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Na vida poHtica brasileira alguns traços caracterfsticos têm, ao que parece, 
o dom da eterna permanência. Fato este, tanto mais paradoxal, na medida em 
que contraposto à rápida mutação de que têm sido palcos a estrutura social e o 
perfil econômico naconais.1 Os processos de modernização e complexificação 
destas dimensões, no entanto, como que incapazes de ir mais fundo, dão-nos 
a impressão de apenas superficialmente arranhar o espaço do jogo polftico. Os 
novos interesses e demandas dessa nossa modernidade, profundamente marca
da pela desigualdade, não passam prioritariamer.1e pelos partidos, indo, quando 
possfvel, diretamente ao Estado. Este, por sua vez, é também muito desigual
mente permeável ao conflito e à diferença. 

Ora, se é fácil a constatação das dificuldades em se visualizar qué1isquer 
horizontes parê: os temas da democracia e da desigualdade social que não sejam 
tisnados pelo mais respeitável ceticismo, não mais difkil é constatar-se o pouco 
fôlego e espaço com que os mesmos têm sido encaminhados no pensamento 
polltico brasileiro. Demonstrar, ainda que com ousada simplicidade, esta nossa 
sólida suspeita, é tarefa maior do que a que pretendemos aqui. Tentar discuti r 
tal ponto a partir dos debates sobre a experiência do ISEB, ainda que não se 
pretenda qualquer detalhe maior do que o que nos ilustre algumas indagações, é 
o nosso propósito. 

Tanto mais se justifica tal escolha quanto mais tenhamos em conta o mo
mento em que se articula e desenvolve a ação daquele Instituto, de todo modo já 
marcado pelo dinâmico sentido de modernização econômica e diferenciação so
cial próprios à vida brasileira, em especial a partir dos anos 50. O tema que, de 
modo recorrente, e cada vez mais geral e ambfguo, tem se tomado como eixo 
importante do debate polrtico nacional, já está ar inscrito: a idéia do DESE N ~ 
VOLVI ME NTO como pano de fundo das mais difusas e diversas aspirações na
ciónais, bem como a sua avaliação critica inicial, são matéria básica da reflexão 
lsebiana nos dois últimos perfodos de existência da instituição. 
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O traço tragicamente cotidiano que julgamos perceber nas questões dar 
derivadas, ê a sua permanência como névoa unificadora de uma supostamente 
existente "vontade nacional". Desde as suas formulações mais bizarras e extre· 
madas, como a tfpica do último ciclo autoritário que teimava em esvaziar a polf
tica e suprimir o conflito em nome da ordem- tão essencial à idéia de progres
so, da constituição de uma "potência", ainda que com o custo do aprofunda
mento da mais infqua desigualdade- até outras mais sutis, mas nem por isso 
menos relevantes, como a que insiste em se seguir àquela e nos persegue ainda 
nos dias de hoje. É recorrente a tentativa de delimitação estreita do espaço de 
articu ação das contestações aceitáveis e das mudanças possfveis. Assim foi, por 
exemplo, no Plano Cruzado, quando se pretendeu submeter o espaço da polftica 
e o sucesso da transição à aceitação dos seus sucessos. Caricaturalmente se pu
nham de uma lado os que acreditavam, e aos outros, crhicos em graus variados 
dentro e fora do governo, cabia calar ou desqualificar a bem do sucesso do pla
no e de tudo o mais. Nada era tão simples, mas assim se quis fazer crer. Em to
das elas há esse traço comum: o da pouca ou rarefeita atenção para com a es
truturação de uma ordem polftica com algum potencial de estabilidade demo
crática, lado a lado com o trato rasteiro, genérico e oratório do drama das desi
gualdades sociais que marcam a vida brasileira. De modo talvez discutfvel, o que 
buscamos apontar ~ a estt!Jril permanllncia da "questSo nacional" como ei
xo central do debate polltico e econ6mico no Brasil, vis-à-vis às "questões 
democrática e social". E isto num momento em que, fruto deste leque de de si
gualdades e da inexistência de uma ordem jurfdico-polftica que bem situe os 
termos em que se há de aceitar como legitimo o conflito de interesses na nossa 
sociedade, cada vez mais se torna abstrata e desprovida de densidade a própria 
identidade nacional. São tantas as diferenças e tão poucas as possibilidades de 
que se as encaminhem num contexto político que não seja marcado pela nódoa 
do privilégio e da exclusão, que pouco hã que todos, a maioria, ou mesmo al
guma parte significativa, pretendam lucidamente preservar e com o que se iden
tifiquem. Este páfs, às vezes tão justaposto ao Estado, cada vez menos tem o 
colorido conflitante e integrado de uma Nação. Não que inexistam interesses di
versos. Pelo contrário, estes existem. O que não se percebe é a aceitação da ma
nifestação de todos eles como legitima, a existência de uma ordem que os en
caminhe e resolva em função de preceitos e códigos previamente acertados com 
todos, e o respeito geral à~ regras de procedimento antes referidas. 

