESP e do ISEB. Enquanto que as maiores ações 



144 
 

do IBESP envolviam a publicação do periódico Cadernos do Nosso Tempo, o ISEB 

especializou-se em conferências, cursos ordinários e extraordinários. Criado em 1955, na 

administração temporária de Café Filho, o ISEB contou com apoio orçamentário e expresso 

auxílio governamental, principalmente no governo de Juscelino Kubitschek. 

Conclui-se, a partir da pesquisa exposta, que o nacional-desenvolvimentismo de 

Jaguaribe, embora formulado dentro do ISEB, não pode ser utilizado como sinônimo do 

nacionalismo desenvolvimentista isebiano, que por sua vez, é um dentre as diversas correntes 

desenvolvimentistas da década de 1950. Aqui se vislumbra talvez o primeiro dos três pontos 

conclusivos desta pesquisa, a inferência de que o significado da noção de nacional-

desenvolvimentismo para Hélio Jaguaribe se distingue de seus demais pares e colegas 

isebianos. Esta distinção não realizada pelas pesquisas apresentadas na revisão literária é o 

que difere esta proposta dissertativa das demais, embora isto não negue as conclusões e 

considerações de pesquisas anteriores. 

O segundo ponto é relacionado ao referencial teórico-metodológico e a concepção do 

termo “significado”, palavra que nesta pesquisa abarca a intenção do autor dentro de um 

determinado contexto linguístico. Como foi apresentado, Jaguaribe fazia parte da 

intelectualidade pública brasileira e havia criado institutos objetivando a ação política dos 

intelectuais nacionais em prol de um projeto desenvolvimentista e nacionalista. Ao passo em 

que sua trajetória profissional é marcada pela advocacia, assessoria indireta ao governo 

Vargas e direção de projeto de expansão da Companhia Siderúrgica Ferro e Aço de Vitória, 

seu contexto linguístico é marcado pelo debate desenvolvimentista. 

É possível, a partir da análise de sua trajetória intelectual e profissional aliado ao 

contexto linguístico, visualizar sua possível intenção, que era a de atuar enquanto intelectual 

público e projetar uma ideia na administração pública nacional por meio do ISEB e enquanto 

empresário, ele queria que a classe burguesa industrial liderasse a revolução nacional 

burguesa em prol do desenvolvimento. Jaguaribe divulga seu conceito de nacional-

desenvolvimentismo por meio do seu livro publicado em 1958 e o significado deste conceito é 

o terceiro ponto conclusivo desta pesquisa. 

A potencial intenção de Jaguaribe ao formular sua concepção de nacional-

desenvolvimentismo está diretamente conectada à dimensão ilocucionária de sua obra, como 

revela o referencial teórico-metodológico do contextualismo linguístico de Q. Skinner (2002). 

O “significado” do conceito de nacional-desenvolvimentismo para Jaguaribe na década de 

1950 foi apreendido a partir de sua elocução, ou seja, ação enquanto intelectual público que 
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objetiva modificar os rumos da nação a partir de seus institutos e projeto de desenvolvimento 

nacional. 

O terceiro ponto conclusivo é o “significado” conceitual da sua noção de nacional-

desenvolvimentismo na década de 1950. Um dos conceitos basilares para a “ideologia 

nacional-desenvolvimentista” de Jaguaribe é o próprio significado da palavra “ideologia”. A 

utilização do termo “ideologia” e não “teoria” possui explicação por meio dos textos teóricos 

de Jaguaribe, que afirma ser a ideologia “o conjunto de valores e ideias que apresentam como 

razoável e desejável determinado projeto ou estatuto convivencial para a comunidade, a partir 

dos interesses situacionais de determinada classe ou grupo social (JAGUARIBE, 2013, p. 65). 

Jaguaribe acreditava que o Brasil à sua época estava numa fase de transição 

subordinada às características de um país subdesenvolvido com pretensões de 

desenvolvimento barradas pelas construções coloniais e edificadas em torno da sociedade e da 

cultura política. Para o autor o único meio pelo qual poderia se solucionar os problemas 

brasileiros e através do qual haveria impulsionamento do desenvolvimento seria a construção 

de uma ideologia nacional e de um projeto que fosse nacionalista e dirigido pela classe 

burguesa industrial, única capaz de abarcar os interesses situacionais de todas as classes no 

Brasil da década de 1950. 

Esta seria a ideologia do desenvolvimento, defendida por vários autores dentro dos 

quadros do ISEB, mas com alguns aspectos distintos graças à ponderação de Jaguaribe e não 

exclusão dos argumentos nacionalistas e cosmopolitas. Segundo Jaguaribe havia certos 

impedimentos ao desenvolvimento e que favoreciam o subdesenvolvimento brasileiro. Tais 

impedimentos seriam conhecidos como pontos de estrangulamento do desenvolvimento e 

estes seriam causados pela cultura, pela política e pela economia, ainda marcada por certos 

constructos coloniais e arcaicos que barravam a industrialização e a modernização brasileira. 

A ideia de transição e passagem de uma fase subdesenvolvida para uma fase 

desenvolvida estaria basilada na concepção faseológica de história de Jaguaribe, partilhada 

por seus pares intelectuais, tais como Guerreiro Ramos. Jaguaribe apresenta esta concepção 

faseológica da estrutura histórico-social em um dos volumes dos Cadernos do Nosso Tempo e 

afirma existir na história mundial fases e épocas, todas fundamentadas no conceito de 

“estrutura-tipo” da história. 

O termo “estrutura-tipo” remete aos variados planos estruturais de uma nação e/ou 

comunidade, neste caso o Brasil, possuidor de três fases em sua história: a Fase Colonial, a 

Fase Semicolonial, e a Fase de Transição, esta última tendo sido iniciada após a Revolução de 

1930 e ainda presente no período da trajetória de Jaguaribe, neste caso a década de 1950. A 
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“estrutura-tipo” das décadas de 1950 e 1960 era marcada pelo “clientelismo” e pelo “Estado 

Cartorial”, ambos os constructos da Fase Colonial e que permaneciam na Fase de Transição, 

barrando assim o desenvolvimento e a transição de fases. 

A política de clientela baseava-se no poder da classe agroexportadora, que trocava 

favores de sua clientela por votos, fazendo com que o poder sempre ficasse nas mãos de um 

determinado grupo político ou classe social. Esta política induzia a existência do “Estado 

Cartorial Brasileiro”, produto da política de clientela, no qual a estrutura política permanecia 

nas mãos daqueles que se beneficiavam do status quo e da não industrialização do Brasil, logo 

do subsequente subdesenvolvimento. 

Esta classe agroexportadora, conforme qualifica Jaguaribe, tinha o apoio de uma 

classe média parasitária, proveniente de setores da sociedade que não produziam e se filiavam 

aos quadros burocráticos estatais para manter seus padrões de vida. Estas classes 

tradicionalistas provenientes do sistema político de clientela e do “cartorialismo” deveriam 

ser opostas por uma classe mais progressista, composta pela burguesia industrial, pelo 

proletariado e pelos intelectuais que compunham os quadros técnicos da administração 

pública. E conforme afirma o projeto desenvolvimentista de Jaguaribe, todas estas classes 

progressistas deveriam se unir em torno da burguesia industrial, única classe capaz de 

amalgamar os interesses situacionais de todas as classes em prol do desenvolvimento e da 

industrialização modernizante. 

Esta transição por meio de um projeto nacional desenvolvimentista e capaz de mudar 

a fase e a estrutura-tipo brasileira era propiciada pelo momento único em que o Brasil vivia e 

por conta da chamada “Crise do Nosso Tempo”, diversos pontos de estrangulamento da 

economia brasileira que causavam uma crise massiva de amplas proporções em todos os 

setores da sociedade brasileira, sejam eles nos setores econômicos, políticos, sociais, culturais 

e intelectuais. A solução à crise e único meio pelo qual o Brasil poderia mudar de fase seria o 

projeto desenvolvimentista. 

O projeto desenvolvimentista discutido pelos pares isebianos de Jaguaribe era 

diverso e não homogêneo, por isso, em 1958 ele publica o que seria sua obra final que 

traduziria o significado de nacional-desenvolvimentismo e esclareceria seu projeto, divergente 

em alguns aspectos de seus colegas e fundamentado em todos os conceitos já apresentados 

anteriormente. O Nacionalismo na Atualidade Brasileira de 1958 causaria grande comoção 

entre seus opositores e desencadearia uma crise que levaria a saída de Jaguaribe do ISEB no 

mesmo ano. 
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O livro transcreve o significado da “ideologia desenvolvimentista” de Jaguaribe e 

demonstra através de sua argumentação a necessidade do país de um projeto 

desenvolvimentista pelo qual o Brasil poderia mudar de sua fase subdesenvolvida para uma 

fase desenvolvida e modernizada. Para Jaguaribe a modernidade política, ou seja, a própria 

construção da nação brasileira se fazia necessária para o desenvolvimento. O atraso 

representado pelo subdesenvolvimento e pela fase semicolonial estavam além das variáveis 

políticas, culturais, econômico-sociais, e significava também que o Estado brasileiro ainda 

não havia se formado completamente, no sentido da construção de uma nação e de uma 

cultura brasileira genuína. 

Para que houvesse o desenvolvimento, a transição de fases e da estrutura-tipo, para 

que se formasse de fato uma nação brasileira, era de extrema importância a ideologia 

nacionalista e o nacionalismo em si. O nacionalismo, enquanto movimento ideológico e 

fenômeno histórico-social, segundo Jaguaribe, era o ingrediente necessário para a 

racionalização do Estado brasileiro e para o desenvolvimento nacional por meio de um 

projeto, neste caso, o projeto desenvolvimentista. 

Como demonstrado, havia diversas correntes e variadas interpretações do projeto 

desenvolvimentista. Classificados em cinco correntes ideológicas, todas estas vertentes 

percorriam o espectro divido entre nacionalistas e cosmopolitas. Os cosmopolitas, em 

variados momentos da história taxados de “entreguistas” – cabe aqui relembrar que até 

mesmo Jaguaribe foi pejorativamente intitulado de entreguista pelos nacionalistas mais 

extremos –, seriam aqueles que defendiam um modelo mais globalizante, voltado para o 

ocidente e para o americanismo – relembrando que o mundo estava dividido à época por conta 

da Guerra Fria –, podendo compreender as correntes liberais e desenvolvimentista do setor 

privado. 

Já os nacionalistas, cuja crença num modelo mais voltado para o nacional, 

protecionista em algumas medidas e contra o americanismo dentro do espectro do conflito 

leste-oeste, podia compreender desde os mais exacerbados, como a corrente socialista, até os 

mais moderados das correntes do setor público nacionalista e não-nacionalista. Toda esta 

divisão demonstra que não havia coesão nem homogeneidade no pensamento 

desenvolvimentista e quanto à melhor maneira de se conduzir o projeto nacional de 

desenvolvimento. 

