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RESUMO

o rsEB E A eunst.Ã,o oo NAcroNALrsMo

Autora: Cecí]ia Maria pinto pires

Orientador: prof. Dr. José Sotero Caio

o presente estudo tem a intenção de contribuir para o
debate sobre o nacional-desenvolvimentismo, pensado pero ïns-
tituto superior de Estudos Brasileiros rsEBr rrër segund.a me-
tade da década de 50, tendo como vetor de anárise a circuns-
tância histórica brasileira do período.

Para esse fim procedemos a uma investigação do rnstitu-
to, pesquisando sua origem, analisando suas crisesr euê cuI-
minaram na sua extinção. situamos a perspectiva dos naciona-
lismos referindo-os ã postura internacionarista, como marco
teórico essencial em nossa anárise, para di-scussão do tema.
verificamos os textos dos principais isebianos, Guerreiro Ra-
mos' HéIio Jaguaribe, Rorand corbisier e vieira pintor eììê,
entend.emos, destacaram-se por sua ação teórico-prática e cujos
estudos merhor evidenciam a presença da ideologia do nacionar_
desenvorvimentismo, ideologia que se associa, na sua signifi-
caçãor €rTr arguns momentos, ã prática desenvol-vimentista do Go-
verno de Juscerino Kubitschek. Avariamos que essa associação
demonstra a presençar Do rsEB, da aporia na construção d.ovín-
culo teoria-práxis, especiarmenter ,'â criação de condições pa-
ra o estabelecimento de um processo sociar mais avançado no
país.
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consideramosr ëro finarr âs rições que podem resurtar d.a
ação dos interectuais isebianos, se levarmos a sério a impor-
tância de uma ação transformadora na realidade nacionar.

UNIVERSIDADE FEDER.A,L DO RIO DE JANEIRO
CURSO DE PÓS-GRADUAçÃO EM FILOSOFTAAutora: Cecilia Maria pinto pires
Orientador: prof. Dr. José Sotero Caiotítulo: O ISEB e a questão do nacionalismo.
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ABSTRA,CT

THE ISEB AND THE NATIONALISM QUESTION

Authoress: Cecilia Maria pinto pires

Adviser: prof. Dr. José Sotero Caio

This study has intention to contribute to debate
development national, thought for "rnstituto superior
tudos Brasileiros rsEB", in the second half of 50
having as analysis vector the historical brasilian
circunstance.

vt- l_ l-

about
de Es-
decade,
period

For this end, \,,7e procedured to a institute investigation,
searching its origin, analysing its crisis, that culminated
in this extinction. lrle situated nationalisms perspective
refering them to internationali-st positionr ês essential
theoretical mark in our anarysis, to topic discussion. üIe
checked the texts of principal "isebianos,,, Guerreiro Ramos,
Hério Jaguaribe, Rorand corbisier and. Vieira pintor that,
und'erstood, out - standing them for their theoreticar - practice
action and which studies better make clear the ideology
presence national deveropment, ideol0gy that associate it, in
its significance, in somme moments, to the developmentist
practice of Juscerino Kubitschek Govern. vfe arso estimated
this association show the presence in ,,rsEB,,, of aporia in
"práxis" - theory bond construction, mainly in criation ofconditions for establishment of sociar process more advanced.
in country. I
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we consideredr êt end, the l-essons that can resurt
i-nterlectuars "isebianos", if take serious the importance
a transformer action in national reality.
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INTRODUçÃO

o presente trabalho consiste na anárise crítica da pro-
posta nacionalista do rnstituto Superior de Estudos Brasilei-
ros, o rsEB, especialmente no gue se refere à id.eorogia do de-
senvolvimento, gue se expricita no que chamamos nacionar-de-
senvolvimenti smo . Para isso, estudamos os fundamentos teóricos do
Instituto a partir de uma leitura dial-ética de sua realidade
histórica, social, política e ideológica.

Essa temática exige de nossa parte um critério metodo-
rógico de avariação da teoria isebiana. Nosso referencial é o
primado da práxis histórica sobre a consciência (exprícita ou
antecipatória) da libertacão. Se a consciência é um d.os póIos
no jogo dialético dos processos que acompanham as rutas em fa-
vor de uma sociedade sem classes, o póro da consciência é sub-
sumido pera experiência ou pela práxis da libertação. o pri-
mado da práxis histórica de ribertação se dá antes, d.urante e
depois de todo o processo. A visão diarética ultrapassa os
meandros da dialética iruminista, onde é possíver ver apenas
o estado da questão. optamos por um ponto de vista da diaré-
tica materialista para trabalhar o fato histórico. Analisamos
a questão êr mais ainda, trabalhamos o fato rsEB tendo como
suporte suas contradições e a evolução do seu quad.ro, na in-
tenção de verificar se o momento rsEB foi uma realidade vivi-
da em todas as etapas de sua diareticid.ade, ou se foi um mo-
mento que se aniquilou no âmago de suas contradições.

Nessa organicidade conceituar, apresentamos a nossa hi-
pótese de trabarho, gu€ indica o rsEB justificado, na socie-
dade brasireira da década de 50, como o momento da positivi-
dade, quando afirmou o "ser nacional", recusand.o a situação
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1de colôniai Ao entrar na etapa da negação, buscou instrumen-
tos necessários (nacionalismo-ideorogia) para a ruptura com a
situação de subdesenvorvimento em que se encontrava o país.
Essa fase não foi vivida plenamente, devido às condições ad-
versas que surgiram no processo histórico isebiano e na his_
tória do país.

A necessidade da pesquisa dos fundamentos teóricos
mostra significativa, porque a discussão nacionarista,
rida dentro do rnstituto, tem a sustentação nos princí

SE

ocor-
pr_os o-

nos

de

riginários da formação intelectual
antecedentes históricos do próprio
Itatiaia e o IBESP?

dos membros do ISEB e

grupo, como foi o Grupo

Nosso estudo traçar portanto, a partir do que foi o mo-
delo isebiano, uma crítica superadora desse tipo de nacíona-
lismo. A questão do nacionarismo debatida no rsEB apresenta
uma vertente desenvolvimentista, extremamente dirígida pelos
(1) cORBrsrER expliciËa essa compreensão numa enËrevÍsta ao periódíco Pa-ratodos,

vLLLZaçA
contida na sua Autobio afia Filosõfica Rio de janeíro, Cí-o Brasileíra, 1978, p.27 4. advento de uma consciõncia na-cional que coincide, no plano ideoló gico, com a líquidação do colo-nía1 ismo no plano material, assinala o nascimento da pïop rl-a naçao, eo nacíonalismo nao passa da política que convem ao País, nesËe momen-fo em que sentimos a emergância do ser nacional . rr