E isto não é pouco. Util na defesa das celebradas liberdades individuais, tal 
seria o mfnimo desejável para que se pudesse pensar a incorporação democráti
ca do conflito poHtico na sociedade brasileira, e o encaminhamento da questão 
social, pelo espaço à participação ampliada na definição de prioridades, ações e 
omissões do governo. 

O destaque dado à fase desenvolvimentista do ISEB decorre destas preo
cupações. Ao se argumentar que a prevalência da "questão nacional" é relevante 
no entendimento da pobre consideração das dimensões "democrática" e "so
cial" da vida brasileira, não se está pedindo muito. Em especial no caso do pen
samento democrático julgamos ter por aqui uma lacuna mais evidente. De modo 
algum, no entanto, se pretende com isto cobrar do ISEB, a posteriori, um ideário 
liberal-democrático. Antes que isso o que se indica é que a ênfase num PROJE
TO NACIONAL PRIORITÁRIO- o que não é tfpico só do ISEB, e que nêo tem 
apenas as caracterfsticas do proposto pela Instituição- faz parte e estimula um 
caldo de cultura onde é sempre precária a consideração do conflito como pró
prio do jogo da polrtica. 

* * * 
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Entre 14 de julho de 1955 e 13 de abril de 1964, o Instituto Superior de Es
tudos Brasileiros existiu com três perfis bastante nltidos e diversos: uma pri
meira fase, mais curta e de menor relevância, marcada por um grande ecletismo; 
um segundo momento, o mais caracterlstico da instituição, tipicamente nacio
nal-desenvolvimentista; e um derradeiro, mais à esquerda, digamos, onde o que 
é tfpico é a critica às formulações desenvolvimentistas anteriores e um alinha
mento com a idéia de Reformas como posta, no geral, no governo Goulart. Das 
três, não apenas por ser a mais representativa do trabalho da instituição, mas 
fundamentalmente por ser a que melhor serve à nossa reflexão, havemos de ter 
maior atenção com a segunda. 

Estabelecendo a importância prática e mesmo a necessidade de uma 
ideologia como agente organizador de um processo de desenvolvimento orde
nado, no âmbito do Instituto . . • "a produção da ideologia" jamais se pretendeu
por parte dos intelectuais vinculados ao ISEB- um "puro exerdcio do pensar" 
ou um ''discurso abstrato". Tratava-se, isto sim, de forjar uma precisa e deter
minada ideologia: aquela, diziam quase unanimemente. exigida pela Nação a fim 
de "tomar consciência" de seu subdesenvolvimento e lutar pela superação desse 
estágio, mediante um esforço desenvolvimentista. 2 ( ••• ) A necessidade de forjar 
uma ideologia que promova e incentive o desenvolvimento- presente em todos 
os "isebianos históricos" (G. Ramos, C. Mendes, H. Jaguaribe, R. Corbesier, 
Vieira Pinto, com exceção e N. W. Sodré)- se explicará em função das possibili
dades contidas no atual processo histórico das nações subdesenvolvidas onde já 
se instalaram efetivas condições para aquele processo de desenvolvimento. 
Muito longe de arbitrariedade e do idealismo estaria o projeto isebiano, afirmam 
estes pensadores. A ideologia do desenvolvimento é necess~ria porque atual
mente se tornou possfvel constituf-la", 3 

Assim, caberia retornar à questão do porquê se faz necesária uma 'deolo
gia quando já despontam as condições materiais do desenvolvimento. A respeito 
esclarece Corbesier: "resultando de um projeto ou da integração de inúmeros 
projetos conscientes e racionais, o desenvolvimento nacional requer, para que se 
possa realizar ordenada e não caoticamente, com o máximo aproveitamento dos 
recursos disponíveis, um planejamento global cuja elaboração implica a formu
lação prévia de uma ideologia". 4 Esta seria a responsável inicial pela definição 
de um processo onde se conjugariam com clareza os fins a alcançar e os meios 
para tanto necessários. O objetivo maior desse proposto racional seria o benetr
cio da Nação, considerado tal conjunto sem maiores diferenciações se não 
aquela entre os que favoreceriam ou buscariam obstar tal projeto de DESEN
VOLVIMENTO, e entendido este como mais do que o que usualmente se toma 
por crescimento econômico. O que se buscava era um processo harmonioso, 
não excludente e integrado, a partir de uma idéia de interesse geral. 