Jaguaribe, consciente de que a rotulação “cosmopolita versus nacionalistas” ou 

“entreguistas versus nacionalistas” não representavam adequadamente o ambiente político 

nacional brasileiro, demonstra em seu livro, por meio da comparação das duas vertentes, que 



148 
 

há uma maneira de conciliar as duas visões de mundo. A “ideologia nacional-

desenvolvimentista” é construída de uma maneira que mesmo sendo nacionalista, não coaduna 

com os aspectos mais extremos do nacionalismo brasileiro, e mesmo sendo cosmopolita, não 

coaduna igualmente com os aspectos mais extremados do cosmopolitismo (entreguismo) 

brasileiro. É justamente por conta desta tentativa de conciliação e de busca por evitar os 

extremismos, que Jaguaribe atraiu controvérsia e críticas de ambos os espectros ideológicos 

nacionais brasileiros. 

Jaguaribe afirma desde o começo em sua obra que tinha a intenção de trabalhar com 

cinco problemáticas nacionais: a questão do capital estrangeiro; a questão do petróleo; a 

política exterior brasileira; a temática sobre energia nuclear; e por fim, a temática acerca do 

setor elétrico nacional. Estas duas últimas, contudo, tiveram de ser deixadas de fora da obra 

devido ao tempo de conclusão do trabalho, escolhendo-se permanecer somente com os três 

primeiros temas, cuja abordagem já estende e expande consideravelmente o tamanho físico 

dos temas discutidos. 

Jaguaribe apresenta os problemas concretos do Brasil da década de 1950, enquanto 

nação subdesenvolvida, subcapitalizada e em fase de transição, objetivando colaborar com um 

projeto que fornecesse soluções de viés nacionalista desenvolvimentista e que contribuísse 

para o desenvolvimento nacional brasileiro. O autor apresenta sua síntese nacional-

desenvolvimentista a partir da discussão entre dois argumentos, o cosmopolita e o 

nacionalista. Utilizando-se da metodologia cartesiana, Jaguaribe introduz a tese cosmopolita e 

a antítese nacionalista, e finda sua argumentação com a síntese nacional-desenvolvimentista. 

De acordo com a síntese nacional-desenvolvimentista o Brasil enquanto economia 

subdesenvolvida e subcapitalizada necessita de capitalização para o desenvolvimento da 

economia, e tanto capital nacional quanto capitais estrangeiros seriam necessários para 

fomentar a indústria e o desenvolvimento nacional. Jaguaribe acredita haver real necessidade 

da capitalização da economia e está de acordo com os nacionalistas quando da priorização do 

capital nacional, contudo, também reconhece que quando não há capital nacional é prudente 

recorrer a capital estrangeiro. 

Quanto ao monopólio estatal sobre o petróleo, Jaguaribe acredita que determinados 

setores da exploração de petróleo seriam melhor ministrados em regime de livre concorrência 

e em outros setores seria necessário o monopólio estatal, principalmente para garantia da 

segurança nacional e dos melhores interesses da nação. O autor acredita, aqui ele se 

assemelha a sua solução quanto aos capitais estrangeiros, que em determinados momentos se 

faz necessário o monopólio estatal, mas em outros o melhor caminho seria a abertura ao 
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mercado e ao próprio capital estrangeiro, principalmente em setores deficitários de capital por 

parte do Brasil e devido aos altos custos da exploração petrolífera. 

Jaguaribe, a partir de sua síntese, se faz valer da ideia de que não há conflito 

civilizacional entre a cultura ocidental e oriental, pois segundo ele somente há o 

universalismo ocidental que abarca todas as culturas, o aproximando aqui do cosmopolitismo. 

Ele se aproxima do nacionalismo e do neutralismo, quando reconhece o verdadeiro conflito de 

sua época, que segundo ele é entre o mundo desenvolvido e o subdesenvolvido. O autor 

acredita que a melhor solução é o neutralismo, que neste caso não é o neutralismo proposto 

pelas nações do Movimento dos Não-Alinhados durante a Guerra Fria. 

O neutralismo, para Jaguaribe, significa reconhecer o verdadeiro conflito e as 

relações intrínsecas entre o Brasil e o ocidente americanista, e a partir disto, exercer uma 

política em busca de mercado tanto no ocidente quanto no oriente. Para Jaguaribe, a melhor 

maneira de se realizar uma política externa neutra é a reaproximação da União Soviética e 

reconhecimento do governo Chinês, sem se afastar dos EUA. 

Além disso, o neutralismo significa permanecer do lado das nações que se encontram 

em plena luta pela descolonização, aproximação de países africanos, árabes e asiáticos, em 

sua grande maioria subdesenvolvidos, aumentando assim o mercado consumidor e as alianças 

comerciais e culturais entre os países do mundo subdesenvolvido em prol do 

desenvolvimento. Tal posicionamento se demonstra possível através da solidificação de laços 

com a América Latina e formação de um bloco coeso, principalmente com países sul-

americanos, como a Argentina, para que todas negociações no mundo se dêem por meio do 

multilateralismo e pela força da união dos países subdesenvolvidos. 

Seja pela problemática do capital estrangeiro, pelo monopólio estatal do petróleo ou 

pela política externa neutralista, Jaguaribe confere aos problemas concretos uma análise que 

sintetiza a ideologia nacional-desenvolvimentista. Esta ideologia surge dentro do ISEB, 

instituição aparelhada pelo governo para pensar o Brasil e parte da burocracia estatal 

brasileira em busca da solução de problemas da época, e dotada de diversas e heterogêneos 

vieses. 

O nacional-desenvolvimentismo de Jaguaribe é a “ideologia” dentre as várias 

ideologias desenvolvimentistas da época e parte de um projeto de desenvolvimento nacional e 

de formação da nação brasileira, além de realizador e fundamental para o desenvolvimento e 

pela transição da “estrutura-tipo” nacional e pela realização da chamada “revolução nacional 

burguesa”, conduzida pela burguesia industrial, única capaz de amalgamar os interesses 

situacionais de todas as classes progressistas brasileiras e auxiliada pela intelectualidade 
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pública nacional de um país que demandava quadros técnico-burocráticos capazes e 

profissionais. 

Este projeto é formulado por um Jaguaribe diverso enquanto profissional, pois além 

de intelectual, foi advogado, membro indireto da administração de Vargas, empresário e dono 

de uma Companhia Siderúrgica e em sua maior parte, membro da intelectualidade pública 

nacional brasileira. Jaguaribe, com sua obra, almeja e intenciona muito mais que a divulgação 

de uma ideia ou ideologia, o autor deseja de fato a mudança e a aplicação do projeto 

desenvolvimentista por parte da burguesia nacional, auxiliado pela intelectualidade pública, 

pois conforme o autor, o momento para transição era o da sua época. 

Sua época foi marcada por uma crise sem precedentes, pelo que Jaguaribe acorda em 

denominar de falta de uma nação consolidada e pela existência de constructos atrasados ainda 

semicoloniais que barravam não só o desenvolvimento econômico, mas também a 

modernização do Estado brasileiro em seus diversos aspectos, sociais, culturais, políticos e 

econômicos. A “ideologia nacional-desenvolvimentista” surge aqui como solução para “A 

Crise do Tempo” de Jaguaribe e pela realização final de um projeto de nação capaz de alçar o 

país ao desenvolvimento e a formação de uma nação brasileira baseada no progresso e no 

neutralismo político internacional, além de finalmente marcar a passagem de uma fase na 

estrutura sócio-histórico nacional. 

Enfim, conforme exposto e apresentado, estes três pontos apresentados formam o 

potencial significado da “ideologia nacional-desenvolvimentista” de Hélio Jaguaribe da 

década de 1950. Apreendido a partir do referencial teórico-metodológico do contextualismo 

linguístico, o “significado” do conceito tem como fundamentos o contexto, a trajetória 

intelectual, a intenção autoral e o significado conceitual do nacional-desenvolvimentismo de 

Jaguaribe. 

Primeiro, sua concepção de nacional-desenvolvimentismo é distinta do nacionalismo 

desenvolvimentista do ISEB. Em segundo lugar, seu projeto não só queria divulgar uma 

ideologia ou pensamento, mas foi criado por um profissional que intencionava a mudança 

objetiva e real do Brasil de sua época e contexto. Jaguaribe cria o nacional-

desenvolvimentismo a partir do contexto linguístico de debate do desenvolvimento e 

enquanto empresário, pensador, advogado e membro criador de instituições basilares para o 

pensamento desenvolvimentista e principalmente, crente na ideia da formação de uma nação 

brasileira a partir da transição ocasionada pelo projeto desenvolvimentista aqui intitulado de 

nacional-desenvolvimentismo. 
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A transição de fases proposta pelo nacional-desenvolvimentismo de Jaguaribe parte 

da premissa da existência de construções sociais e institucionais atrasadas, que representam o 

caráter subdesenvolvido da nação que ainda está a se construir. Intencionando mudanças na 

política nacional em prol do desenvolvimento e de caráter nacionalista, a ideologia nacional-

desenvolvimentista de Jaguaribe é formulada enquanto projeto a partir da convergência de 

ideias opostas e por meio da síntese de pensamentos divergentes. O nacional-

desenvolvimentismo proposto por Jaguaribe em O Nacionalismo na Atualidade Brasileira 

sintetiza um projeto de desenvolvimento fundamentado no nacionalismo e que enxerga neste 

um meio para atingir o desenvolvimento e concluir o projeto de modernização do Brasil e 

consolidação da Nação e do Estado Brasileiro. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I 

 

Publicações de Hélio Jaguaribe no Brasil e Exterior (1953 – 2001) 

Ano Publicação 

1953 A ideologia do governo republicano e a política internacional dos EUA. Revista 

Cadernos do Nosso Tempo, IBESP, Nº 1, ANO I, Out-Dez, 1953. 

A crise ministerial e a nova política do Sr. Getúlio Vargas. Revista Cadernos do Nosso 

Tempo, IBESP, Nº 1, ANO I, Out-Dez, 1953. 

A Eleição do Sr. Jânio Quadros. Revista Cadernos do Nosso Tempo, IBESP, Nº 1, ANO 

I, Out-Dez, 1953. 

A Crise Brasileira. Revista Cadernos do Nosso Tempo, IBESP, Nº 1, ANO I, out-dez, 

1953. 

1954 A crise do nosso tempo e do Brasil. Revista Cadernos do Nosso Tempo, IBESP, Nº 2, 

ANO II, Jan-Jun, 1954. 

Palestra com o Sr. Paz Estenssoro. Revista Cadernos do Nosso Tempo, IBESP, Nº 2, 

ANO II, Jan-Jun, 1954. 

1955 Panorama Nacional. Revista Cadernos do Nosso Tempo, IBESP, Nº 4, ANO III, Abril-

Agosto, 1955. 

A Sucessão Presidencial. Revista Cadernos do Nosso Tempo, IBESP, Nº 4, ANO III, 

Abril-Agosto, 1955. 

1957 A Filosofia no Brasil 

1958 O Nacionalismo na Atualidade Brasileira 

Condições Institucionais do Desenvolvimento, MEC/ISEB 

1962 Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Político, Editora Fundo de 

Cultura, 1962. 

1967 Problemas do Desenvolvimento Latino-Americano 

1969 La Nueva Dependencia 

1971 Ciência y Tecnologia em el Contexto Socio-Económico de America Latina 

1972 Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Político 

1973 Political Development: A General Theory and a Latin American Case Study. New York: 

Harper & Row, Publishers, 1973. 

1974 Brasil: Crise e Alternativas 
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1977 The New International System in: Karl Deutsche 

Problems of World Modeling 

1979 Introdução ao Desenvolvimento Social 

Um Breve depoimento e uma Reapreciação Crítica, Cadernos de Opinião 14, 1979. 