(2) Em uma coletãnea intitulada Pensamento Nac ionalísta e os Cadernode Nosso Tempo , organizada e introduzida por S. SCHI,IARTZIvIAN consta, naintrodução, uu pequeno históríco dos ante cedentes do ISEB, onde se lêa agenda do Grupo de ltatiaÍa: t'o esclarecimento de problemas relacio-nados com a interpreËação econômica , socíológica, polÍtica e culturalde nossa ãpoca (. . . ) t' Isto ocorre em agosto de 1952. Já ern I953,o gru-po evoluÍ para a criação do Instit uËo Brasileiro de Economia, Socío-logia e Polít ica-IBESP. "0 que dá ao IBESP sua caracterísLica inova-dora na his tor ía do pensamento polí tico brasileiro é que, pela primei-Ta vez, um grupo íntelectual se propoe a assumir uma liderança polí-tica nacional por seus propríos meios. Neste sentido, o IBESp é radi-calmente novo. Ele se dif erencia dos pensadores polfticos do passado,
que acredÍtavam que seriam suas ídéias, se corre tamenÈe aplicadasf ossem elas lfberaÍs, católicas ou conservad.oras que iriam transfor-mar a sociedade. E se diferencia, tambén dos pensadores de influên-cia marxísta, que se all_nhavam físíca e intelectualmente, com um seËorda socíedade que acredÍtavam, virÍa um dia a líderá-la, ou se ja' aclasse operária. para os primeiros, as idéias polítícas far iam tudo;para os segundos, elas podiam pouco. Para o IBESp, eram os intelec_tuaisr rnâis do que suas idé ias ou partidos, que poderíam, um dia, to-mar o destÍno do país em suas mao s. tt Entende_Schwartzman que o ISEBquís levar adiante o ideário do IBESp, mas nao conseguiu. Cf. O pen-
samento Nacionalista e os "Cadernos de Noss
L979, v.6, p.3-6.

o Temporr. Brasília, Ed. UNB,
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postulados da ideologia do progresso, güer no
fortalece a estrutura da tecnoburocracia.

límite atual,

Nosso esforço crítico se movimenta com a preocupação
não-anulatória do discurso nacionatista. Trata-se, antes, de
averiguar as cond.ições originárias do nacíonalismo, especiar_
mente o do rsEB. Nossa contribuicão quer marcar a di_mensão re-
vorucionáría do nacionalismo, dimensão essa ausente na reitu_
ra redutora feita pela "consciência nacional".

Nesse sentido concordamos com a
sobre a pergunta por gue nacj_onalismo:

A dimensão do processo libertador é
menta teórica da práxis. O ISEB se vestiu
xima ao ideal burguês de progresso, e isso
significativas com esse tipo de dominação.

"Realízar-se nacÍonalmente, para um país de passadocolonial, com esËrutura econô¡nica subordinada a inte_resses externosr-corresponde a uma Èarefa em muitospontos idôntica à que oã países europeus teaLizaxam, noalvorecer da Idade Moderna, com a derrota dos remanes_
cenÈes feudais e o avanço da eapitalização. O que, pâ_ra eles, eram as relações feudais antepondo_se ao de_senvolvimento' é, para nós, tudo o que reflete ainda o

:ffi:'iir::l#3i;ro Nacionalj.smo apresenta-se, assim,

resposta de N.W. Sodré

que define a vesti-
de uma roupagem pró-
impediu rupturas

Na pesquisa do status aestionis , examinamos alguns
trabalhos de cunho descriti
primeiro caso, o estudo rea
se constituiu na sua tese d

vo e/ou interpretativo. Citamos, no
Iizado por Alzira A1ves Abreur euê
e doutoramento - Na.t,ionali sme etAction polit e au Bré il. Une étude sur LIISEB . A autora ca-racteriza o rsEB como um grupo de interesses poïÍticos.r. guê,.se

entrega a uma luta para fazer prevarecer o seu interesse nos
centros detentores do poderl ¡lo desenrolar do seu trabalho,

(3) SODRÉ, N.r{. Int o à revol brasileira. 4 ed. Sao Paulo, Ci-encias llumanas, 1978. p.18
(4) 0 posícíonamento de A. Abreu mostra que o rsEB buscou uma legitimagãopara seu trabarho porítico. Refere: 'io fsEB se converteu em um grupode interesses para desencadear uma 

"cão ,ãrrifestamenËe precisa, a deinfluenci"t ?: decísões do poder relativas à orientacáo'ão--¿esenvol-vímento brasíIeiro." Cf. op. cit. mímeo. p.g.
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aparecem as círcunstâncias da história brasi-Ieira analisada ao
lado da evolução do rsEB. Ao final, A. Abreu conclui que o
rsEB não foi unicamente um grupo de interesse, mas, um grupo
que também usou as estratégias d.e grupos de influência e de
grupos de pressão. Essa tiporogia está descrita na introdução
do referido trabalho.

Ainda com um caráter referencial sobre a questão do na-
cionalismo, temos o ensaio de Vanilda paiva, Paulo Freire e o
nacionalismo-d esenvolvimentista, onde a autora aborda os re-
ferenciais teóricos do rsEB, para anarisar a estrutura do pen-
samento pedagógico de paulo Freire, este, também, tributário
da mesma matriz teórica dos isebianos; a filosofia da existên-
cia e o curturarismo, conforme entendimento de v. paiva. A au-
tora infere que os isebianos não rompem com essas infruências
quando inauguram o Instituto: "Eles as combinau, ecletÍcamente, com
outras' 9uê facílitarn a passagem do tculturalismo especulativot ao tcul-
turalismo milÍtante t .tt5

Assinalamos como um trabalho de cunho crítico-interpre-
tativo o real_izado por Caio Navarro de Toledo, ISEB: Fábri ca de
Ideologias t que e a sua tese de d.outoramento, reescrita, con_
forme avisa na "Nota prévia". Tol_edo discute o rsEB do ponto
de vista de um certo conceito de ideorogia estranho ã termi-
nologia do rnstituto. procura, a seu modo, mostrar o rsEB co-
mo o rugar onde a ideologia é "fabricada". constata que os
isebianos t'foram vÍtimas do processo de ídeologização do pensamento.,,6

Referimos esses trabarhos como indicadores de pesquisas
específicas sobre o rsEB, emborar €rTr outros autores, encon-
tremos argumas referências sobre a temática do rnstituto, mas
de menor peso investigatório, até porque não era essa a meta

(5) PAIVA, V.
Janeíro,

Paulo Freire e o nacÍonalismo-d.esenvolvímentisËa.
ci Rio de

(6) 0 Èexto de TOLEDO ó a tentatÍva de mostrar um inútil esforço dos ise-bianos na discussão da situação de dependôncia do Brasil, na med.id.a em
QUê' com o uso da eategoria-ídeologia, não conseguiram avançar na crl-tica' rrvalendo-se de conceitos herdeiros do discúrso antrápológr"o,tal como a alienação (. . . ) não conseguiu a maioria dos autores do 1SEBdar conta rigorosamente da situação ãorr"r"t. do subdesenvolvimento ca-pitallsta brasilelro." Op. cit., p.1g2.
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dos seus autores. Nesse caso, citamos as
Guilherme MotaT e de Renato Ortizg

discussões de Carlos

Essas posições servem para delimitar o nosso estudo e
como balisas da questão rsEB. o conceito de nacionar-desen-
vorvimentismo ainda não recebeu por parte dos estudiosos e
críticos do rsEB um tratamento teórico adequado, pois a cons-
trução do conceito de nacionarismor rrê tentativa isebiana,
apresenta respostas plurais para probremas tanto estruturais
quanto emergenciais, carecendo, assim, de uma base epistemo-
1ógica comum, direcionadora de uma estratégia de ação polít.i-
ca unificada.