Ora, em um certo sentido a noção de "desenvolvimento" expressa um le
que de preocupações e expectativas muito caracterfstico do momento histórico 
em que se organiza o ISEB. Os vinte anos que se seguem ao final da 11 Grande 
Guerra vão ser fundamentalmente marcados pela bem sucedida experiência de 
reconstrução dos pafses europeus envolvidos no conflito, assim como pela do 
Japão. No caso espedfico da América Latina, os anos 50 vão ser o palco por on
de evoluirão as concepções da CEPAL- Comissão Econômica para a América 
Latina- no sentido de entender o desenvolvimento econômico como uma pos
sibilidade de modo algum diretamente derivável da ação das forças de mercado, 
algo enfim que exigiria a deliberada intervenção estatal no sentido de viabilizá
la. De modo mais amplo, se a partir de 1936 a Teoria Geral de Keynes havia 
estabelecido novo status e sentido para tal intervenção, é no pós-guerra que 
suas potencialidades vão se realizar plenamente. Assim, o deHrio isebiano com a 
possibilidade do desenvolvimento como processo planejado e previsfvel é, num 
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amplo sentido, testemunho de modernidade. Mesmo nas suas versões mais na 
cionalistas pode-se arriscar que havia ar mais que uma tosca s.implificação. O 
grande movimento de internaclonalizaçAo de ciclos produtivos que começa a 
se generalizar na segunda metade dos anos 50 se dirige, então, prioritariamente 
no sentido dos Estados Unidos para a Europa. Áreas periféricas como o Brasil só 
iriam sofrer internacionalização mais dec•siva de sua estrutura industrial nos 
anos 60 e 70. Daf ser mais possfvel, creio, à época em que se estruturou o ISEB. 
ter-se uma visão do processo de desenvolvimento que minimizasse ou mesmo 
contra-indicasse, por uma série de expectativas, a presença ativa do capital ou 
do interesse &strangeiro. Tanto mais porque, até este momento, a ligação mais 
tfpica de grupos estrangeiros com a economia nacional não passava pela partici
pação mais direta em projetos julgados essenciais para a estratégia de desenvol
vimento econômico. 

Um ponto, no entanto, exigiria maior atenção. Refere-se este ao estatuto 
mesmo da noção de DESENVOLVIMENTO. Tal, na verdade, se pretende bas
tante mais complexo do que a idéia usual de crescimento econômico. Dar argüir
se a sua dificuldade prática se não for balizado por uma concomitante ideologia 
do desenvolvimento que consolide o processo, que faça do desenvolvimento na
cional algo integrado, harmonioso e sem grande disparidades internas. Ora, 
posto assim tem-se um conceito que almeja o beneffcio da nação como uma to
talidade, o que se supõe será possfvel derivar de um processo de crescimento 
planejado tendo em conta este fim precfpuo. É sem dúvida exagerada a crença 
nesta amplitude de possibilidades do planejamento da vida econômica num re
gime de produção capitalista, como não menos controversa é a idéia de que se 
possa atender, por esta via, a um hipotético acordo nacional. Quanto a este últi
mo ponto, o da suposiçao de um claramente perceptfvel "interesse geral" em 
dada sociedade, destaque-se, por exemplo, o acordo crftico de marxistas e plu
rali~tas. 5 Para ambas as correntes teóricas, dada a diversidade dos interesses 
em pauta e pugna nas sociedades modernas, seria um equrvoco impedoável a 
admissão de tal tipo de acordo amplo. Assim, pensar-se o desenvolvimento nos 
termos consensuais em que o pensaram diversos autores ligados ao JSEB, em 
especial na sua segunda fase de existência, seria não estar atento à diversidade 
interna de interesses, à heterogeneidade da estrutura social e, de modo mais 
objetivo, à plausibllidade de conflitos que não apenas aquele que su~unha pos
sfvel contrapor, de modo simplista e arriscado, os cultores do progresso equili
brado e os conservadores do atraso e da estagnação. E este não é um ponto de 
conseqüências desprezfveis, como buscaremos demonstrar. 

De infcio cabe referência à concepção de que a ideologia nacional -desen 
volvimentista operaria como um ''cimento" entre classes ou setores de classe, de 
tal modo a expressar um interesse claramente geral. Referindo-se a Hélio Ja
guaribe, que trabalha com os pré-requisitos REPRESENTATIVIDADE e AU
TENTICIDADE - necessários à correta definição de ideologia exigida pelo de
senvolvimento nacional-, Caio Navarro de Toledo destaca que ... "o que con
fere ao Brasil uma posição privilegiada após 1930 é o fato de que a linha de 
maior representatividade ideológica para todas as classes sociais (com exceção, 
em cada uma delas, dos setores arcaicos vinculados às estruturas semi-colo
niais) corresponde também à linha de maior autenticidade histórica. Ou seja, os 
setores dominantes de todas as classes sociais têm os mesmos interesses situa
cionais (a transformação social) e estes interesses situacionais, por sua vez, coin
cidem com as necessidades objetivas de todo o pars (a expansão de suas forças 
materiais de produção) ( . . . ) Em poucas palavras, ao se formular a ideologia do 
desenvolvimento nacional, deve-se atentar para o fato de que ela seja simulta
neamente representativa e autêntica; ou seja, deverá representar concretamente 
os interesses situacionais (atualmente convergentes) das diversas classes que 
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compõem a formação social brasileira. Essa ideologia ( ... ) só pode ter como 
conteúdo, dirão todos os isebianos, o NACIONALISMO" . 6 