1982 La Politica Internacional de los años 80: uma perspectiva latino-americana 

1985 Sociedade e Política 

Brasil Sociedade Democrática 

Democracia Grega 

1986 Brasil 2000: para um novo pacto social 

Circunstâncias e Pensamento - Sociedade e Cultura 

Reflexões sobre o Atlântico Sul 

Novo Cenário Internacional 

1987 O Estruturalismo Brasileiro 

La Dependencia Politico-Econômica de América Latina 

1988 Brasil: reforma ou caos 

Mercosul e as Alternativas para a Ordem Mundial 

1989 A Proposta Social Democrata 

Alternativas do Brasil 

A Proposta Social-Democrata 

1990 As Perspectivas do Brasil e o Novo Governo 

1991 O Brasil e o Plano Bush: Oportunidades e Riscos numa futura Integração das Américas 

Condições para a retomada do Desenvolvimento 

1992 Sociedade, Estado e Partidos na Atualidade Brasileira 

1993 Transcendência e Mundo na Virada do Século 

Crise na República 

1994 Brazil, Social and Economic Survey 

Brasil, Proposta de Reforma: Subsídios para a Revisão Constitucional e Planejamento 

Estratégico 

Desenvolvimento, Tecnologia e Governabilidade 

Brasil Hoy; Perspectivas Sociales y Politicas e Implicaciones para Mercosur 
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1995 El Estado en America Latina 

O Brasil e o Plano Bush: Oportunidades e Riscos numa Futura Integração das Américas 

2001 Um estudo crítico da história 

Fontes: LIMA, Sérgio Eduardo Moreira (Org.). Visões da obra de Hélio Jaguaribe, 2015. 

FILHO et. al., (Org.). Estudos em homenagem à Hélio Jaguaribe, 2000. 
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APÊNDICE II 

 

Revisão da Literatura – Intérpretes do Desenvolvimentismo e da obra de Hélio 

Jaguaribe (1975 – 2014) 

 

Intérpretes do Desenvolvimentismo e da Obra de Hélio Jaguaribe 

Temática: Intelectualidade pública e o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) 

Autoria Pesquisa Ano 

ABREU, Alzira Alves Nationalisme et action politique au Brésil: une étude 

sur l'ISEB 

1975 

TOLEDO, Caio Navarro ISEB: Fábrica de Ideologias 1977 

SODRÉ, Nelson Werneck A verdade sobre o ISEB 1978 

MICÉLI, Sergio Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil (1920-1945) 1979 

MARTINS, Luciano A Gênese de uma Intelligentsia: os intelectuais e a 

política no Brasil (1920 a 1940) 

1987 

PÉCAUT, Daniel Os Intelectuais e a Política no Brasil: Entre o povo e 

a nação. 

1990 

ABREU, Alzira Alves A ação política dos intelectuais do ISEB 2005 

ALMEIDA, Candido Mendes 

de 

ISEB: fundação e ruptura 2005 

BARIANI, Edison B. Recenseamento bibliográfico em torno do ISEB 2005 

BRESSER-PEREIRA, Luis 

Carlos 

Do Iseb e da Cepal à Teoria da Dependência 2005 

PEREIRA, Alexsandro 

Eugênio 

A Crítica e a Polêmica em Torno do Iseb 2005 

TOLEDO, Caio Navarro Intelectuais e política no Brasil: a experiência do 

ISEB 

2005 

OLIVEIRA, Maria Teresa 

Cavalcanti de 

A “Educação Ideológica” no Projeto de 

Desenvolvimento Nacional do ISEB (1955-1964) 

2006 

POSTERNACK, Leo Populismo no Brasil de 1945 a 1964: as 

Interpretações da Escola de Sociologia da 

Universidade de São Paulo, do ISEB e do 

pensamento econômico liberal 

2008 
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GOMES, Fabrício Augusto 

Souza 

O Intelectual pensa o Brasil: o Nacional-

Desenvolvimentismo na perspectiva do Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) 

2009 

CONTE, Daniela Nelson Werneck Sodré e as Interpretações do Brasil 

Moderno (1958-1964): Análise de Conceitos e 

Contexto de um Intelectual Brasileiro 

2010 

GOMES, Fabrício Augusto 

Souza 

O Intelectual na História: uma abordagem sobre o 

ISEB 

2011 

Temática: O Debate Desenvolvimentista de acordo com os intérpretes do 

desenvolvimento 

Autoria Pesquisa Ano 

BRESSER-PEREIRA, Luis 

Carlos 

Estado e Subdesenvolvimento Industrializado 1977 

CARDOSO, Miriam 

Limoeiro 

Ideologia do Desenvolvimento Brasil: JK-JQ 1977 

BRESSER-PEREIRA, Luis 

Carlos 

Seis Interpretações sobre o Brasil 1982 

BIELSCHOWSKY, Ricardo Pensamento Econômico Brasileiro: O Ciclo 

Ideológico de Desenvolvimentismo 

1988 

BRESSER-PEREIRA, Luis 

Carlos 

Interpretações sobre o Brasil 1997 

BRESSER-PEREIRA, Luis 

Carlos 

O Conceito de Desenvolvimento do ISEB 

Rediscutido 

2004 

FONSECA, Pedro Cezar 

Dutra 

Gênese e Precursores do Desenvolvimentismo no 

Brasil 

2012 

SALOMÃO, Ivan Colangelo O Desenvolvimento em Construção: um Estudo 

sobre a História do Pensamento Desenvolvimentista 

Brasileiro 

2013 

SILVA, Leandro Ribeiro Os Ciclos Desenvolvimentistas Brasileiros (1930-

2010): do nacional desenvolvimentismo ao novo 

desenvolvimentismo 

2013b 

FONSECA, Pedro Cezar 

Dutra 

Desenvolvimentismo: A Construção do Conceito 2014 
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Temática: O Nacional-Desenvolvimentismo de Hélio Jaguaribe de acordo com seus 

intérpretes 

Autoria Pesquisa Ano 

ABREU, Alzira Alves Nationalisme et action politique au Brésil: une étude 

sur l'ISEB 

1975 

PAIVA, Vanilda Pereira Paulo Freire e o Nacionalismo-Desenvolvimentista 1986 

LOVATTO, Angélica A utopia nacionalista de Hélio Jaguaribe e os tempos 

do Iseb 

1996 

ALMEIDA, Candido Mendes 

de 

Hélio Jaguaribe e o nosso humanismo crítico 2000 

BRESSER-PEREIRA, Luis 

Carlos 

Os três momentos de Hélio Jaguaribe 2000 

FILHO, Alfredo Lamy Hélio Jaguaribe e sua obra 2000 

LAFER, Celso Uma análise da trajetória e do perfil intelectual de 

Hélio Jaguaribe 

2000 

WEHLING, Arno Hélio Jaguaribe e a História 2000 

WEFFORT, Francisco C. Formação do pensamento político brasileiro: idéias e 

personagens 

2011 

LESSA, Antônio Carlos Hélio Jaguaribe: a Geração do Nacional-

Desenvolvimentismo 

2013 

SILVA, Fernanda Xavier A Formação do Brasil Moderno em Dois Tempos: 

Uma Análise Comparada do Pensamento de Oliveira 

Vianna e Hélio Jaguaribe 

2013a 

FONSECA, Pedro Cezar 

Dutra 

Desenvolvimentismo: A Construção do Conceito 2014 

MARRECA, Pedro Paiva Celso Furtado: a democracia e o ideário político 

nacional-desenvolvimentista 

2014 

Fonte: Elaboração Própria 
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APÊNDICE III 

 

Trajetória Profissional-Empresarial e Acadêmico-Intelectual de Hélio Jaguaribe (1946-

2005) 

 

Ano Profissão/Cargo/Trabalho/Projeto 

1946 Jaguaribe forma-se bacharel em direito pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) 

No mesmo ano, começa a trabalhar no escritório de San Tiago 

Dantas 

Jaguaribe participa de estudo sobre integração latino-

americana encomendado pelo presidente do BID, Felipe 

Herrera. Neste projeto, Jaguaribe conta com a colaboração de 

Aldo Ferrer 

1948 Jaguaribe abre Escritório de Advocacia com Reinaldo Reis 

1950 A partir de 1950, Jaguaribe coordena o início da Expansão da 

Companhia de Ferro e Aço de Vitória (siderúrgica familiar) até 

o ano de 1963 

No mesmo ano em que inicia o projeto de expansão, a 

Companhia de Ferro e Aço Vitória recebe apoio e 

investimento econômico da Ferrostal A-G (trading alemã) e 

BNDE – Banco Nacional de Desenvolvimento e Econômico 

1951 Jaguaribe participa da Comissão Mista Brasil-EUA como 

assessor jurídico até o ano de 1953, e atua brevemente como 

enviado especial do Correio da Manhã para Suiça 

1952 Em 1952, 

Jaguaribe 

Coordena a 

formação do 

Grupo de 

Itatiaia 

Composição do Grupo de Itatiaia 

Intelectuais 

Paulistas 

Roland Corbisier 

Ângelo Simões de Arruda 

Almeida Salles 

Paulo Edmur de Souza 

Queiroz 

José Luiz de Almeida 

Nogueira Porto 
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Miguel Reale 

Vicente Ferreira da Silva 

Intelectuais 

Cariocas 

Guerreiro Ramos 

Hélio Jaguaribe 

Nelson Werneck Sodré 

Candido Mendes de 

Almeida 

Ainda em 1952, Jaguaribe atua como assessor do Ministro da 

Justiça Negrão de Lima e elabora um anteprojeto de lei de 

segurança nacional a ser entregue pelo Ministro ao Presidente 

No mesmo ano, Jaguaribe 

compõe a Comissão de 

Planejamento Turístico do 

gabinete do Ministro da Justiça 

Negrão de Lima 

Composição da Comissão 

de Planejamento Turístico 

Caio Coelho 

Hélio Jaguaribe 

Edgar Chagas Doria 

Enquanto advogado, Jaguaribe atua como Consultor Jurídico 

dos Sindicatos dos Bancos juntamente com Carlos Pereira 

Raposo 

1953 Em 1953, Jaguaribe coordena a 

Fundação do IBESP – Instituto 

Brasileiro de Economia, 

Sociologia e Política, com o 

apoio de Anísio Teixeira e 

Almir Castro da CAPES 

Composição do IBESP 

Ewaldo Correia Lima 

Candido Mendes 

Guerreiro Ramos 

Fabio Breves 

Roland Corbisier 

Ignacio Rangel 

Romulo Almeida 

Israel Klabin 

Carlos Luiz de Andrade 

J. P. de Almeida Magalhães 

Ottolmy Strauch 

José Ribeiro de Lira 

Heitor Lima Rocha 
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Moacir Felix de Oliveira 

Oscar Lorenzo Fernandes 

Helio Jaguaribe 

Jaguaribe torna-se Editor da 

Revista Cadernos do Nosso 

Tempo127 até o ano de 1956 

Composição do Corpo 

Editorial dos Cadernos do 

Nosso Tempo (CNT) 

Jorge Serpa Filho, José P. 