A questão da teoria do nacionarismo suscita respostas
diferentes, dado os envolvimentos poriticos e ideológicos gue
aparecem no horízonte da discussão. Esses envorvimentos mani-
festam-se numa prática, güê supõe uma tomada de posição. rsso
significa que a questão d.o nacionalismo se insere, também,
dentro de uma perspectiva de luta pera emancipação, embora não
expresse sozinha a totalidade do processo d.e libertação. Re_
ferimos esses erementos para que sirvam de instâncias teóri-
cas na análise e no debate do assunto em questão: a vertente
nacionalista é arimentad.a, com reforÇor mais pelo capitalismo
do que pelo socialismo. rsto se deve ao fato do interesse ca-
pitarista em manter marginal o problema da divisão e tuta das
classes. com isto, de certo modo, o capitalismo favorece o de-
bate da questão nacionaf?

Essas
dagem acerca
demos que o

demarcações apontam para o vértice da nossa abor_
do nacionarismo pensado e vivido no rsEB. Enten-

discurso dos isebianos coloca em pauta para a so_
ciedade brasileira a realidade da dominação, marcad.a, espe-
(7) MOTA, C. Guilherne. . 4.ed. São paulo, Äti"",
(8) ORTrz, Renato. cultura brasileíra e identidade nacional. são pauro,

Braslliense,198
DAVrs, llorace. Para uma teoria marxisÈa d.o nacionalismo. Rio de Ja_nelro, zahar, t o,oì1îå=ro n,r"carrega o conteúdo da ídeologia que o usa como instrumenËo. t,Do pontode vista narxista, a ruta conÈra 

-a 
opressão nacionar-ãã"ã-""r consi-derada eln sua relação contra o capitalísmo e em favor do socl-a1ismo.se a "unidade nacionalrt entra en ãonflito com a libertacão ¿ã--"lasseoperária, deve ser combatÍda, seu dúvÍda, n" *"¿iar em que isso ocorra.,,

(e)
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ciarmente, pera questão coronial x questão nacionar. Ainda
assim é um aparecer teórico que não apresenta as contradi_ções
reais da nação' porque não quer fraturar a unidade nacionar.

A suposição da unidade determina até mesmo a homogeni-
zação da idéia de nação. Essa homogeneidade levaria a uma con-
vergência de esforços de todas as cl-asses sociais, cond.ição
indispensáve1 para a eficácia da ação politica.

vieira pinto entende que o processo do desenvorvimento
nacionar se dimensiona numa unidade de pensamento e de ação.
A idéia que comanda a dinâmica do processo histórico deve ser
a mesma na cabeça dos sujeitos. E assim que era se torna ideo-
logia: quando é vivida coletiva*.r,t"10

As contradições estruturais na composição do projeto na-
cionarista do rsEB são tratadas por um prisma fenomenológico,
onde se sublinham pressupostos ideológicos que auxiriam um
avanço da nação em relação ao seu passado colonial. A isso se
adiciona uma intenção desenvolvimentista respar,dada numa teo_
ria-ideologia que está por rearizar a revolução nacional-. Es-
sa rearizaçã.o se aproxima da rearização do conceitor rrâ visão
hegeliana. A razão está aí dirigindo o processo que construi-
rá a idéia de nação.

A estrutura do presente estudo se respalda nas
da abordagem temática. setorizamos o assunto em quatro
tulosr os quais subrinham especificamente um aspecto do
sunto em debate, com recortes que apontam para a unidade
ceitual.

Iniciamos trabalhando a questão

razoes
capí-

(10) Eur Ideolo e desenvolvimento nacional

as-
con-

do ISEB como expressão

2. ed., Rio de Janeiro, ISEB, I 59, p.28 escrev para que se torne posslvel, e depoisreal, a unÍdade imprescindÍvet ao rendimento ótimo do processo na-

nes-te caso, as contrapartidas estru t.uraís e conjunturais propr ias de umanaçao subdesenvolvida. Há una dialérica idealista ( onde anação deÍxade ser uu em-sÍ e torna-se um para-si¡ possuidora de consciêncÍa)mas, nao há uua dialétÍca maLería1i.zada, vivida no

( )

cional, é necessário que aquilo que em cada conscíância é idéia, se-ja socl-almente ideologÍa.t' Assim pensado, o nacionalismo é a aPro-priaçao por Èodos da idéia (que e indivídual_) de nação. Não há,

contradições das classes sociais da Naçao.
processo mesmo das
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d'e um momento nacional, momento este que se reveste de muitos
significados no âmbito da organização porítica e da opção eco-
nõmica brasileira. E o tempo em que, "superada,, a crise da
morte de vargas, começa a acontecer um reordenamento da admi-
nistração púbrica com vistas à satisfação dos anseios da so-
ciedade civir. o Estado apresenta um crescimento rápido no es-
treitamento de relações com a sociedade civil. o pacto popu-
lista se aprofunda.

Descrevemos aí o perfil histórico-ideológíco do rnsti-
tuto' evidenciando a conceituação teórica trabarhada peros
isebianos. Nesse descortinamento aparecem as tensões e as cri-
ses, a ruptura interna e o isolamento politico do rsEB.

A questão do Nacionarismo imprica o probrema d.o rnter-
nacionarismo. Dirigimos nossa reflexão circundada por esses
dois póIos, reracionand.o-os com a problemática apresentada no
contexto dos estud.os do ISEB.

Acentuamos as características burguesa e revolucionária
do nacional-ismo, güê se apresentam como patamares de uma ação
prescritiva e racionalizadora com o objetivo de atingir, de
algum modo, o rear-nacionar. por outro lado, apresentamos o
solo teórico das discussões do internacionarismo proretário,
com o objetivo de expricitar paradigmas sobre a questão na-
cional.

Há no tercei-ro capítuIo uma concentração de esforços no
que se refere ao especÍfico do nacionarismo do rnstituto e o
uso racionarista desse conceito, hipostasiado no universaris_
mo da idéia de nação. os textos isebianos nos documentam far-
tamente nessa abordag:em, até porque expressam a não consen-
suaridade dos autores a respeito de questões fundamentai_sr co-
mo desenvolvimento e soberania nacional.

A preocupação em examinarmos o produto do processor orf
seja' o resurtado final do trabarho isebiano, revou-nos a dis-
cutir a legitimação da modernização como marco avançado no
processo desenvolvimentista brasileiro.

Nesse contexto, examinamos a expectativa juscerinista



8

produzida na nação com o aparato tecnológico do desenvolvi-
mento capitalista. rndicamos ai a fraqueza dos liames que en-
volveram rsEB e JK. os arautos do progresso estabeleceram as
coordenadas negando o espaço para os intelectuais naci_onaris-
tas.

A divulgação da ideologia d.esenvolvimentista pelos ise-
bianos apresentava uma performance iruminista. Era a preten-
são de cultivar a crítica ao coronialismo com um zero aposto-
rar motivado pela razão diarética. A Razão aparece então com
uma função libertadora.

De outra parter os dirigentes nacionais não possuíam só-
lidos parâmetros para a análise da rearidade nacional. A eles
interessava o conhecimento das estratégias de superação do
atraso, de um modo linear, pragmático, urgente.

Essas posturas se entrecruzam na dinâmica da vida na-
cionar e os resultados se apresentam com o encurtamento da
crítica ao mod.o de produção capitalista. A reração da nação
com o capitar se evidencia num sincretismo mimético, com o en-
deusamento do progresso.