O proposto por Jaguaribe não estaria presente com os mesmo tons em 
todos os autores isebianos relevantes do perfodo nacional-desenvolvimentista. 
De todo modo "há, tanto em C. Mendes como em R. Corbesier e G. Ramos, a 
aceitação tácita das categorias do processo faseológico ( ... ) como referência 
teórica fundamental para se pensar a criação da ideologia. Nao se utilizam das 
distinções feitas por Hélio Jaguaribe - "representatividade e autenticidade' ' -
mas as têm como pressupostos básicos em suas respectivas elaborações". 7 

Não se trata po1s de ver a comunidade nacional como o ator coletivo de 
um único e indiferenciado interesse. Antes disso o que se reforça é a imagem da 
coexistência de interesses situacionais positivamente voltados para o objetivo 
comum do projeto de desenvolvimento. 

De modo mais direto, o que se advoga é a idéia do desenvolvimento na
cional como o guarda-chuva de possibilidades e promessas capaz de bem abri
gar, naquele momento da vida brasileira, a diversidade dos interesses existentes. 
A noção do desevolvimento da Nação como um "bem-comum". acima das ou
tras normais tensões, próprias à organização social brasileira, é o ponto que 
merece destaque. Fixá-lo serve, por hora, à posterior introdução para debate do 
espaço do conflito polltico aceitável ou legitimo que derivará, em última instân
cia, de tais concepções. 

Com matiz diverso se apresenta a visão de Álvaro Vieira Pinto. Neste autor 
enfatiza-se de modo especial o papel das rnassas trabalhadoras: "o fenômeno 
indiscutfvel do ingresso precipitado das massas no plano poHtico explica-se pelo 
lndice quantitativo a que chegou o processo nacional, e se expressa pelo au
mento de claridade da consciência popular. Ora (. .. ) esse acréscimo de clareza 
traduz-se numa exigência de desenvolvimento, de tal forma que a aceleração do 
prog resso longe de ser intenção deliberada de grupos governamentais dirigen
tes, ou plano interesseiro das classes econômicas dominantes, é na verdade re
clamo inevitável das massas. São estas que impõem a exigência de desenvolver
se o pafs. O conjunto de manifestações sociais que se denominam, de modo 
geral, revindicações populares- direitos, salários, condições de vida, etc.- apre
senta-se fenomenalmente sob a forma de pressão exercida sobre as classes diri
gentes, mas, em verdadae, é apenas expressão da exigência de desenvolvimen
to". a 

A ideolog ia do desenvolvimento nacional, pois, proviria fundamental
mente do ânimo e dos interesses das massas. Tentar-se impor a estas qualquer 
projeto que delas não proviesse estaria longe do que Vieira Pinto via como de
sejável. A mesma virtude de origem se estendia ao entendimento mesmo do pa
pel do intelectual. Prescreve Vieira Pinto que "a verdade sobre a situação nacio
nal não deriva da inspeção externa feita por um cHnico social, historiador, so
ciólogo ou polftico, mesmo supondo-se geniais estes homens. Essa verdade só 
será dita pela própria massa, pois não existe fora do sentir do povo, como pro
posição abst rata, lógica, fria . (. .. ) O que compete ao sociólogo, na ordem teóri
ca, e aos polrticos, na ordem prática, é fazerem-se arautos dessa verdade, reco
lhê-la nas suas legftimas origens e interpretá-las com o auxrlio do instrumento 
lógico-categoria! que devem possuir, sem distorcê- la, sem violentá -la, sem mis
tificá-la". 9 