Moreira da Fonseca, San 

Tiago Dantas 

Jaguaribe em 1953 compõe 

Delegação do Brasil em La Paz 

para representar o Brasil no ato 

de exploração de petróleo da 

faixa subandina, acordo entre o 

governo do Brasil e Bolívia 

Delegação do Brasil 

Embaixador Negrão de 

Lima, como Representante 

do Presidente 

Alvaro Teixeira Soares, 

ministro extraordinário e 

plenipotenciário em missão 

especial 

Castelo Branco Vieira 

Esmeraldo e Floriano José 

Pacheco, como assessores 

militares e tenentes coronéis 

Hélio Jaguaribe Gomes de 

Matos, Oswaldo Maia 

Penido e Paulo Padilha 

Vidal, como secretários 

Ainda em 1953, Jaguaribe 

participa da Reestruturação do 

Ministério da Educação 

Setor de Cultura (subcomissão) 

do Fundo de Cultura 

Composição da 

Subcomissão do Fundo de 

Cultura 

Gilberto Freire 

Hermes Lima 

                                                           
127 Colaboraram para os Cadernos: Alberto Guerreiro Ramos, Candido Mendes de Almeida, Carlos Luís 

Andrade, Ewaldo Correia Lima, Fábio Breves, Heitor Lima Rocha, Helio Jaguaribe, Hermes Lima, Ignácio 

Rangel, João Paulo de Almeida Magalhães, José Ribeiro de Lira, Jorge Abelardo Ramos, Moacir Félix de 

Oliveira e Oscar Lorenzo Fernandes 
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Responsável pela elaboração do 

anteprojeto do Conselho 

Nacional de Cultura – Comissão 

de Assistência Técnica de 

Educação e Cultura 

San Tiago Dantas 

Rodrigo Melo Franco de 

Andrade 

Carlos Flexa Ribeiro 

Carlos Chagas Filho 

Hélio Jaguaribe 

Rubens Maciel 

Edgard Santos 

1955 Coordena a 

Fundação do 

ISEB – 

Instituto 

Superior de 

Estudos 

Brasileiros e 

assume o cargo 

de 

Coordenador 

do 

Departamento 

de Ciência 

Política do 

órgão 

Membros do ISEB 

Hélio Jaguaribe (Dept. de Ciência Política) 

Guerreiro Ramos (Dept. de Sociologia) 

Roland Corbisier (Diretor) 

Nelson Werneck Sodré 

Álvaro Vieira Pinto (Dept. de Filosofia) 

Anísio Teixeira 

Evaldo Correia Lima (Dept. de Economia) 

Candido Mendes (Dept. de História) 

Hélio Burgos Cabal 

Conselho Curador 

Gilberto Freire 

Sérgio Buarque de Hollanda 

Roberto Campos 

Horácio Lafer 

Lucas Lopes 

Miguel Reale 

Pedro Calmon 

Paulo Duarte 

Heitor Villalobos 

San Tiago Dantas 

Fernando de Azevedo 

Luiz Vianna Filho 

Hermes Lima 
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Augusto Frederico Schimidt 

Sérgio Miliet 

1957 Em 1957, Jaguaribe administra 

Cursos Extraordinários pelo 

ISEB 

Título da Conferência 

Política Nacional de 

Desenvolvimento 

As últimas eleições e a 

situação política brasileira 

1958 Jaguaribe publica seu livro pelo 

ISEB em 1958 

O Nacionalismo na 

Atualidade Brasileira 

Saída do ISEB após a publicação de O Nacionalismo na 

Atualidade Brasileira 

1964 Com o golpe e a perseguição do ISEB, todos os membros, 

assim como o próprio organismo, torna-se objeto de 

Investigação do Regime Militar 

No mesmo ano, após se mudar para o exterior, Jaguaribe 

começa a Lecionar em Harvard até 1966 

1966 Jaguaribe leciona em Stanford até 1967 

1968 Jaguaribe leciona no MIT até 1969 

1969 Ao voltar ao Brasil, Jaguaribe torna-se Diretor de Assuntos 

Internacionais das Faculdades Integradas Candido Mendes 

1971 Em 1971, Jaguaribe começa o Projeto Latinequip128 que vai até 

o ano de 1976 e abre o negócio no ano de 1986 

 Acionistas principais: Nacional Financeira (México); 

Banco do Estado de São Paulo (Dirigido por Luiz 

Carlos Bresser-Pereira); Banco de la Provincia de 

Buenos Aires (Argentina). 

1979 Em 1979, Jaguaribe torna-se Decano do IEPES até 2003 

1983 Em 1983, Jaguaribe ganha o Título de Doutor Honoris Causa 

da Faculdade de Mainz, RFA 

1985 Neste ano, Jaguaribe inicia o Projeto Brasil 2000 a mando do 

Governo Sarney 

                                                           
128 O Projeto Latinequip foi feito entre os anos 1971 e 1976, era uma trinacional para comercialização de bens de 

capital na América Latina, criada em 1986, financiada pela Nacional Financeira do México, Banco do Estado de 

São Paulo, Banco do Brasil e Banco da Província de Buenos Aires (JAGUARIBE, 2000). 
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1987 Em 1987, Jaguaribe começa a publicar pelo Instituto de 

Estudos Estratégicos Internacionais 

1988 Após a redemocratização do 

Brasil, Jaguaribe contribui para 

a Fundação do PSDB – Partido 

da Social Democracia 

Brasileira 

Membros do Partido 

André Franco Montoro 

Fernando Henrique Cardoso 

José Richa 

1992 Em 1992, Jaguaribe aceita ser Secretário de Governo 

(Ministro) de Ciência e Tecnologia no Governo Collor 

Neste mesmo ano, Jaguaribe ganha Título de Doutor Honoris 

Causa pela UFPB 

1994 Em 1994, Jaguaribe inicia aquilo que viria a ser sua maior 

obra, a Pesquisa intitulada A Critical Study of History 

2001 Em 2001, ganha seu terceiro Título de Doutor Honoris Causa 

pela Universidade de Buenos Aires 

2005 Em 2005, Jaguaribe torna-se Membro da Academia Brasileira 

de Letras, ocupando a Cadeira de Celso Furtado 

Fontes: LIMA, Sérgio. Visões da obra de Hélio Jaguaribe, 2015; 

FILHO et. al., (org.). Estudos em homenagem à Hélio Jaguaribe, 2000; 

Cadernos do Nosso Tempo (1953-1956). 
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APÊNDICE IV 

 

Publicações de Hélio Jaguaribe no Periódico Cadernos do Nosso Tempo (1953 – 1956) 

 

Título Tipo Textual Meio de Publicação Fonte 

A ideologia do governo 

republicano e a política 

internacional dos 

Estados Unidos 

Manuscrito Revista Cadernos do 

Nosso Tempo. 

Instituto Brasileiro 

de Economia, 

Sociologia e Política 

– IBESP, nº 1, Ano 

I, Outubro-

Dezembro, 1953 

Revista Estudos 

Políticos, n 4, 

2012/01, Edição 

Especial. 

A crise ministerial e a 

nova política do Sr. 

Getúlio Vargas 

Manuscrito Revista Cadernos do 

Nosso Tempo. 

Instituto Brasileiro 

de Economia, 

Sociologia e Política 

– IBESP, nº 1, Ano 

I, Outubro-

Dezembro, 1953. 

Revista Estudos 

Políticos, n 4, 

2012/01, Edição 

Especial. 

A Eleição do Sr. Jânio 

Quadros 
Manuscrito Revista Cadernos do 

Nosso Tempo. 

Instituto Brasileiro 

de Economia, 

Sociologia e Política 

– IBESP, nº 1, Ano 

I, Outubro-

Dezembro, 1953. 

Revista Estudos 

Políticos, n 4, 

2012/01, Edição 

Especial. 

A crise brasileira Manuscrito Revista Cadernos do 

Nosso Tempo. 

Instituto Brasileiro 

de Economia, 

Sociologia e Política 

– IBESP, nº 1, Ano 

I, Outubro-

Dezembro, 1953. 

Revista Estudos 

Políticos, n 4, 

2012/01, Edição 

Especial. 

A crise do nosso tempo 

e do Brasil129 
Manuscrito Revista Cadernos do 

Nosso Tempo. 

Instituto Brasileiro 

de Economia, 

Sociologia e Política 

– IBESP, nº 2, Ano 

II, Janeiro-Junho, 

1954. 

Revista Estudos 

Políticos, n 4, 

2012/01, Edição 

Especial. 

                                                           
129 Palestra de Héio Jaguaribe como Secretário-Geral do IBSEP na cerimônia inaugural dos cursos de seminário 

no Auditório do Ministério da Educação. 
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Palestra com o Sr. Paz 

Estenssoro 
Manuscrito Revista Cadernos do 

Nosso Tempo. 

Instituto Brasileiro 

de Economia, 

Sociologia e Política 

– IBESP, nº 2, Ano 

II, Janeiro-Junho, 

1954. 

Revista Estudos 

Políticos, n 4, 

2012/01, Edição 

Especial. 

Panorama Nacional, A 

Sucessão Presidencial 

Manuscrito Revista Cadernos do 

Nosso Tempo. 

Instituto Brasileiro 

de Economia, 

Sociologia e Política 

– IBESP, nº 4, Ano 

III, Abril-Agosto, 

1955. 

Revista Estudos 

Políticos, n 4, 

2012/01, Edição 

Especial. 

Para uma Política 

Nacional de 

Desenvolvimento 

Manuscrito Revista Cadernos do 

Nosso Tempo. 

Instituto Brasileiro 

de Economia, 

Sociologia e Política 

– IBESP, nº5, Ano 

IV, Janeiro-Março, 

1956. 

Revista Estudos 

Políticos, n 4, 

2012/01, Edição 

Especial. 

Fonte: Cadernos do Nosso Tempo (1953-1956) 
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APÊNDICE V 

 

Conferências realizadas pelo IBESP (1953-1956) 

 

Conferência Tema Palestrante Ano e Local 

Curso de 

Introdução ao 

Pensamento Político 

O Pensamento 

Político da 

Antiguidade. O 

exemplo de Sócrates. 

Platão 

Paulo Edmur de 

Souza 

Federação do 

Comércio de São 

Paulo – Auditório da 

Biblioteca 

Municipal, 1953 

A Política e o Direito 

em Roma 

Professor Miguel 

Reale 

O Cristianismo e a 

Cidade de Deus de 

Santo Agostinho 

Ignácia da Silva 

Telles 

 

A Ordem Medieval e 

a Obra Política de 

Santo Tomáz 

Professor José Pedro 

Galvão de Souza 

Utopias do 

Renascimento 

Vicente Ferreira da 

Silva 

O Despertar do 

Individualismo. A 

reforma e suas 

repercussões 

Professor Candido 

Motta Filho 

 

 

Maquiavel e o Estado Garibaldi de Melo 

Carvalho 

O Direito Natural na 

Ordem Política 

Alceu Amoroso 

Lima 

A ideia Monárquica e 

os seus defensores 

Bodin e os seis livros 

da República e o 

Testamento de 

João Scantimburgo 
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Richelieu 

A Revolução Inglesa. 