A concrusão reúne os ãngulos de anáIise e explicita a
nossa hipótese: o rnstituto superior de Estudos Brasileiros
não conseguiu avançar profundamente na anárise da questão na-
cional, especialmente no ãmbito da economia política.

uma de suas rimitações aparece no seu hibridismo teóri-
co, responsáver, certamente, pelas próprias crises internas e
externas experimentadas. Entendemos que o rsEB foi uma pro-
posta bem comportada para o caótico quadro nacionar. Esse bom
comportamento esposa uma utopia-meta para a nação, utopia es-
ta circunscrita, de um mod.o ingênuo pero interesse ideológi-
co.

Avariamos, ao finarr âs tarefas dos intelectuais que se
vislumbram a partir das Iições do rsEB e que podemos formari-
zat como os desafios diaréticos do Brasir Moderno. Esses de_
safios envolvem a superação positivista do binômio segurança
e desenvolvimento e indicam as possibiridades de uma Ação
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transformadora no Brasir. Buscamos, nesse instante, investi-
gar novos caminhos güêr d.ebatendo as exigências e as urgên-
cias nacíonais, possam nos levar ã construção da práxis nega-
dora da d.ominação.



1 O ISEB COMO EXPRESSÃO DE UM MO}4ENTO NACIONAL

O Instituto Superior de
uma das instituições do pode
nacional como a questão, por
Lei nQ 37.608, de L4/ 07 / Ig55 ,
pensar brasileiro na dimensão

Estudos Brasileiros ISEB - foi
1 que tentou assumír a questão
excelência. Criado pelo Decreto-
o ISEB marcou historicamente o
filosófica, política e social.

1r

o momento em que surge o rsEB, 1955, ésignificativopor
dois aspectos: o primeiro, assenta-se na tentativa de traba-
l-har a consciência nacionarr por mei-o de um esforço teórico
da "intelligentsia" brasireira motivada pela soberania d.a na_
cão. Essa preocupação subrinha a necessidade do estabeleci-
mento de parâmetros de desenvolvimentor rro discurso teórico,
com o objetivo de viabilizarr êrTr termos práticosr os postura_
dos da teoria nacionarista do desenvolvimento. o segundo as-
pecto é de natureza hist.órico-poIÍtica, na medida em que diz
respeito à crise governamental produzida pero suicidio de var_
gas e à ânsia de ocupação do lugar porítico deixado pero ríder na_
cionatl 2

(1i) rnstituição do pod.err poreue o rsEB era um órgão do MEC, com apoio efínanciamento do governo 
" "oro 

toda a esËrutura acadêmica em condí-ções de funcionar como uma perfeira escolr, ,rão ;-;;;; -''forr"i",
apenas' mas capaz de formar ment,alídades, a favor da ldeologÍadoDe-senvolvl-mento Nacional. o Art. 29 do Decreto-LeÍ que o criou refere:"o rsEB tem por ffnalidade o estudo, o ensíno e a dívurgação dasciêncías sociais, notad.amente d.a sociorogía, da história, da econo_mia e da porítica, especiarmente para o fim de aplícar as categoríase os dados dessas ciências à análise e ã compr"";;ã;-;ri.iã, da rea_lidade brasileira, visando ã elaboração ¿"-ìrr"trrrmentos teóricos quepermitam o incentivo e a prouroção do desenvolvimento nacÍonal.,,

(LZ¡ É no governo de Vargas, especíalmente a partir da Revolução de 30 quecomeça o desperËar da consciãncÍa nac ional para a necessidade e ur-genc ía de un projeto brasileiro de de senvolvímento r con incremento defábricas e indús trias. Essa preocupação econõmica traz dívídendos po-lÍtícos, no senÈ ido do fortalecimento da naçao. E. CARONE, no seu lí-vro A se re 1íca S. Pau1o, Difel, L973, p.13, afirma: "O mo-vímento revoluc rio, ínÍciado, vitoriosamente a 3 de outubro (. . . )foí a afirmação rnaÍs positiva que, até hoje, ti
onalídade. rrËencia como naci

vemos da nossa exis-
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Esse lugar deve ser ocupado pelo sujeito capaz de dar
conta das urgências nacionais. o momento histórico Lraz para
a cena política a figura de Juscelino Kubistchek. No seio da
aliança partidária psD-prB se inaugura "o programa de metas,,,
que marca a entrada definitiva do país no circuito desenvol_
vimentísta.

Nesse contexto está o rsEB atento para que se efetive
sua proposta nacionalista, por meio da palavra de ordem: so-
berania nacionar. Esta palavra-lema estimura a discussão dos
filósofos e dos cientistas poríticos, membros do rnstituto.

nais
rais
sej a,

A discussão rearizada no rsEB sobre as questões nacio-
enseja a compreensão dos problemas funcionais e estrutu-
da nação, ainda envorvida com suas raízes históricas, ou
vinculada a seus pressupostos coloniais.

verificamos que os interectuais do rnstitutol3 or, ,,os
isebianos históricos", como refere vanirda paiva, posturam um
Brasil-filósofo, com instrumentar teórico necessário e sufi_
ciente para fazer a passagem do mundo empírico (consciência
ingênua compreensão do dado bruto) para o mundo conceitual
(consciência crítica elaboração da ideologia). Essa meta_
morfose exige teoria, id.éiar p€rrsâÍrento, interpretação. ,,Não

há interpretação, sem categorias prévias de inÈerpretação',, explica
Vieira pintol4

onde buscar estas categorias? como trabalhá-rasr parâ
que rearmente possam contribuj-r para o despertar do sono dog_
mático nacional? rnicíarmente, é necessária uma ruptura com o
tempo coroniat; é preciso acreditar na possibilidade de um
Brasil emancipado e competente para se auto-dirigir. Essa rup-
tura será possível, quando surgirem as condições de possibi-
lidade de uma consciê'ncia sabedora de sua própria situação de

(13) Nomeamos aqui os principais membros do rnstituto: Ãlvaro vieira pin-to' Roland corbÍsier, Alberto Guerreíro Ramos, n¿rio Jãg,r"riu., can_dido Mendes de Almeida e Netson trrerneck Sodrå: ;ñ;;"-;llãirrirooãotenha sido um_isebiano típico, no sentÍdo da defesa apaixonada daídeologia do desenvolvímento nacÍonal.
(14) VIEIRA PINTO, A. Ideo logia da realidade nacional. P. 15.
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colonizada, e' ao mesmo tempo, quand.o esta consciência for
trabarhada pela idéia emancipadora do desenvolvimento nacio-
naI, idéia expressa na ideologia desenvolvimentista. Esses são
indicadores do que pensavam os isebianos acerca do processo
nacional.

A ideologia, no rsEB, não tem a d.imensão justificadora
da rearidader rro sentido de ser uma explicação que regitime a
estrutura nacional. É, antesr ürTr elemento mobilizador de ação
política e um referenciar teórico para esta ação. server êrr-
tão, de instrumento teórico para a formação d.aconsciênciana-
cional, a nível das elites e das massas.

rnteressa-nos no conjunto desse estudo a análise dessa
teoria-ideologia estruturada nos moldes do nacional-desenvol-
vimentismo vivido pero grupo do rsEB. para isso impõe-se a ne-
cessidade de anarisar a própria estrutura funcional do rnsti-
tuto.