O ponto provoca dois tiP,_os de consideração. O primeiro referido ao equa
cionamento do par CONSCIENCIA/INTEAESSES das MASSAS - generica
mente consideradas -, em especial quando do mesmo se busca derivar uma 
proposição de ação polltica. O segundo tem a ver com o papel desejável dos in
telectuais e do ISEB. 
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Quanto ao primeiro sempre cabe' uma dúvida inicial. Como tratar de modo 
tendencialmente homogêneo o que se possa conceber como "consciência das 
massas?" Até para universos mais especfficos como classes ou setores de classes 
a questAo permanece: a mera vinculação similar ao processo produtivo tenderia 
a favorecer escalas de valores e interesses claramente percebidos também pró
ximos? Ou supor-se Isto nSo seria derivar a perceçSo e açRo polfticas de 
dado posicionamento na estrutura produtiva de um modo absurdamente 
mecAnicp? De pouca utilidade nesse debate seria mesmo a diferenciação entre 
CONSCitNCIA EM SI e CONSCIÊNCIA PARA SI, dado o sabor fortemente te
teológico do segundo membro do par, pretendido neste caso como "situação 
ideal''', Esta é uma questão crftica pois a sua não resolução em termos claros di
ficulta sobremaneira as hipóteses de Vieira Pinto. E não se percebe trato satis
fatório da mesma pelo autor. 

Quanto ao papel dos intelectuais, de imediato ressalte-se o caráter emi
nentemente funcional do trabalho destes "pensadores". Também em Guerreiro 
Ramos, conforme destaca Navarro de Toledo, se percebem colocações que vão 
de encontro a esta concepação. Assim." •.. o que torna nacionala sociologia é a 
postura assumida pelos cientistas diante dos fatos a interpretar. Por exemplo, se 
se "vê o Brasil do ponto de vista particular do projeto de modificar o seu modo 
de existência histórica, passando de área sub a desenvolvida", então, certamente 
ter-se-á uma Sociologia não-alienada e, portanto, nacional ( ... ), é a c~acidade 
de tornar a "sua produção realmente funcional ( ... ) mais do que a propriamente 
a natureza dos temas" que caracteriza a sociologia nacional". Mais ainda, e ci
tando outro trecho do próprio Guerreiro Ramos, terfamos que "o que caracteriza 
como nacional uma sociologia não ê fato de que os princfpios gerais do raciocí
nio cientffico variem de nação para nação, mas tão somente a FUNCIONALIDA
DE das cogitações dos sociólogos". 10 

Em-qualquer das versões que se queira considerar, seja na de Álvaro Vieira 
Pinto que recorre em última instância à "sabedoria das massas", seja na de Ja
guaribe que supõe papel essencial para a burguesia nacional, em qualquer des
tas- aqui destacadas pela polaridade que constituem -, o que resulta definido 
com clareza enquanto expectativa de ação é o próprio trabalho do ISEB. Se o 
humor ou as convicções das massas ou dos burgueses nacionais não são satis
fatoriamente previstos e previsrveis no êmbito do raciodnio destes autores, o 
mesmo não acontece em relação ao Instituto: a este caberia falar pelas massas 
ou falar a elas, dependendo do caso, sempre em nome dos interesses gerais da 
nação, percebidos como enfaixados no Desenvolvimento. Se faziam fundamen· 
tais não apenas a competência dos seus quadros, mas a funcionalidade de suas 
preocupações. O saber engajado era o espelho onde o ISEB supunha se en-
xergar, maquiado pela defesa de pontos-de-vista que se pretendiam gerais. 

No entanto, além desta questão menor que acabava por resolver, naquele 
momento, qualquer eventual crise de identidade do ISEB pela quase proclama
ção de sua "evidente funcionalidade". o ponto tem um desenvolvimento mais 
relevante e ligado ao que poderfamos tratar por alto grau suposto de previsibili
dade acerca dos resultados da ação polftica. O discurso tfplco dos iseblanos é 
um discurso de certezas, do que derivam, como se verá, algumas suspeitas 
nossas. 

Assim, se levamos em conta certo tipo de preocupação como a expressa 
por Buchanan e Tullock, em seu The Calculus of Consent, avançamos no 
ponto. Colocam estes autores que .•. "na análise do comportamento individual 
no processo polftico, existe um importante elemento de incerteza que não pode 
ser desconsiderado. Não prevalece neste caso uma correspondênda unrvoca 
entre a escolha do individuo e a ação final. Qualquer que seja a regra de decisão 
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que balize a ação dos grupos, o participante individual não dispõe dos meios de 
antecipar os resultados, a escolha social, quando contribui para a obtenção des
tes". 11 

O dado de incerteza levantado aqui não é, na verdade, diretamente passf
vel de se contrapor à "certeza isebiana" em toda a sua extensão. Afinal, o que se 
assume como pressuposto em The Calculus of Consent é um INDIVUALISMO 
METODOLÓGICO, pano de fundo da reflexão anterior. No entanto, a dificuldade 
de se justapor plenamente as dimensões consideradas é muito mais fruto da não 
explicitação, nos trabalhos do ISEB, do nfvel em que se pretende operar, por 
exemplo, na avaliação do grau de atendimento do "interesse geral" dos brasi
leiros pelo eventual sucesso da estratégia nacional-desenvolvimentista. Não que 
se desconheça que autores como Vieira Pinto e Jaguaribe raciocinam em termos 
de classes ou setores de classe. De todo modo, e mesmo assim, pensamos ser 
forte uma hipótese de trabalho que derive tão facilmente o beneffcio de todos de 
um projeto necessariamente genérico. Assumido em sua inteireza, o ideal do de
senvolvimento nacional dá muito mais a impressão de pretender esvaziar dife
renças - desqualificando o debate substantivo sobre a heterogeneidade social no 
Brasil- do que de buscar, pela sua consideração, a obtenção de algo que se pos
sa pretender como o "interesse geral". 