Hobbes e Locke 

Professor Mauro 

Brandão Lopes 

Montesquieu e a luta 

contra a tirania 

José Francisco 

Coelho 

O Contratualismo José Luiz de Almeida 

Nogueira Porto 

A Revolução 

Americana 

Rui Bloem 

 

A Revolução 

Francesa 

Francisco 

Clementino San 

Tiago Dantas 

Kant e o estado de 

direito 

Renato Cirell Czerna 

Hegel e o problema 

da liberdade 

Professor Dorival 

Teixeira Vieira 

O despertar do 

socialismo. Marx e a 

política científica 

Theotônio Monteiro 

de Barros Filho 

O liberalismo e as 

constituições 

Afonso Penna Junior 

O industrialismo e a 

ordem política 

Brasílio Machado 

Netto 

A Revolução Russa e 

o seus significado 

político 

Franciso Luis de 

Almeida Salles 

 

As guerras mundiais 

e o fascismo 

Hélio Jaguaribe 

As Condições 

especiais do 

trabalhismo inglês 

Alberto Pasqualini 

Pensamento Político 

Contemporâneo 

Milton Campos 
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Curso de Ciências 

Sociais do IBESP 

Três Ciclos de 

Conferências 

Professores Maio de 1954 

Primeiro Ciclo Raúl Prebisch; 

San Tiago Dantas; 

Ewaldo Correia 

Lima; 

Hélio Jaguaribe; 

Celso Furtado; 

Caio Prado Jr.; 

Nelson Werneck 

Sodré; 

Guerreiro Ramos; 

Glaycon de Paiva; 

Florestan Fernandes; 

J. P. Almeida 

Magalhães; 

J. Soares Pereira; 

Limeira Tejo; 

Rui de Andrade 

Coelho 

Estudo Histórico-

Sociológico do Brasil 

Sociologia do Século 

XX 

Teoria do 

Desenvolvimento 

Condições 

Econômicas do 

Desenvolvimento 

Seminários de 

Introdução do 

Estudo de Nossa 

Época e do Brasil130 

Terceiro Ciclo Candido Mendes; 

Jorge de Serpa; 

Roland Corbisier; 

Hélio Jaguaribe; 

Guerreiro Ramos; 

José Leite Lopes; 

Fernando de 

Azevedo; 

Nelson Sampaio 

Setembro de 1954 

A Política no Século 

XX 

A Cultura no Século 

XX 

Situação Atual do 

Brasil131 

Cursos e 

Conferências sobre 

Problemas 

Econômicos e 

Sociais132 

Teoria das Posições 

Conflitantes; 

Evolução das Ideias 

Políticas no Brasil; 

A Cultura no Século 

XX; 

Desenvolvimento 

Econômico do 

Brasil; 

Situação Atual do 

Brasil; 

Recursos Naturais do 

BRasi; 

A Política no Século 

Candido Mendes; 

Guerreiro Ramos; 

Hélio Jaguaribe; 

Ignácio Rangel; 

Israel Klabin; 

Jesus Soares Pereira; 

José Ribeiro de Lira; 

Jorge Serpa Filho; 

Nelson Werneck 

Sodré 

Julho de 1955 

 

 

                                                           
130 Programação dos Seminários disponível no Correio da Manhã, 1 e 2 de Maio de 1954. 
131 Programação e conteúdo sobre o terceiro ciclo de debates nas edições: Correio da Manhã, 19 de Outubro de 

1954; Correio da Manhã, 22 de outubro de 1954; Jornal do Commercio, 12 de Setembro de 1954; Jornal do 

Commercio, 17 de Setembro de 1954; e  Jornal do Commercio, 21 de Setembro de 1954. 
132 Correio da Manhã, 25 de Maio de 1955. Correio da Manhã, 15 de Junho de 1955. Correio da Manhã, 18 de 

Junho de 1955. Correio da Manhã, 24 de Junho de 1955. Correio da Manhã, 26 de Junho de 1955. Correio da 

Manhã, 29 de Junho de 1955. 
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XX; 

A Industrialização do 

Brasil; 

Evolução Cultural do 

Brasil; 

Condições Políticas 

do Desenvolvimento; 

Cursos Regulares 

do IBESP 

Filosofia; 

Sociologia; Política; 

Economia e 

História 

Professores Abril de 1956 

Filosofia Vieira Pinto e Roland 

Corbisier 

Sociologia Guerreiro Ramos 

Política Hélio Jaguaribe 

Economia Ewaldo Correia Lima 

História José Rodrigues 
Fonte: Correio da Manhã (1954-1956) 
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APÊNDICE VI 

 

Título: RELATÓRIO SUCINTO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO SUPERIOR DE 

ESTUDOS BRASILEIROS (ISEB) DURANTE O PERÍDO DE JANEIRO DE 1956 A 

NOVEMBRO DE 1960 (Compilação do Documento Original). 

 

Localização: Seção de Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional 

Local: [Rio de Janeiro] Data: [1960] 

Paginação: 65 f. Coleção: INl 

Notas: Cópia. Datilografado. Inclui Programa de Atividades para 1961. 

Localização Bibliotecária: 52,30,49 

Autoridade: Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

 

Tabela de Conferências ministradas pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros no 

período de 1956 a 1960 extraídas do Relatório acima mencionado. 

 

 

CONFERÊNCIAS DO CURSO REGULAR 
 

ANO - 1956 
 

Título da Conferência Conferencista 

Nacionalismo Prof. Hermes Lima 

O programa da Petrobras para o 

desenvolvimento nacional 

Col. Janary Gentil Nunes 

Situação e Perspectivas dos Estudos 

Atômicos do Brasil 

Prof. José Leite Lopes 

Situação e Perspectivas da Siderurgia no 

Brasil 

General Edmundo Macedo Soares 

O Problema de Suez Jornalista Paulo Silveira 

Panorama da Batalha do Desenvolvimento 

Nacional 

Comandante Primo Nunes de Andrade 

Saúde e população no Brasil Dr. Mário Magalhães 

Problema trabalhista brasileiro Ministro do Trabalho Persifal Barroso 

Problema brasileiro das endemias rurais Ministro da Saúde Mário Pinotti 

 

ANO - 1957 
 

Título da Palestra Conferencista 

Colonialismo e alienação cultural Dr. Érico Itamar Beungarten 

Política Nacional do Desenvolvimento Dr. Raimundo Noneto Monteiro de 

Santana 

Classe Média e Desenvolvimento Nacional Deputado José Joffili 

Uma experiência de planejamento regional Deputado Romulo de Almeida 

O nacionalismo como fato mundial Senador Domingos Velasco 

Política Nacional de Energia Atômica Deputado Renato Archer 

Os partidos políticos na França Prof. Michel Debrun 

Teorias da Inflação Economista Eduardo Quintiliano da 

Fonseca Sobral 
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A nova China, desenvolvimento econômico e 

exigências humanas 

Deputado Josué de Castro 

Problemas econômicos da América Latina Celso Furtado 

Alguns problemas do desenvolvimento de 

Pernambuco 

Gov. Cid Sampaio 

Desenvolvimento e técnica. Problemas da 

economia regional no Brasil. Panorama da crise 

atual no Brasil 

Prof. Ignácio Rangel 

  

 

ANO - 1958 
 

Título da Palestra Conferencista 

Tecnologia e Desenvolvimento Dr. Ernesto Luiz de Oliveira Júnior 

Relações Econômicas entre o Brasil e a 

Bolívia 

Ministro Celso Raul Garcia 

Situação Política no Nordeste Deputado José Joffili 

O Mercado Comum Europeu e suas 

repercussões no desenvolvimento brasileiro 

Ministro Hélio Cabel 

Industrialização e Desenvolvimento Conselheiro Humberto Bastos 

Estruturação da Indústria Brasileira Dr. Renato Sampaio 

O Desenvolvimento econômico em face da 

situação cambial financeira 

General Anápio Gomes 

A França na Tensão Oriente-Ocidente Maurice Duverger (França) 

A Política Ultramarina da Nação Portuguesa Prof. Adriano Moreira (Portugal) 

Relações da Europa com o Brasil Roland Corbisier 

Vitalidade da Europa Michel Debrun 

Aspectos da Educação na União Soviética Prof. Várvara Kulakova e Prof. Boris 

Ananlev 

Alguns aspectos da Política Nacional de 

Investimentos 

Dr. Otávio Gouvêa de Bulhões 

Controle Ideológico e programação 

econômica no Brasil 

Alberto Guerreiro Ramos 

As metas da educação para o 

desenvolvimento 

Ministro Clovis Salgado 

 

ANO - 1959 
 

Curso Estrutura dos Recursos Naturais do País 

Introdução 

Título da Conferência Conferencista 

Quadro geográfico do Brasil Dr. Fábio de Macedo Soares Guimarães 

A Agricultura no Brasil Dr. Raimundo Pimentel Gomes 

A mineração no Brasil Major Eng. Waldemar Dantas Borges 

A criação do Brasil Dr. Orlando Valverde 

A Indústria no Brasil Moacir Paixão 

 

Fontes de Energia 

Título da Conferência Conferencista 

Carvão General Oswaldo Pinto de Veiga 
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Petróleo Cel. Anderson Mascarenhas 

Água Dr. Waldemar José de Carvalho 

 

Matérias Primas Minerais 

Título da Conferência Conferencista 

Ferro Major Donato Ferreira Machado 

Manganês Major Newton Lemos 

Atômicos Dr. Ernesto Pouchain 

Petróleo Cel. Anderson Mascarenhas 

Não Ferrosos Major Dario Stuk de Alencastro 

Álcalis General Alfredo Bruno Gomes Martins 

 

Alimentos Vegetais 

Título da Conferência Conferencista 

Café Dr. Adolfo Becker 

Borracha Desembargador Osni Duarte Pereira 

Trigo Dr. Paulo Schilling 

Algodão, Fibras e óleos Dr. Raimundo Pimentel Gomes 

 

Curso Regular 

 

Título da Conferência Conferencista 

Tecnologia e Desenvolvimento Ernesto Luiz de Oliveira Junior 

O Nacionalismo na atual conjuntura 

brasileira 

Deputado Arnando Temperani 

Escritórios Federais do Brasil General Augusto da Cunha Magessi Pereira 

Palestra do Estagiário Cid Silveira sobre 

Café 

Palestra do Estagiário Cid Silveira sobre 

Café 

A Revolução Cubana Prof. Mariano Rodrigues (Cuba) 

A questão agrária Moacir Paixão 

Alumínio Prof. Ezio Távora 

Construção Naval Alexandre Fontana Beltrão 

O problema agrário brasileiro Moacir Paixão 

A Indústria mecânica pesada Tupi Corrêa Porto 

Transporte Ferroviário Tupi Corrêa Porto 

Reavaliação do Ativo Imobilizado das 

Empresas de Energia Elétrica 

Deputado Temporani Pereira 

Transporte Ferroviário Tupi Corrêa Porto 

O Problema portuário Engenheiro Sady Sellos Côrrea 

Energia Nuclear Henrique Leão Teixeira Neto 

O Conselho de Política Aduaneira Economista Oto Neves 

Indústria automobilística Sidney Latini 

Armazens e silos e Armazens Frigoríficos Eng. Reinaldo Machado Vieira 

O carvão nacional e a produção de energia 

elétrica 

Eng. Sebastião Toledo dos Santos 

Café Jornalista Cid Silveira 

A agricultura no Brasil Economista Jades de Andrade 

Zona de Comércio Livre Prof. Gerson Augusto da Silva 
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Capacidade ociosa e taxa de crescimento Economista Ignácio Rangel 