1.l_ A auto-compreensão isebiana

A finalidade do Instituto está expressa
um isebiano famoso, Roland Corbisier, falando
ISEBr €rn 1956:

no discurso de
na instalação do

t'Mais do_que uma tribuna brilhante, o ISEB quer ser
um laboratórío de pesquisas da realidade brásíreíra,
visando conhecâ-la e dar direção fe]-l.z ao processo do
seu deseçgolvinenËo. Sua única bandeira é ã a*or ao
Brasil .tttJ

Essa ênfase nacionarista responde precisamente pela
estrutura do pensamento desenvorvimentista-modernizador,
nesse momentor permêêva a consciência de uma certa elite

9Uê,
na-

(15) CORBISIER, R. Discursos. Río de Janeíro, ISEB, L957. p.43.
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cional, dentre a quar destacava-se o grupo do rsEBl6 E==. en-
tusiasmo pela descoberta da naçãor pela compreensão de suas
potencialidades, pera necessidade d.e pesquisar vivamente sua
realidade, atesta a motivação nacionarista sustentada pera si-
tuação grave de um país subdesenvolvido, cuja urgência de de-
senvolvimento é a questão maior.

o fato histórico reva-nos ã compreensão do fato porÍti-
co. os teóricos do rsEB ao se acord.arem para as condições de
miserabilidade do país, definem-se por uma rdeologia do Desen-
vorvimento Nacionar e manifestam a compreensão que possuem a
respeito do processo histórico da Nação, esposando os desdo-
bramentos práticos dessa ideologia.

Em Jaguaribe, lemos:

o projeto razoáver e desejáver para que a comunidade na-
cional se organize passa pero trato normativo-objetivo da
ideologia, na concepção do ISEB. É uma teoria hipostasiada. A
ideologia é instrumento; não há aceitação ou rejeição, somen_
te descrição. E é nesse patamar ideorógico que entra o dis-
curso de brasilidade, com a tônica de libertação coloniar.

A compreensão que o rsEB tem do seu paper é ae difusor

( 16)

ttA teoria da ideologia permÍte considerar as formu_
lações ideológicas - ou seja, as formul.iãã"-- consÍs-tentes na elaboração de fdéias e valores que se apre_s:nta1 como projeto razoâvel e desejãvel para a orga_
nlzaçao da comunldade, eur função dos Ínteresses situa_cionaÍs de determínadas classes e de determinados gru_
pos - de forma relativamente objetiva, sem que o exame
da 

- 
ideologia iurpflque necessariamente vÍncuiaeão ã pró_pria i-deologia. ñ 17 -

Analisando a postura dos isebianos, vanilda paÍva refere: "Eles saí-
l"r (. . . ) do_plano especulativo para a elaboração de um instrumentode intervenção no r,gal, desenvorvido no prano 

"* q.r. eles se sentiam ca-pazes de fazer algo e ao quar atríbuiàn eficácia próprÍa, ,ro 
-- 

fr"oodas Ídéfastt. Cf. paulo preíre e o nacionalÍsmo- d.esenvolvimentista,Rio de Janeiro, C

(17) JAGUARIBE, H.
Rio de Janeiro,

Condieões insti tucionais do desenv
ISEB, 1958, p.11.

olvímento, 2. ed.
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da nacionaridade; esta nacionaridade requer uma ordenaçãor eüêenvolve o entendimento teórico do real nacional e a sua conse_
qtlente transformação prática. A bandeira de ,,amor ao Brasil,,
congrega o estudo e a ação política. Dessa forma o nacionalis-
mo passa a ter no interior do rnstituto um status ideológico:
torna-se o critério derimitador dos campos de força entre os
que anseiam por um Brasir desenvolvido e os que desejam o de_
senvolvimento, sem sublinhar , ,rrção1B

o discurso nacionarista txaz no seu interior o discurso
desenvolvimentista, que explicita a emergência de uma nova na_
ção:

na Pre-
colo-

A idéia desenvorvimentista é barisada peros marcos da
rejeição coroniar. É dentre os povos periféricos que surge com
mais intensidade o surto nacionarista. Raramente encontramos
o nacionarismo ativo e expressivo em nações desenvor_vidas
econômica e curtural-mente. rsto ocorre pelo fato das nações
desenvolvidas apresentarem um grau de progresso suficiente que
se respalda na ideorogia de uma certa economia poIítica, sem a
necessi_dade mobilizadora do nacionalismo.

As mediações rearizadas pero desenvolvimento se expli-
ci-tam na forma autônoma das nações soberanas determinarem o
seu modo de produção, estaberecendo o patamar que rhes convêm
no desenvorvimento das forças produtivas. As relações de mer_
cado, a organização da economiar ês coordenadas do sistema po-
Iíticor os planejamentos d.o crescimento sociar compõem o con-junto dessas mediações. Nesse universo, o nacionarismo deixa
de ter um papel orgânico, com substrato teórico, e passa a ser
apenas um ornamento.

(i8) FERREIRA, Osny D. O IS

ttO nacÍonalÍsmo é a ídeologia dos povos que,
sente época, lutam por libert"r-"" ¿ä conaiçãánÍal . tt 19

In: Revista Brasilien SE
que os gue nao querem a
no ISEB um perígor uûtét
íluminar e a motivar

(T9) GUERREIRO RAMOS, A.
Janeiro, Saga¡ 1960,

ao

EB. 0 desenvolvimento e as reformas de base., 9ão Paulo, maio-junho, 1963, p.23, afirmaPátria lívre agrídeur o InstÍtuio, ,,enxergam
ameaça, um instrumento de luta, uma tocha as opriuridos o camÍnho de sua líbertagão.r'

O problema nacio
p.225.

nal do Brasíl , 2. ed., Rio de
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organis-O nacionalismo funciona
mo debilitado pela opressão de

"Para definír uma nação e não uma colônia, deve_se
incluir erÌtre seus traços consLitutivos, alérn do ter-rltório, da llngua, da tradição, da culÈura e das ins_tiËuíçoes comuns, etc. , a infra-estrutura própria e a
coesão da sua economia, sem a qual não 

"; ;;ã;- falar
em nação. A dependância .conôrica é, pgis å frinciparcaracteristica da sítuação colonial.tt2l

como o
nações

respiradouro do
hegemôni"."?o

Foi desse modo que o nacionarismo aconteceu no rsEB e
se sistematizou em ideorogia. A visão de nação como totarida_
de pensada peros isebianos aparece nos termos de contradição
coIônia-metrópoIe, assinalada nos seus textos.