Em outras palavras, desconsiderar a realista hipótese de ganhos e perdas 
diferenciados derivados da ação estatal, e ainda mais a hipótese de reação a isto 
via participação polftica é, na verdade, retirar do cenário da atenção teórica a 
própria dimensão polrtica. Não há porque se pensar concretamente na diferen
ciação de interesses e situações quando se opera com a otimista hipótese do 
atendimento ao "interesse geral". Correlatamente não há também porque pen
sar para valer a possibilidade de que estas diferenças, com graus variados de or
ganização, venham a se manifestar politicamente na defesa de suas pretensões. 
N/Jo h~. portanto, aqui, como se pensar de modo conseqüente a dimens/Jo 
do conflito como algo cabfvel e assimilável no processo de desenvolvimen~ 
to, ou pelo menos do que poderfamos tratar como "conflito legftimo". E 
neste sentido que pensamos que a centralidade da "questão nacional" na temá
tica isebiana acaba por ofuscar a "questão democrática": ou por supô-la automa
ticamente derivável da primeira, o que é empobrecedor, ou por simplesmente 
não considerá-la. 

No entanto, dada a importância do ponto, talvez coubesse desenvolvê-lo 
mais. E o faremos no sentido de tentar precisar melhor o modo pelo qual a hi
pótese do conflito de interesses, do conflito polfticQ, enfim, percorrer as· formu
lações de alguns isebianos. 

De acordo com Navarro de Toledo, "de uma forma geral, os isebianos en
tendiam que a sociedade brasileira (pós 30- pré-desenvolvimentista e na "fase 
de transição") se encontraria dividida basicamente em dois setores: de um lado 
os "dinâmicos e produtivos" e, de outro, os "estáticos e parasitários". Por sua 
vez, estes setores poderiam abrigar parcelas das três classes fundamentais: bur
guesia, classe média e proletariado. Assim, em torno do setor TRADICIONAL se 
agrupariam a classe latifundiária, a burguesia mercantil e a classe média não 
produtiva e parcelas do proletariado; enquanto do lado do setor MODERNO se 
encontrariam, mais freqüentemente, a burguesia industrial, o proletariado (ur
bano e rural) e a classe média produtiva. 

O que basicamente determina esta setorialização das camadas sociais é 
a relaçAo que estas mantêm com o processo de industrialização que se instala no 
pafs- favorecendo-o ou obstaculizando-o". 12 

Interessante notar que tal polarização entre aqueles que favorecem e obs
taculizam o desenvolvimento- naquele momento fundamentalmente materiali
zado no processo de industrialização-, de modo bastante direto vai se trans· 
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mutar em polaridage de maior apelq, pelo menos retórico, qual seja a que opo
ria os termos NAÇAO e ANTI-NAÇ~O. E isto pela razão trivial de que a própria 
constituição plena da idéia de NAÇAO seria ~nevitável produtQ do processo de 
desenvolvimento. Assim "a contradição NAÇAO x ANTI-NAÇAO representaria, 
para todos os isebianos, o antagonismo principal existente na formação social 
brasileira". 13 

Seguindo com Navarro de Toledo, "se se concorda basicamente no to
cante à identificação das forças que constituem o pólo que favorece o desenvol
vimento nacional, o mesmo não se pode dizer acerca daqueles setores que com
põem o pólo anti-nação. 

Para Vieira Pinto, R. Corbisier e N. W. Sodré, as forças que se agrupam em 
torno daqueles setores que obstaculizam o projeto nacional-desenvolvimentista 
têm no imperialismo o seu principal agente. G. Ramos e C. Mendes falam em 
centros dominantes ou metropolitanos como "forças opostas" ao desenvolvi
mento, mas nunca chegam a conotá-los com o conceito de imperialismo. Para 
H. Jaguaribe, o imperialismo jamais é privilegiado pela análise, uma vez que não 
é entendido a rigor, e em prindpio, como força antagônica. 

Porém, os pontos em comum excedem as divergências. Fundamental
mente, o pólo NAÇÃO estaria representado pelos setores produtivos das três 
classes básicas que compõem a formação social brasileira: burguesia, classe mé
dia e proletariado. Os setores improd~:!tivos ou decadentes dessas mesmas clas
ses representariam o pólo ANTI-NAÇAO. 