A crise na aviação comercial brasileira Comandante Paulo de Mello Bastos 

A Implantação da Indústria de Construção 

Naval 

Eng. Celso Juarez de Lacerda 

Nacionalismo e Petróleo Dalton Boechat 

 

ANO - 1960 
 

Título da Conferência Conferencista 

Problemas Econômicos da Polônia Oscar Lange (economista polonês) 

A reforma agrárias e as ligas camponesas do 

nordeste 

Deputado Estadual Francisco Julião 

Quadro Geográfico do Brasil Fábio de Macedo Soares Guimarães 

Formação de Técnicos para o 

desenvolvimento 

Prof. Zacarias de Sá Carvalho 

A Indústria no Brasil Moacir Paixão 

Reforma Agrária no Egito Dr. Saad Hagres (Egito) 

Petróleo Cel. Anderson Marcarenhas 

A reforma agrária e o desenvolvimento 

econômico em Cuba 

Jornalista Marco Antônio Coelho 

Projeto de Diretrizes e Bases da Educação Prof. Darcy Ribeiro 

Manganês e sua utilização Ten. Cel. Newton Lemos 

Colonialismo Jean Paul Sartre 

As tele-comunicações no Brasil Alcery Cauduro 

Nacionalismo e Regionalismo: o caso 

bahiano 

A. L. Macho Neto 

 

 

CURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
 

ANO - 1956 
 

Curso Ministrante 

Educação para o Desenvolvimento Prof. Ernesto Luiz de Oliveira Júnior 

 

ANO - 1957 
 

I. Clube de Engenharia 

 

Curso Ministrante 

Condições Ideológicas do Desenvolvimento Prof. Álvaro Vieira Pinto 

Sentido Humano do Desenvolvimento Prof. Álvaro Vieira Pinto 

Transplantação e ideologia do colonialismo Prof. Cel. Nelson Werneck Sodré 

Fundamentos da cultura nacional Prof. Cel. Nelson Werneck Sodré 

Estrutura da Sociedade Brasileira Prof. Alberto Guerreiro Ramos 

Significação do nacionalismo Prof. Alberto Guerreiro Ramos 

Problemas do subdesenvolvimento latino-

americano 

Prof. Candido Antonio Mendes de Almeida 
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O subdesenvolvimento brasileiro Prof. Candido Antonio Mendes de Almeida 

Análise da situação política nacional Prof. Hélio Jaguaribe 

Condições institucionais do desenvolvimento Prof. Hélio Jaguaribe 

Condições econômicas do desenvolvimento Prof. José Ribeiro Lira 

Inflação e desenvolvimento Prof. José Ribeiro Lira 

O problema da Cultura Brasileira Prof. Roland Corbisier 

 

II. Faculdade Nacional de Filosofia, Universidade do Brasil 

 

Curso Problemas do Desenvolvimento Nacional 

Título da Conferência Conferencista 

Condições econômicas do desenvolvimento José Ribeiro de Lira 

Inflação e Desenvolvimento Oscar Lorenzo Fernandez 

Formação Histórica da Sociedade Brasileira Nelson Werneck Sodré 

Política nacional do desenvolvimento Hélio Jaguaribe 

Estrutura atual e perspectiva da sociedade 

brasileira 

Alberto Guerreiro Ramos 

Política brasileira do desenvolvimento e 

conjuntura internacional 

Candido Anotão Mendes de Almeira 

Formação de uma consciência para o 

desenvolvimento 

Alvaro Vieira Pinto 

Nacionalismo como ideologia do 

desenvolvimento 

Roland Corbisier 

 

ANO - 1958 
 

Curso Problemas Metodológicos de uma 

Sociologia Brasileira 

Coordenador Guerreiro Ramos 

Condições econômicas do desenvolvimento José Ribeiro de Lira 

Inflação e Desenvolvimento Econômico Prof. Eduardo Sobral 

Formação Histórica da sociedade brasileira Cel. Nelson Wenrneck Sodré 

Estrutura atual e perspectivas da sociedade 

brasileira 

Prof. Alberto Guerreiro Ramos 

Política Nacional de desenvolvimento Hélio Jaguaribe 

A política brasileira na conjuntura 

internacional  

Candido Antônio Mendes 

Condições ideológicas do desenvolvimento Prof. Ignácio Rangel 

O nacionalismo como ideologia do 

desenvolvimento 

Prof. Roland Corbisier 

 

Curso para Associação de Diplomados do ISEB – Professor Candido Antonio Mendes 

de Almeida 

A Revolução nacional pelo desenvolvimento: modelos faraônicos e semi-capitalista 

Conteúdo do programa do desenvolvimento nacionalismo 

Riscos estruturais e conjunturais do desenvolvimento nacionais 

Contradições do desenvolvimento nacional 

A crise do desenvolvimento nacional e alternativas para sua solução 

Perspectiva Internacional da revolução pelo desenvolvimento 



195 
 

 

Curso de Introdução aos Problemas Brasileiros destinado às Forças Armadas 

Café Dr. Marcos Souza Dantas 

Trigo Deputado Fernando Ferrari 

Reforma Agrária Prof. José Ribeiro de Lira 

Energia Atômica Prof. José Leite Lopes 

Energia Elétrica Dr. Américo B. De Oliveira 

Capitais Estrangeiros Deputado Sérgio Magalhães 

Política Externa Prof. Candido A. M. de Almeida 

Comércio Exterior Embaixador Osvaldo Aranha 

Nacionalismo e Desenvolvimento Prof. Roland Corbisier 

Café Dr. Marcos Souza Dantas 

 

ANO - 1959 
 

Curso Extraordinário para a Liderança Universitária 

 

Curso Extraordinário sobre Problemas Brasileiros 

Conferência Conferencista 

Evolução Econômica do Brasil Gilberto Paim 

O Problema das estruturas agrárias do Brasil Deputado Josué de Castro 

Capitais Estrangeiros no Brasil Deputado Sergio Magalhães 

Nacionalismo e Desenvolvimento Candido Antonio Mendes de Almeida 

Formação e estrutura atual da sociedade 

brasileira 

Cel. Nelson Werneck Sodré 

O processo de desenvolvimento Alvaro Vieira Pinto 

Introdução à Sociologia do Estado Brasileiro Júlio Barbosa 

Cultura e Revolução Roland Corbisier 

 

Curso Extraordinário destinado às Forças Armadas 

1º Curso 

Conferência Conferencista 

Cultura e Desenvolvimento Roland Corbisier 

Nacionalismo e Desenvolvimento Candido Antônio Mendes de Almeida 

As Forças Armadas e o Nacionalismo Nelson Werneck Sodré 

Energia Elétrica Americo Barbosa de Oliveira 

Energia Atômica José Leite Lopes 

O Petróleo Boliviano Gabriel Passos 

Problemas do Nordeste Celso Furtado 

Capital Estrangeiro Sérgio Magalhães 

Monopólio de Câmbio e novo esquema de 

comércio internacional 

Gilberto Paim 

Panorama Internacional e a Terceira Força Paulo Castro 

2º Curso 

Conferência Conferencista 

Cultura e Desenvolvimento Roland Corbisier 

Nacionalismo e Desenvolvimento Candido Antônio Mendes de Almeida 

Energia Atômica Dagoberto Salles 

Energia Elétrica Cel. Armando Noronha 
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O Petróleo Boliviano Gabriel Passos 

Problemas da Política Externa Brasileira Hermes Lima 

Capital Estrangeiro Sérgio Magalhães 

Problemas do Nordeste Celso Furtado 

3º Curso 

Conferência Conferencista 

Cultura e Desenvolvimento Roland Corbisier 

A Consciência da Realidade e o 

Desenvolvimento 

Alvaro Vieria Pinto 

Capitais Estrangeiros Sérgio Magalhães 

Evolução da Economia Brasileira Gilberto Paim 

Panorama da Política Internacional Paulo de Castro 

Bancos Estrangeiros no Brasil José Joffili 

Problema do Nordeste Celso Furtado 

Nacionalismo e Desenvolvimento Candido Antônio Mendes de Almeida 

 

II Curso Extraordinário de Introdução aos Problemas do Brasil 

Cultura e Desenvolvimento Roland Corbisier 

A Economia Brasileira Gilberto Paim 

Reforma Agrária Deputado Josué de Castro 

Capitais Estrangeiros Deputado Sergio Magalhães 

O Desenvolvimento Brasileiro Alvaro Vieira Pinto 

Formação e Estrutura da Sociedade 

Brasileira 

Cel. Nelson Werneck Sodré 

Nacionalismo e Desenvolvimento Candido Antônio Mendes de Almeida 

Movimento Sindical e Política Deputado Neiva Moreira 

Movimento Sindical e Realidade Brasileira Ary Campista 

 

III. Curso Extraordinário sobre Problemas Brasileiros em Porto Alegre 

Aula Inaugural – Iseb e a Atualidade 

Brasileira 

Diretor do ISEB 

Nacionalismo e Desenvolvimento Candido Antônio Mendes de Almeida 

Política Monetária e Desenvolvimento 

Econômico 

Gilberto Paim 

Ideologia e Desenvolvimento Econômico Alvaro Vieira Pinto 

Educação e Desenvolvimento Paschoal Leme 

Estrutura e Problemas da Economia 

Brasileira 

Tupi Corrêa Porto 

Nacionalismo e Petróleo Dalton Boechat 

Desenvolvimento Econômico Ezio Tavora 

Cultura e Revolução Roland Corbisier 

 

IV. 2º Curso Extraordinário sobre Problemas do Brasil 

Estrutura e Problemas da Economia 

Brasileira 

Ezio Tavora 

Capitais Estrangeiros e Soberania Nacional Gilberto Paim 

Reforma Agrária e Industrialização Thomaz Pompeu de Accioly Borges 

Nacionalismo e Petróleo Dalton Boechat 

Nacionalismo e Desenvolvimento Candido Antônio Mendes de Almeida 
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Industrialização e Desenvolvimento Tupi Corrêa Porto 

Cultura e Desenvolvimento Roland Corbisier 

 

V. 3º Curso Extraordinário sobre Problemas Brasileiros – Niterói 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional Deputado Celso Brant 

Sociologia do Estado Brasileiro Júlio Barbosa 

Relações com Leste Deputado Fernando Santana 

A Consciência nacional e o Processo do 

Desevolvimento 

Álvaro Vieira Pinto 

Colonialismo e Nacionalismo Deputado José Joffili 

Formação e Estrutura da Economia Brasileira Ezio Tavora 

O Petróleo Boliviano Deputado Gabriel Passos 

Cultura e Desenvolvimento Roland Corbisier 

 

VI. 4º Curso Extraordinário de Introdução aos Problemas Brasileiros (aos bancários) 

Nacionalismo e desenvolvimento Candido Antônio Mendes de Almeida 

Nacionalização dos Bancos Deputado José Joffily 

Capitais Estrangeiros e Soberania Nacional Gilberto Paim 

O Petróleo Boliviano Deputado Gabriel Passos 

Estrutura e Problemas da Economia 

Brasileira 

Tupi Corrêa Porto 

Consciência da Realidade e o 

Desenvolvimento Nacional 

Álvaro Vieira Pinto 

Cultura e Desenvolvimento Roland Corbisier 

 