Em Filosofia política e liberdade Corbisier argumenta:

constatado o fato da dependência econômica, que implica
em arienação, torna-se possiver pensar num projeto de riber-
tação nacionar, euê não só esteja na mente das erites, mas que

(20) No-espaço geográfico e político da Anéríca Latina, aconteceram asídéias nacionalistas, sublinhadas pelo desafio do desenvolviment,o
econõmico. A conissão EconônrÍca para a Aurérica LatÍna (cEpAt) seconstituiu no porta-voz desse desafio e procurou construir argumen-tos suficíentes Para a ruPtura com a sitüação de subdesenvolvimentodo conÈÍnente.

l{*lTEcA,^g. eT , perrópolis, vozes,rvö4' p.J9' sltua o papel desenvolvido por essa comissão t'(...) a cEPAL sugere a decidída particípação do nstado na economia, enquantopríncípal promotor do desenvolvimento e responsável pero'pr""ã3=ã*"rr_to das modificações que se fazíam necessáriäs. Assiur, onstado Ë ti¿ocomo o cenEro racíonalizadot -da economia, com a incumbâncía de ínter-vir at6 mesno como agente econômico direto, promovendo a necessáriainfra-estrurura para a expansão indusÈríar e a canalizaçào ã;;-;;""r_sos nacíonais para as novas aLividades príoríÈárias. (...) xessã sen-tido, a doutrina da cEpAL adquire ,t*" 
"ãloração nacionalista, orl_en-tada para Promover a acumulação capitalista em bases locaÍs " "oo'-rrä-tural habilidade em_relação ao inperialismo comercíal e financeiro,baseado na exploração agroexporËadora."

No rsEB o debate das idãias nacionalÍstas era mais abrangente. ul-trapassava o econômico e tangenciava o político, pois havia a buscade uma nacÍonalidade fort.e. No entanËor-é possívei encontrar algumassemerhanças com a temática cepalina, especiarurent.e no que se refereà denúncía do ímperiarismo, 
"oro interessado en manter a srtuação dedependância dos povos periférícos. Em todo caso, ,rão ;"-";;;;;; emnenhum autor Ísebianor {ualeuer referãncia expricita aos autores queesposaram o pensamento da CEpAi,.

CORBISIER, R. F , Rio de Janeiro, paz eTerra, L975, p.Ñ
( 21)
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desen-
popu-

da

também possa ser incorporado peras mass.as. A ideorogia
vorvimentista encontra sua legitimação na consciência
Iar. Há, entre o grupo do ISEB, a preocupação de fazex
ideologia a expressão de um pensamento coletivo.

Vieira pinto esclarece
volvimento, tal como a vê:

o sentido da ideologia do desen-

- "A ideologia do desenvolvimento janaís passará de
fornulagão teórica, inoperante objãti.r.*"rrt", se for
apenas plano e sonho de minorÍas esclarecidas. se nãoencontrar eco no espírito do povo, se não penetrar a
consciância das massas e não se afirna, "orro projetovíËal coletÍvo, não será capaz de cumprir^e seu efeítohístórico, não renovará a fåce da naçäo."22

A id.eologia vista como uma categoria de interpretação da
rearidade nacionar é uma exigência histórica no imaginário
isebiano. seu fundamento é o surgimento de uma consciência
crítica, a qual emerge da consciência da rearidade nacionar.
os interectuais do rsEB chamam a si a tarefa de arautos das
aspirações das massas.

r.2 A explicitação da ideorogia do desenvolvimento nacionar

os teóricos do rsEB entendem que o modo de iniciar uma
ruta para que a Nação tenha soberania, mai-oridade, indepen-
dência e avanço culturar é a construção teórica da ideorogia
do desenvolvimento, embora sem muita clareza d,essa constru-
ção. A força transformadora dessa ideologia tem origem na
consciência coletiva' como mostramos anteriormente. O desen-
volvimento, enquanto processo, vai resurtar de um esforço con-junto, conduzido pera premissa que reúne ideorogia e desen-
vorvimento em torno do entendimento da rearidade nacionar. o
processo histórico se dinamiza por meio da consciência que
possui a idéia de nacionaridade. Há a exigência da idéia_con_

(22) VTETRA PTNTO, A.
ISEB, 1960, v.l,

Consciôncia e re
P 6

alídade nacional Rio de Janeíro,



dutora, capaz de mexer no estado de
da realidade. Essa idéia é conduzida
cos que inspirados na idéia de nacão
desenvolvimento nacional.

A eficácia da ideologia como
senvolvimento nacional é reiterada
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alienação mudando o quadro
pelos sujeitos históri-
produzem a ideologia do

instrumento efetivo do de-
por Vieira Pinto:

nao aparecem as tensões J_n-

queopressoes
numa nação

economrcas a
)Latrasadal'

"A_ideologia, no sentid.o da eficácia social é a con-
cepção de nova forma d.e ser para a existôncia comuni-
táría, em razão da qual 

"" "ãrr.gam de valor, positivo
ou negatívo, todos os objetos, as idéias e os aconte_
cimentos da realidade presente. Se não há projeto sem
ideologia e se não há processo de desenvolvínánto seu
projeto, segue-se que a ídeologi4 ó fatoï que determí-
na o desenvolvimento naciona]-.irl3

sendo assim, a ideorogia torna-se o eremento unificador
dos antagonismos sociais em condições até de sobrepor-se ãs
contradições de crasse, uma vez que a contradicão principal
verificada é o subdesenvorvimento, póIo diarétÍco entre as na-
ções atrasadas e as nações avançadas.

No horizonte
ternas das classes
uma classe submete

desse discurso
sociais, nem as
a outra, mesmo

Essa forma nacionarisLa isebiana, da década de 50, é a
evidência de uma Nação ainda ãs vortas com a contradicão de
uma independência potítica e de uma dependência econômica. A
urgência de resolver esta contradição f.az com que os intelec-
tuais se organizem no trabarho teóricor para que esse, tendo
um resultado poritico, consiga levar o país a um processo
emancipatório.

Guerreiro Ramos manifesta a sua compreensão sobre o as-

VIEIRA PINTO, A. Op. cir. p.34.
EspecÍficamente em vieÍra pÍnto, essa questão aparece de ummodomaisexplícito: superada a contradição prinËipal, ,á ireciso ocupar-se dacontradição entre as classes. Mas ttrm ""iágio ¿à subdesenvolvímento,a urgância maior é a ruprura com a siËuaçãã ¿" "oro"ir;;ã";-¿ãi"a"-fase na questão mesma da Ídeologia do desenvolvimento, que deixará deter sentido, quando a sítuação de atraso estiver 

"rrper"da.

(23)

(24)
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sunto, do seguinte modo:

"A nagão, como unld.ade histórica dotada de sentido
ou como campo inteligÍvel, nada nais é do que a formaparticular de uma confíguração espaço-temporal que sur_ge onde quer que um agrupamento humano se alce da exÍs_tância brura à exisrônciä signifÍcariva, da conaiiáo
puramente natural ã condíção histórica, d.e um modo deser inferÍor a ouÈro superior. Na siËuação d.e^_ depen_
dãncia coloni.al ,r* pävo não tem tristária."25

Há uma espécie de complexo de inferioridad.e histõrica na
consciência dos interectuais d.o rsEB, pero fato do atraso so-
cial, cultural e econômico d.o país. Entendem eles que essa si-
tuação se dá pela farta de perspectivar pera ausência de um
projeto nacionalista. Daí, atribuírem um varor quase miracu-
rar à ideologia como forma de dinamizar a consciência a ser-
viço do projeto da nação.

o discurso nacionarista do rsEB também se apresenta de
um modo gIobal, hegemônico, patrimonial e centrarista tar como
o modo de pensar da burguesia. É uma pregação d.a i,ileologia do
progresso em detrimento da ideol0gia de crasse. Há, nessa pre-
gação, a ausência de um trabalho porítico junto às crasses o-
primidas. A intenção é trabalhar as massasr Íro sentido de re-
gitimar a ação política das elítes.*

A condição necessária para que se produza o desenvorvi-
mento não é só o pensar a ideorogia, mas vivenciá-ra nas. e-ta;
pas pelas quais passa o processo de transformação nacionar.
Desse modo, é fund.amental a rearização prática da ideorogia do
desenvorvimentor olf seja, -a práxis tem que ser enfatizada. E
quem vai fazer isso? É óbvio eu€, quanto maior número de pes-
soas se envolverem com esse processo, tanto melhorr ro senti-
do da participação nacional.