Basicamente também se concordaria com a formulação de Hélio Jaguari
be: "os conflitos sociais existentes em nosso pafs, na fase em que se encontra, 
exprimem, na sua essência, menos irredudveis lutas de classes, do que conflitos 
que se travam, no âmbito de cada classe, entre seus setores dinâmicos e estáti
cos, entre as forças produtivas e as forças parasitárias". 14 

De todo modo, a polaridade NAÇÃO x ANTI-NAÇÃO ou SETORES IM
PRODUTIVOS E DECADENTES versus o seu progressista oposto, acabam por 
ter duas conseqüências óbvias: a primeira de confirmar e ampliar a possibilida
de, ou melhor, a necessidade de que se postergue a eclosão eventual de conflitos 
que possam por em questão o próprio padrão de desenvolvimento pretendido. 
Mesmo em Jaguaribe, que não recorre ao fator externo como centro de pólo 
antagônico ao desenvolvimento, está presente a tensão entre setores PRODU
TIVOS e PARASITÁRIOS como tensão básica caracterfstica da luta desenvolvi
mentista. E tal certamente preserva a idéia de unidade necessária entre as par
celas das diversas classes tidas como produtivas. 

Como segunda decorrência desta visão, e certamente mais importante, o 
que se pode destacar é uma clara tendência a desqualificar um dos pólos do 
conflito suposto como cgnflito principal da sociedade brasileira naquele mo
mento. Se "o pólo NAÇAO estaria representado pelos setores produtivos das 
três classes básicas que compõem a formação social brasileira: burguesia, classe 
média e proletariado (. • . ) os setores improdu_tivos ou decadentes destas mes
mas classes representariam o pólo ANTI- NAÇAO" •.. 1s Fica fácil concluir, pelos 
próprios adjetivos usados para descrever os extremos em pugna, a evidente 
restrição ao espaço de legftima manifestação dos últimos- e decadentes- inte
resses, Destacar tal ponto- é fundamental. O conflito suposto como principal 
na sociedade brasileira é de um tipo que exclui da legitimidade um dos pólos 
nele !Jnvolvidos. A lgualaç_!ío de certos setores sociais às idéias de "ESTAG
NAÇAO" ou "ANTI·NAÇAO" os coloca, de imediato, sob suspeita inequf 
voca no que toca ao encaminhamento dos seus interesses. Ainda mais no con
texto geral da idéia lsebiana, umbilicalmente vinculada, naquele momento, à 
cruzada pelo desenvolvimento nacional. Não há um ataque direto à livre mani
festação dos interesses diversos, mas há uma clara apreciação desse conflito em 
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termos muito estreitos - ao se definir como "principal'' o que opõe os pólos 
NAÇÃO e ANTI- NAÇÃO - o que evidentemente limita, a priori, o espaço de 
manifestação /egftima daqueles interesses não enquadráveis no primeiro destes 
termos. 

A prevalência do que temos denominado "questão nacional", restringe o 
debate acerca da "questão democrática" e esvazia o tema da "questão social". O 
encaminhamento da primeira surge como a chave capaz de "resolver", poster
gando, as outras duas. E nisto talvez resida o que há de PERMANENTE no en
foque isebiano aqui considerado. Ainda que a crrtica à ideologia nacional-desen
volimentista tenha tido lugar no âmbito do próprio Instituto, como se evidencia 
em lntroduçáo aos Estudo das Contradiç6es Sociais no Brasil, de Wander
ley Guilherme dos Santos, publicado ainda em 1963, a tendência a se relativizar 
a importância do debate sobre as dimensões democráticas e sociais na vida bra
sileira é algo que ainda remanesce. Óbvio que não imaginamos dever-se isto à 
contribuição isebiana. Por outras fontes se tem chegado a este mesmo resultado. 
Não irrelevante é o fato de que não se percebam incompatibilidades entre o dis
curso nacional dos comunistas e o do ISEB, à época", 16 Do mesmo modo pode
se detectar alguma similaridade com o ideário autoritário-militar que, ao pre
tender a consecução de etapas de crescimento avaliadas como fundamentais à 
consolidação econômica do pafs, acabava- por este motivo- tentando justificar 
o esmagamento da expressão polftica dos conflitos e o descaso para com os te
mas da pobreza e das desigualdades. De modo análogo, a prevalência extrema
da da primeira ordem de preocupações soterra as chances do trato conseqüente 
das outras duas. E tudo isto com o resultado paradoxal de que. fruto deste leque 
de desigualdades e da inexistência de uma ordem jurfdico-polftica que bem situe 
os termos em que se há de aceitar como legrtimo o conflito de interesses na nos
sa sociedade, cada vez mais se torne abstrata e desprovida de desidade a própria 
identidade nacional. 