ANO - 1960 
 

Cursos Extraordinários sobre Problemas Brasileiros 

 

Brasília e o Desenvolvimento do Nacionalismo 

1 – Problema da mudança para Brasília João Guilherme de Aragão 

2 – Brasília, marco histórico da criação de 

uma cultura mediterrânea 

Cap. Mar e Guerra Primo Nunes de Andrade 

3 – Arquitetura e Urbanismo em Brasília Augusto Guimarães Filho 

4 – Problemas Econômicos e Técnicos da 

Construção de Brasília 

Ernesto Silva 

5 – Aspectos Sociológicos e econômicos da 

mudança da Capital 

Júlio Barbosa 

6 – Aspectos Institucionais da mudança da 

Capital 

Deputado José Joffily 

7 – A significação geopolítica de Brasília Deputado Josué de Castro 

8 – Brasília e o desenvolvimento nacional Roland Corbisier 

 

Faculdade Nacional de Direito 

1 – Brasília e o Desenvolvimento Nacional Roland Corbisier 

2 – Filosofia e Desenvolvimento Álvaro Vieira Pinto 

3 – Relação de poder e Desenvolvimento 

Econômico 

Oswaldo Gusmão 

4 – Desenvolvimento e Subdesenvolvimento: Alberto Latorre de Faria 
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características 

5 – Unidade, Soberania e Planejamento 

Econômico 

Ignácio Rangel 

6 – Educação e Sociedade Brasileira Maria Thetis Nunes 

7 – Nacionalismo na Atualidade Brasileira Hermes Lima 

 

Faculdade de Direito – Santos 

1 – Aula Inaugural – O ISEB e a Atualidade 

Brasileira 

Roland Corbisier 

2 – Nacionalismo e desenvolvimento Candido Antônio Mendes de Almeida 

3 – Recursos ociosos na economia nacional Ignácio Rangel 

4 – Política do Petróleo Dalton Boechat 

5 – Reforma Agrária e desenvolvimento Oswaldo Gusmão 

6 – Capitais Estrangeiros e Soberania 

Nacional 

Osni Duarte Pereira 

7 – Panorama de Política Internacional Paulo de Castro 

8 – Condições Ideológicas do 

desenvolvimento 

Álvaro Vieira Pinto 

8 – Cultura e desenvolvimento Roland Corbisier 

 

 

Centro de Ciências, Letras e Artes – Campinas 

1 – Aula Inaugural – Brasília e o 

Desenvolvimento Nacional 

Roland Corbisier 

2 – Nacionalismo e Desenvolvimento Candido Antônio Mendes de Almeida 

3 – Recursos ociosos na economia nacional Ignácio Rangel 

4 – Política do Petróleo Dalton Boechat 

5 – Reforma Agrária e desenvolvimento Oswaldo Gusmão 

6 – Capitais Estrangeiros e Soberania 

Nacional 

Osny Duarte Pereira 

7 – Panorama da Política Internacional Paulo de Castro 

8 – Condições Ideológicas do 

desenvolvimento 

Álvaro Vieira Pinto 

9 – Cultura e desenvolvimento Roland Corbisier 

 

Associação Médica do DF 

1 – Aula Inaugural – O ISEB e a Atualidade 

Brasileira 

Alberto Latorre de Faria 

2 – A consciência nacional Álvaro Vieira Pinto 

3 – Recursos ociosos na economia nacional Ignácio Rangel 

4 – Desenvolvimento e subdesenvolvimento: 

características 

Alberto Latorre de Faria 

5 – Reforma Agrária e desenvolvimento 

econômico 

Oswaldo Gusmão 

6 – Capitais estrangeiros e soberania nacional Osni Duarte Pereira 

7 – Defesa do Patrimônio Mineral Dep. Mário R. Ila 

8 – Educação e Sociedade Brasileira Maria Thetis Nunes 

9 – Cultura e Desenvolvimento Roland Corbisier 
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PUBLICAÇÕES DO ISEB (1956 - 1960) 
 

Introdução aos Problemas do Brasil – Coletânea de Conferências 

Ideologia e Desenvolvimento Nacional – Alvaro Vieira Pinto 

Discursos – Presidente JK, Ministro Clovis Salgado, Major Adir Maya e Prof. Roland 

Corbisier 

Condições Sociais do Poder Nacional – Alberto Guerreiro Ramos 

As classes Sociais no Brasil – Nelson Werneck Sodré 

A Filosofia no Brasil – Hélio Jaguaribe 

O Tratado de Methuen – Nelson Werneck Sodré 

Formação e Problemas da Cultura Brasileira – Roland Corbisier 

Razão e Anti-Razão em Nosso tempo – Karl Jaspers (Tradução de Alvaro Vieira Pinto) 

O Nacionalismo na Atualidade Brasileira – Hélio Jaguaribe 

Condições Institucionais do Desenvolvimento – Hélio Jaguaribe 

Ideologia e Segurança Nacional – Alberto Guerreiro Ramos 

A Redução Sociológica – Alberto Guerreiro Ramos 

Educação e Desenvolvimento Nacional – Geraldo Bastos Silva 

A Industrialização e Economia Natural – Gilberto Paim 

Dualidade Básica da Economia Brasileira – Ignácio Rangel 

Perspectivas da Economia Brasileira – Celso Furtado 

Ideologia e Realidade – Michel Debrun 

Raízes Históricas do Nacionalismo Brasileiro – Nelson Werneck Sodré 

Perspectiva da América Latina – Candido Antônio Mendes de Almeida 

Operação Nordeste – Celso Furtado 

Manganês – Newton Lisboa Lemos 

Trigo – Paulo Schilling 

Ensino Técnico e Desenvolvimento – Ernesto Luiz de Oliveria Junior 

Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas – Gunnar Myrdal (Ewaldo Correia Lima) 

Brasília e o Desenvolvimento Nacional – Roland Corbisier 

Recursos ociosos na economia nacional – Ignácio Rangel 
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APÊNDICE VII 

 

Conferências Realizadas por Hélio Jaguaribe pelo Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (1955-1958)133 

 

Título Curso Ano 

❖ Análise da situação 

política nacional 
❖ Condições 

Institucionais do 

Desenvolvimento 

Curso Extraordinário do 

ISEB Proferido ao Clube de 

Engenharia 

Maio e Junho de 1957 

(Não consta no Relatório 

Sucinto de Atividades do 

ISEB) 

Curso Extraordinário do 

ISEB: Promovido pelo 

Diretório Acadêmico da 

Faculdade Nacional de 

Filosofia, da Universidade do 

Brasil, com patrocínio do 

Centro de Estudos Brasileiros 

do Diretório Central dos 

Estudantes da Universidade 

do Brasil 

Outubro de 1957 

Política Nacional do 

Desenvolvimento 
Curso Problemas do 

Desenvolvimento e 

nacionalismo 

(Não Consta)  

Curso Problemas 

metodológicos de uma 

sociologia brasileira – 

Guerreiro Ramos 

Política Nacional de 

desenvolvimento – Hélio 

Jaguaribe 

 

Curso Extraordinário do 

ISEB: Patrocínio da 

Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo 

1958 

As últimas eleições e a 

situação política brasileira 

(1958) 

Conferência Auditório da 

Associação Brasileira de 

Imprensa 

1958 

Fonte: Relatório Sucinto de Atividades do ISEB (1956-1960) 

 

 

 

 

 

                                                           
133 Todas as Conferências e seus dados e informações foram extraídos do Relatório Sucinto das Atividades do 

Instituto Superior de Estudos Brasileiros durante o Período de Janeiro de 1956 a Novembro de 1960, documento 

histórico disponível na Seção de Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. 
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APÊNDICE VIII 

 

Dicionário de Termos e Conceitos empregados por Hélio Jaguaribe em sua obra 

nacional-desenvolvimentista da década de 1950 

 

Número Termo/Conceito Definição 

1 Nacionalismo 1. Nacionalismo é um movimento ideológico 

(JAGUARIBE, 2013, p.17), e precisa de uma 

fórmula racional para funcionar (JAGUARIBE, 

2013, p. 20). Além de ideológico, o nacionalismo é 

um fenômeno histórico-social (JAGUARIBE, 

2013, p. 23) e um projeto finalista, a realização de 

um modelo de humanidade (JAGUARIBE, 2013, 

p. 38). 
 

2. O Nacionalismo consiste no propósito de 

instaurar ou consolidar a aparelhagem institucional 

para assegurar o Desenvolvimento de uma 

comunidade (JAGUARIBE, 2013, p. 68). 

Enquanto projeto finalista, o Nacionalismo é um 

meio para atingir um fim, que é o desenvolvimento 

(JAGUARIBE, 2013, p. 69). 

2 Nacionalismo Brasileiro 1. O Nacionalismo Brasileiro é uma ideologia 

vaga, sem formulação teórica e carregado de 

contradições (JAGUARIBE, 2013, p. 18). 

 

2. O Nacionalismo é uma experiência que decorre 

da própria situação do país na presente fase de seu 

processo histórico (JAGUARIBE, 2013, p. 61) e é 

um movimento provocado pelo desenvolvimento 

do país e que tem por fim acelerá-lo e racionalizá-

lo (JAGUARIBE, 2013, p. 68). 
 

3. O Nacionalismo Brasileiro se caracteriza pelo 

seu unilateralismo, encontrando-se em suas teses e 

sua prática comandadas menos pela escolha de 

determinados fins e dos meios mais adequados à 

sua realização que pela escolha de setores ou 

temas preferenciais, em relação aos quais organiza 

suas formulações e encaminha sua atuação 

(JAGUARIBE, 2013, p. 133). 

3 Nação 1. A Nação é o produto de uma cultura, neste caso, 

a ocidental e surge numa determinada época 

(Renascimento) com o surgimento do Estado 

Moderno Inglês e Francês (JAGUARIBE, 2013, p. 

26). 
 

2. A nação é um processo dialético que somente é 
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constituída em Nacionalidade em virtude de um 

projeto de Integração Nacional (JAGUARIBE, 

2013, p. 28). 

4 Projeto Nacional 1. O projeto nacional […] é suscitado pela 

necessidade de que se ressente uma comunidade 

de construir e manter em funcionamento um 

mecanismo político-jurídico que imprima efeitos 

práticos à sua unidade social, cultural e geográfica 

(JAGUARIBE, 2013, p. 35). 

 

2. O Projeto Nacionalista é algo que, fundado na 

necessidade de assegurar, mediante um adequado 

ordenamento político-jurídico, as comuns 

necessidades econômicas e de defesa, unifica, em 

dado território, comunidades vinculadas pelos 

mesmos laços histórico-culturais (JAGUARIBE, 

2013, p. 38) 

5 Classe Média Brasileira 1. A Classe Média Brasileira é um subproduto da 

urbanização em um país ainda agrícola 

(JAGUARIBE, 2013, p. 54). 

6 Estado Cartorial 1. O Estado Catorial é um instrumento de 

manutenção da estrutura econômico-social 

fundada numa economia primário-exportadora 

(JAGUARIBE, 2013, p. 54). 