(25) CUfnnEIRO RAMOS, A. Condi
blema nacional do Brasil t

çoes socÍais do poder nacional. In: pro-
2. ed., RÍo de Janeiro, Saga, 1960, p.26.

Essa caracterfstica nacionalista-desenvolvimentista é apreciada pelocapitalismo' porque não contrarÍa a sua prática. o capitalisno f.azda sua ideologia uma totalidade; legitlmä t,rdo em seu dÍscurso, até
mesmo os conflitos.
Trataremos dessa questão no interior do capitalismo num capltulo pos-terior.

(r.)
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Efetivamente, o experimento t.raz proximidade do probre-
ma com sua sorução. No caso em questão, a aproximação dos in-
telectuais dos probremas vividos na sítuação de subdesenvol_-
vimento thes dá condições de encaminhamento de soruções. pen-
sando em ocupar a consciência com os probremas enfrentados pe-
Ia Nação, Vieira pinto esclarece:

"A idéia operante não surge da med.ítagão lógica, doesforço da íntuição intelectual, mas do tmanuãeiot dasituação concreÈa, do padecimento dos seus efeÍtos, em

iTäftr1"."i;3"laodos 
ratos pela íncorporação da cons-

Quem vivencia mais de perto as vicissitudes de um país
atrasado é, sem dúvida, a população, as massas (no dizer ise-
biano) . É a eras, poisr eüe deve ser dimensionada a questão do
desenvolvimentor Dâ med.ida em que eras são co-autoras d.a ideo-
logia- As elites thes permitem o espaço no processo da práti-
câr porque eras têm a vivência da miséria e,'a prática é in-
transferíver", diz V. pinto. É nesse mergurho teórico que a
massa faz um sarto de quaridade e é recebida pera eliter euêfaz um esforço para que seus interesses coi-ncidam com os in-
teresses coletivos (ao menos, no âmbito da questão naci-onar).

A ideologia encontra sua autenticidade se estiver na
consciência popurar. E era estará na consciência popular se
as elites auxiriarem as massas a pensar criticamente; é o pró-
prio modo das elites se justificarem socialmente.

Essa expricitação ideológica do rsEB responde pero arto
grau de envolvimento da elite com o projeto nacionar, uma vez
que tudo está orientado para que não haja uma debilitação das
forças nacionais capazes de pensarem na ,'saIvação,, da pátria.
E um dos recursos é a capacidade mobitizadora da massa em tor_
no do que é nacional. Aqui, o paper decisivo da erite o ma-
nuseio da consciência coletiva.

Vejamos que ciscunstâncias impediram o
jeto desenvolvimentista da Nação.

(26) VIEIRA PINTO, A. C.R.N., v.I, p.55

avanço desse pro-
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t_.3 As explicitações ideológicas (internas) do ISEB

A construção nacionar era um desafio para as erites bra-
sileiras. Esse desafio começa a ser enfrentado por umgrupode
pessoas que se reúnem no rnstituto para um trabalho d.e forma-
ção ideológica da consciência nacional. Nesse trabalho torna-
se presente a atitude voruntarista, guê quer o desenvolvimen-
to a todo custo. Esse voruntarismo procura assegurar os espa-
ços de participação social, tanto na teoria, quanto na prática.

o espaço teórico é a necessidade de ter uma idéia-força,
capaz de sintetizar toda exigência da nação. Esta idéia tem o
papel de dar uma direEríz para o processo do desenvolvimento,
garantindo sua viabiridade. com a idéia-ideorogia é possíver
a superação dos ensaios e erros empíricos que impedem a cons-
trução teórica do projeto de desenvolvimento nacional?7

o espaço prático é a presença da "intelrigentzia" junto
ãs instâncias do poder, o que permite levar a teoria a um grau
de operacionalização, de tal modo que essa teoria (coletiva-
mente, tornada ideologia), retorne, via projetos concretos, em
condições de arterar o atraso econômico e social ¿o país?B

(27) Em Vieira Pinto essa questão
chamamento: tt... a noção de d
social orgânico, postula uma
o processo compreendído e ínt
a sucessão emplrica, privada
quando subordinamos os fatos
gue, eur última análise, decor
sistância teórica. Só então é
cíonal. Sem essa consciância
justa do dado social, segundo
construír o plano de desenvol
mento nacíonal , p,28-29.

(28) ttá nos Ísebianos a intenção de influencíar d.iretamente as decisõe

aparece freq{lenLemente, quase como um
esenvolviment,o nacional como processo
fdéia dÍretora, aquela à Luz da qual ó
erpretado. Sem idéÍa não vemos mais que
de sentido e de ínteligÍbilidade. Só
e o seu desenrolar a uma interpretação
re de um projeto, é que lhe
possível falar em desenvol

prévia que explicfta a r
un critárío legftíno, não

s damos con-
vimento na-
epresentação
é possível
desenvolvi-vímento." Cf. Ideolo 1Ae

Sgovernament,ais no que se refere a questao do desenvolvlmento, subli-nhando a característica nacionalis ta do processo. 0 programa de me-tas de JK foÍ visto com entusÍasmo eubora nenhum isebfano tenha si-do chamado para alguma assessoria; ao contrário, vfu-se no decorrerda ges tao juscelinfsta a acentuação do desenvolvimento em detrimenÈodot raço nacíonalísta. para o aprofundamento dessa questão, ver LI-
MOEIRO, Miriam. Ideolo Ía do desenvolvimen
Rio de Janeiro, paz e Tetra, I97

to. Brasíl: JK-JQ.2. ed.
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o primeiro momento em que se constitui o rnstituto é o
momento de conversão ã pátria. É a fase da afirmação do dis_
curso nacionarista onde estão subrinhados os aspectos econô-
mico e social.

Esse discurso tem uma matriz teórica que situa-se entre
a filosofia de inspiração orteguiana e existenciarista e os
traços do culturalismo?9

A fara porítica do rnstituto se torna transparente se
entendermos o referencial teórico dos antigos participantes do
grupo de rtatiaia e mais tard.e membros do rBESp rnstituto
Brasileiro de Economia, sociologia e porítica. Esses d.ois gru-
pos de estudos, guê evoluíram como grupos de pensadores na-
cionaristas tinham entre suas fireiras interectuais das mais
diferentes formações arguns definidamente integraristasr on-
tros com interpretações mais avançadas na questão sócio-eco-
nômica.