Mas recentemente, de modo especial a partir da mobilização pelas eleições 
diretas para a Presidência que acompanha o desfecho do ciclo autoritário-militar 
iniciado em 1964, uma confusão nova e de mesmo sentido geral vai ganhando 
corpo. O que se indica ê que no âmbito de uma movimentação polltica cujo 
mote genético passa pela urgência de MUDANÇAS, o tema da "dita democracia 
formal", das regras do jogo, enfim, acaba por se ver submetido à condicionali
dade de que sirva, de imediato, a tais mudanças. Desde a campanha das diretas 
até os dias de hoje, com reflexos óbvios no debate sobre a Constituinte, temes
tado presente esta concepação. É como se de repente o jogo democrático só 
exibisse o mérito de ser mais ou menos funcional a dado projeto de sociedade. 
Em não servindo bem a este intento, nada mais o justificaria. 

O ponto é crucial: se se concede a hipótese de que inexiste um projeto am
plo, um interesse geral capaz de em seu nome tornar secundários os conflitos e 
as diferenças, há que se reconhecer, ao contrário, que a muitos é dado justificar 
eticamente sua escala de preferências (inclurdos ai indvlduos, grupos e organiza
ções diversas). Em sendo assim, e vigindo no geral uma concepçao mera
mente instrumental das regras do jogo democrático, chega-se a um impasse 
óbvio: como estas não garantem a priori a obtenção segura de qualquer dos re
sultados pretendidos, o limite extremo do processo seria buscar-se a supressão 
dos projetos concorrentes ou indesejáveis- do ponto de vista de cada um- pela 
supressão da própria regra que permite sua manifestação. Tornamos, portanto, 
à velha tentação nacional de se fazer pela ORDEM o PROGRESSO que se julgue 
prioritário. A experiência é conhecida, bem como os seus resultados. 

Assim sendo, cab.e atentar para o que pensamos sejam alguns requisitos 
necessários à boa convivência entre "projetos nacionais,', "questão democráti 
ca" e "questão social". O primeiro deles, há pouco adiantado, tem a ver com a 
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prevalência de uma apreciação das regras do jogo democrático que não seja 
meramente instrumental, como descrito. A adesão e a defesa destas transcende 
li possibilidade estrita de, através delas fazer valer nossos interesses e preten
sões. O natural da pluralidade democrática é a derrota eventual. Em outras pala
vras, o que se advoga é a necessidade de reconsideração da "questão democrá
tica" antes e além de quaisquer definições quanto ao crescimento econômico e 
ao encaminhamento das mudanças que todos e cada um pretendam privilegiar. 

Em segundo lugar cabe afetar que o inadiável trato conseqüente da 
"questão social" exige pelo menos duas preliminares: que existam os mecanis
mos e o espaço polftico que mediemo conflito distributivo em toda a sua varia
da extensão - consideradas as regras e os canais de participação nas decisões 
prévia e livremente estabelecidos -; e que o resgate da assim chamada "divida 
social" seja encaminhado tendo em conta a necessária manutenção de um hori
zonte de crescimento econômico capaz de viabilizar, polftica e materialmente, tal 
resgate. 

Se o jogo democrático não nos garante a mudança pretendida - tarefa 
sempre árdua na tradição brasileira -, nos livra dos males do autoritarismo
tentação freqüente da nossa trajetória polrtica. E o autoritarismo, por certo, ao 
sufocar a liberdade, não tem servido ao conforto da nossa legião de despossuf
dos nem à mais justa distribuição do ganho econômico. 

Por fim, de todas estas preocupações não deve ficar a impressão de que, 
ao fim e ao cabo, se trabalha com uma utopia polftica de corte liberal. Em espe
cial no Brasil, fundamente marcado por uma tradição corporativista de Estado
no que toca à interme~iação de interesses-, e por uma exclusão tácita do uni
verso da participação polftica e do próprio gozo de alguns direitos civis básicos 
de grandes parcelas da população - despossufdos e pior aquinhoados em geral 
-, há que ter em conta este caldo de cultura para que se tempere com realismo a 
utopia e com alguma perspectiva o ceticismo. 

A institucionalidade polftica que sirva à estabilidade democrática hâ de ser 
inovadoramente capaz de dar representação legftima à heterogeneidade aguda 
que marca o perfil sócio-econômico da sociedade brasileira, permitindo sua ex
pressão nos diversos locais de definição e implementação de polfticas. Tal, ê ób
vio, transcende à esfera da representação parlamentar. Esta permanece peça 
fundamental, mas nos parece incapaz de dar conta das múltiplas tarefas e con
flitos próprios à democratização substantiva da vida nacional. 
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