7 Ideologia 1. Ideologia são tabelas de valores que, embora 

subordinadas a certo sistema cultural (ocidental) e 

determinada por dada situação (semicolonial e 

subdesenvolvido) comandam o comportamento de 

uma comunidade (JAGUARIBE, 2013, p. 64-65). 
 

2. Ideologia é o conjunto de valores e ideias que 

apresentam como razoável e desejável 

determinado projeto ou estatuto convivencial para 

a comunidade, a partir dos interesses situacionais 

de determinada classe ou grupo social 

(JAGUARIBE, 2013, p. 65). 
 

3. Toda ideologia é um projeto de organização da 

comunidade que leva em conta a situação 

faseológica do país (JAGUARIBE, 2013, p. 66). 
 

4. A ideologia é a crença adjetiva de uma época 

(JAGUARIBE, 1953, p. 142) [Cadernos do Nosso 

Tempo, vol. I] 
 

5. Baseado nas concepções de Scheler e 

Mannheim, corrigindo a concepção marxista, para 

Jaguaribe (1953, p. 142) a ideologia é “a crença 

adjetiva de uma época. Radicada nas crenças 

substantivas da cultura a que pertence uma época 
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qualquer, ela exprime, no conjunto das 

circunstâncias existentes – inclusive e 

particularmente as circunstâncias configuradas 

pelas relações de poder e pela dinâmica da 

circulação de elites – o projeto social elaborado e 

promovido por uma elite para a sociedade a cuja 

liderança aspire”. 
[Cadernos do Nosso Tempo, vol. I] 
 

6. As ideologias estão condicionadas pela cultura 

vigente, pelas relações de poder, pela dinâmica da 

circulação das elites, pela situação econômica do 

grupo social e, finalmente, pelo projeto a que o 

conjunto das circunstâncias empresa validade e de 

que as ideologias se fazem portadoras 

(JAGUARIBE, 1953, p. 143). [Cadernos do Nosso 

Tempo, vol. I] 

 

7. Formulações ideológicas: formulações 

consistentes na elaboração de ideias e valores que 

se apresentam como projeto razoável e desejável 

para a organização da comunidade, em função dos 

interesses situacionais de determinadas classes e 

de determinados grupos (JAGUARIBE, 1958, p. 

11) [Condições Institucionais do 

Desenvolvimento] 

8 Desenvolvimento 1. Desenvolvimento é um processo social global, a 

ideologia nacionalista, que tem por fim aceleração 

e racionalização deste processo, deve carregar-se 

de uma significação representativa das aspirações 

gerais da sociedade (JAGUARIBE, 2013, p. 82). 

9 Política de Clientela 1. A consequência a extrair destas observações é a 

de que a eleição do Sr. janio Quadros foi um 

fenômeno de transição. Sintoma de que não mais 

poderá manter-se a política de clientela, a serviço 

do capitalismo burguês e do parasitismo pequeno-

burguês, ela indica, ao mesmo tempo, que as 

massas não poderão atingir seus objetivos 

enquanto não se formular, em têrmos adequados à 

situação brasileira e às condições de nossa época, 

uma ideologia correspondente aos interesses das 

classes trabalhadoras, e não se organizar essas 

classes para uma ação estratégica e taticamente 

disciplinada (JAGUARIBE, 1953, p. 102) 

[Cadernos do Nosso Tempo, vol. I] 

10 Colonialismo 1. O colonialismo é um compromisso entre a 

fidelidade espiritual à cultura metropolitana e a 

adaptação material as condições locais 

(JAGUARIBE, 1953, p. 123). [Cadernos do Nosso 

Tempo, vol. I] 



204 
 

11 Época “As épocas são o recorte que, sobre o fluxo de 

certa crença substantiva, advém da configuração 

de períodos específicos, em função das crenças 

adjetivas. E estas são determinadas, em cada 

momento, pelas situações reais da comunidade 

dominante, no âmbito de certa cultura” 

(JAGUARIBE, 1958, p. 12) [Condições 

Institucionais do Desenvolvimento] 

 

“A fase é uma etapa do processo histórico-social 

de uma comunidade. A época é uma etapa do 

processo histórico-social de uma cultura ou 

civilização (JAGUARIBE, 1956, p. 55) [Cadernos 

do Nosso Tempo – Vol. V] 

 

12 Concepção Faseológica 1. A concepção faseológica do processo histórico-

social consiste em primeiro lugar, no 

reconhecimento de que, a despeito de suas 

condições específicas, as comunidades 

pertencentes a um mesmo processo histórico 

global tendem a percorres as fases determinadas 

pelo curso desse processo. […] as diversas fases 

pelas quais ela passa constituem uma estrutura-tipo 

de relações, segundo a qual se ordena toda a vida 

da comunidade (JAGUARIBE, 1956, p. 54) 

[Cadernos do Nosso Tempo – Vol. V] 

13 Fase 1. A fase é uma etapa no processo histórico de 

uma comunidade. [...] A etapa em que se encontra 

a comunidade brasileira, por exemplo, embora 

concomitante, em relação à época, à etapa em que 

se encontra a comunidade norte-americana, 

apresenta uma diferenciação faseológica. A fase é, 

pois, a etapa de evolução do desenvolvimento de 

uma comunidade em função dos seus próprios 

eixos e se caracteriza por uma determinada 

estrutura-tipo (JAGUARIBE, 1958, p. 13) 

[Condições Institucionais do Desenvolvimento] 

 

2. A fase representa, no campo da sociologia e 

com relação às comunidades, uma categoria 

equivalente à de época, no campo da história e 

com relação às culturas” (JAGUARIBE, 1956, p. 

54) [Cadernos do Nosso Tempo – Vol. V] 

 

3. A fase em que se encontra o Brasil, por 

exemplo, corresponde àquela em se encontravam 

os Estados Unidos nos fins do século XIX, não 

obstante o fato de o Brasil estar vivendo, como os 

Estados Unidos, na mesma época do imperialismo 

mundial” (JAGUARIBE, 1956, p. 55) [Cadernos 
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do Nosso Tempo – Vol. V] 

14 Estrutura-Tipo 1. O conceito de estrutura-tipo envolve as 

correlações que integram os diversos planos 

estruturais de uma comunidade, em dado momento 

(JAGUARIBE, 1958, p. 13) [Condições 

Institucionais do Desenvolvimento] 
 

2. Para Jaguaribe há quatro planos estruturais: 

plano das relações econômicas, as sociais, das 

políticas e das culturais. Logo, para ele, para 

analisar o processo político brasileiro, deve-se 

considerar a estrutura-tipo e o processo 

faseológico desta estrutura. [Condições 

Institucionais do Desenvolvimento] 
 

Três fases no Brasil: 

• Colonial – Descobrimento – Século XIX 

• Semicolonial - 1850 

• Transição – 1930 

15 Parasitismo Social 1. O parasitismo social existe em todas as classes 

como estrangulamento do desenvolvimento. Nas 

classes trabalhadoras, “verifica-se uma forma de 

parasitismo que consiste em impor, artificialmente, 

uma relação entre homens, horas de trabalho e 

serviços, que poderia ser alterada com grande 

redução de custos, se essa forma não fosse imposta 

por via político-jurídica” (JAGUARIBE, 1958, p. 

17). Na classe média, “os quadros do 

funcionalismo público, civil e militar, se 

encontram nitidamente hipertrofiados em relação 

aos serviços efetivamente exigidos pelo país, o que 

representa uma forma de subsídio indireto a uma 

classe que efetivamente permanece ociosa” 

(JAGUARIBE, 1958, p. 18) Na classe burguesa e 

empresarial, existe parasitismo “na medida em que 

vigoram providências tendentes a proteger 

empreendimentos pouco produtivos, impedindo, 

por exemplo, a concorrência do capital estrangeiro, 

a pretexto de defender princípios nacionalistas 

(JAGUARIBE, 1958, p. 18) [Condições 

Institucionais do Desenvolvimento] 

16 Alienação Cultural 1. A alienação cultural, que é um ponto de 

estrangulamento no desenvolvimento de nossa 

cultura, consiste na importação mecânica, na 

transplantação automática e acrítica de categorias e 

princípios, de critérios e valores elaborados pelos 

países culturalmente mais desenvolvidos, para um 

contexto onde as premissas que subsistiam no 

contexto anterior não se realizam mais, e por isso 

implicam um defasagem daquelas categorias 
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(JAGUARIBE, 1958, p. 18). [Condições 

Institucionais do Desenvolvimento] 

17 Nativismo Cultural 1. O nativismo primário é o fenômeno de pura e 

simples afirmação das tradições folclóricas e de 

processos anímicos primários, pelo simples fato de 

serem brasileiros. Rejeitando como alheia, como 

inadequada ao Brasil, a cultura ocidental, 

simplesmente porque é uma cultura transposta para 

o nosso meio, tal nativismo implica, por isso 

mesmo, o revigoramento de processos primitivos, 

incapazes de permitir a compreensão e a 

modificação da nossa própria realidade 

(JAGUARIBE, 1958, p. 19) [Condições 

Institucionais do Desenvolvimento] 

18 Clientelismo 1. Política de Clientela: “Em torno das fazendas, 

constituídas como núcleos econômicos e políticos 

da vida brasileira, organizavam-se as clientelas dos 

fatores dependentes da produção dessa fazenda, 

dos homens que se achavam em situação de 

dependência para com o proprietário da terra [...] 

Essas clientelas encontram homologação quando 

se estabelece, com a República, o regime 

federativo (JAGUARIBE, 1958, p. 21). 

[Condições Institucionais do Desenvolvimento] 
 

2. É uma política de favor, mediante uma barganha 

entre uma classe dominante que obtinha os votos 

do seu eleitorado, com a promessa do emprego de 

favor que devolvia em paga da eleição 

(JAGUARIBE, 1958, p. 22) [Condições 

Institucionais do Desenvolvimento] 

19 Cartorialismo 1. Esse regime de voto de favor barganhado pelo 

emprego de favor, que caracteriza a estrutura 

política da clientela, conduz a uma forma de 

Estado típica, que cabe designar pelo termo de 

Estado Cartorial (JAGUARIBE, 1958, p. 22). 
 

2. O Estado Cartorial é produto da política de 

clientela, e, ao mesmo tempo, instrumento que a 

exerce e conserva (JAGUARIBE, 1958, p. 22). 

[Condições Institucionais do Desenvolvimento] 

20 Subdesenvolvimento 1. O subdesenvolvimento é um efeito de múltiplas 

causas, entre as quais a disponibilidade e 

acessibilidade das riquezas naturais exercem uma 

importante influência. Mais do que tudo, no 

entanto, o subdesenvolvimento é um fenômeno 

econômico-social de caráter global, cuja 

explicação se tem de encontrar na análise 

histórico-sistemática do processo econômico-

social de cada país (JAGUARIBE, 1956, p. 56). 
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2. O Brasil é um país subdesenvolvido porque tal 

resultou de sua história, porque os modos e as 

relações de produção, as instituições e as crenças 

predominantes, até nossos dias, conduziram o 

Brasil a uma insuficiente taxa de acumulação de 

capital (JAGUARIBE, 1956, p. 56). [Cadernos do 

Nosso Tempo – Volume V] 
Fonte: Cadernos do Nosso Tempo (Volume I ao V); 

Condições Institucionais do Desenvolvimento; 

O Nacionalismo na Atualidade Brasileira (1958). 
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