Lembrando a história
escreve:

do "Grupo d.e Itatiaia", Corbisier

"No que se refere ao grupo, salientaria, desde logo,e apesar dos matizes a sua heterogeneidade. Os de S.Paulo eramde direíta, alguns ex-íntegralístas. Os doRio,já eraur tendencÍarmente-de esquerda", enbora ,rão to""",marxistas e sofressem profunda influãncia de OrËega,
Max trrleber, Jaspers Gabriel Marcel. 0 importante, po_rem, o novo para nós, de S. paulo, era aperspectivaem
que se colocavam. Não se lratava mais de estudar, abs_tratamente, a economía, a sociologia, a política, ahístória e a fílosofia, as ciênciãs do eåpírito, em su_
ma, mas de estudá-las tendo:em ^vista analisa, 

" ão*pr"_ender a 5ítuação brasileira.tt30

Esse estudo da ci-rcunstância nacional vem para dentro do
rsEB com toda força ideológica do nacionar-desenvorvimentismo,
os teóricos do rnstituto ao se definirem por essa matriz ideo_
Iógica, atestam a compreensão que possuem a respeito do pro-
(29) vanilda Paiva vâ a adesão dos isebianos ao culturalismo como fruto desuas lfgações corn o rnsrÍruro Brasíreiro de Fil;;;;i;-; ;;'." ídéiaspolítlcas ali defendídas. Cf. op. cir., p.iS_S+.

Cf. CORBISIER,
Brasileíra, I97

Autobio rafia fílosófica(:o¡
I, p.83-8

Rio de Janeíro, Cívilização
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cesso histórico da Naçãor on seja, uma Nação só terá história
se for desenvorvida. sendo assim, há que impulsionar com ra-
pidez os erementos teóricos que irão produzir a ideotogia e a
práxis do desenvolvimento. E é nesse limite que se marca a
crise interna vivida no Instituto.

A fratura endógena no rsEB ocorre quando se explicitam
os dois brocos isebianos: os nacionalistas e os desenvolvi_
mentistas, que não são propriamente excrudentes, mas possuem
divergências. os nacionaristas se aglutinam em torno de v.
Pinto e seu referenciar ideorógico-nacionalista. para forta-
lecerem seu discursosr os desenvolvimentistas falam através do
Iivro de
sileira,

HéIio Jaguaribe - O nacionali smo na atualidade bra-
livro publicado sob o patrocínio do rsEB, o que d.ava

a idéia de que o rnstituto referendava as teses ari apresen-
tadas? 1

A repercussão do rivro de Jaguaribe atinge pessoas da
comunidade e entidades como a uNE, a UBES, a AMES, guê até en-
tão est.avam confiant,es no nacionarismo pregado pero ïsEB. To-
dos, surpresos, querem ouvir a voz oficial do rnstituto; que-
rem saber se a rinha ideorógica ali vivida acata as propostas
de Jaguaribe.

ttNão se pode, en sã consciôncla, negar o papel edu_cativo que desempenha o rnstituto superior ã.- EstudosBrasileiros nesta fase de mordagem da teoria ¿o naciållismo. De modo que, partindo daf,uele Instítuto um ti_vro com o título que leva o do entreguista mascarad.o
tâm os amígos e simpatizantes da lnsãituição o ãireitode ínterpelá-la com energia, posËo que já-é- trtir"p""_adg a.f ase em_que se ,podería- consid-er.i irrgârrrrà , o"rr_paçao de posiçoes_ambfguas, ou a preparação-pstcológi_
ca para a alienação -de urn prestÍgio paulatinaiente con_quistado sem que dal advie"""* 

"õrr"eq{lências ,rioi"g'J2

(st¡ 0s jornais da época denunciam os compromíssos de Jaguaribe eom Ro_berto campos (que no enrend.er de r,r. 
-sodré 

"era ã il:-ã;-;;oi .orr."rr.a reação brasÍleira e o governo Kubítschekr). Havia, também, uma Ii_gação de Jaguaribe com a-Ferroe À;;-ã;-vii;|r", vincutada ao GrupoFerrosthal' rsso dá conta do nacionalismo de-fins 
" rão-ã"*.ios, te-se dqfendída por JaguarÍbe no livro em quesrã;l - -

(32) eLv¡s FTLHO, L.
In: 0 Semanário

O ISEB e a confusão nas fileiras do nacionalismo,
ano III, n.138, 4-LI/12/5g, p.6.
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Esse episódio divide a congregação do rnstituto. Ari-
nham-se de um rado vieira pinto, corbisier e Guerreiro Ramos
e de outro Jaguaribe, AnÍsio Teixeira e Roberto campos. Ex-
pricita-se, poisr lrm rsEB nacionalista e outro entreguista, o
que confunde a opinião pública.

A UNE intensifica os apelos para que o corpo docente do
rsEB se posicione face ao livro de Jaguaribe. Eaz uma nota
oficial onde afirma:

ll

autãnti
o entre

se a amargura atinge a Ëodos os nacíonalistas
cos, nao e menos certo que a nistó5ia condena
gufsmo ao mais completo fracasso.

Respondem aos aperos da uNE víeira pinto, Guerreiro Ra-
mos, N.w. sodré, cãndido Mendes de Armeida e Roland. corbisier.
Destacamos trecho da carta de vieira pi-nto por entendermos
significativa:

"Quero decrarar minha absoruta discordância dos ter-mos do Èrabalho do Sr. Jaguaribe na parte essencial, emque trata a política do petróleo, ben cono outros as_pectos da política econômíca. considero o livro nocivoe hostil aos interesses da causa nacionalista brasi_leira, pela qual tenho constanÈemenËe combatido.;34--

o caso-Jaguaribe toma proporções maiores e culmina numa
reunião conjunta da congregação com o Conselho Curador do ïns-
tituto onde o rivro é examínado, as pessoas se posicionam
diante do fato e, ao fÍnar, surgem duas propostas: uma de Ani-
sio Teixeira e outra de Rorand corbisier. A do primeiro apre-
senta uma argumentação distribuída em seis..i_tens onde revera
sua simpatia e Èolerância com o trabarho de Jaguaribe, enfa_
tiza o nacionarismo como a idéia. orientadora do desenvorvimen-
to, subrinhando o fato do livro não ser uma obra coretiva,
portanto, não cabe responsabitidade ao rnstituto. sugere um
amplo debate púbIico sobre o tema abordado e concr-ui afirman-

( 3s¡
sugere

ttComo se

cf. o Qguraná{io, número citado, p.r0. A uNE traz uma nota eque o livro de Jaguaribe deveria receber o seguinte título:liquida a PeËrobrás, riquidando-se rarnbérn o-i3ns,'.
(:+¡ Cf. O gemanário, ano III, n.139, 1l_lg/12/Lgsg. A natéría apresenËaA seguÍnte manchete: ''JAGUARIBE ESCREVEU ( e o ISEB PUBLICOU) LIVROENTREGUISTAII.
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do que o rsEB não tem posições sectárias. A proposta do segun-
do está alinhada em seis tópicos. começando por salientar o
princípio constitucionar da l-iberdade de pensamento, segue re-
conhecendo a probidade intelectual de Jaguaribe e entende que
as idéias expostas são da inteira responsabiridade do autor.
salientar Do entantor güe tais idéias não estão de acordo com
a orientação do rsEB e reafirma a posição do rnsti_tuto na in-
transigente defesa do monopório estatar do petróleo.

Na proposta de corbisier havia o ',De acord.o" do Minis-
tro da Educação e Cultura, Clóvis Salgado. Na primeira vota_
cão há um empate. Na proposta de Anísio Teixeira votaram Ro-
berto campos, HéIio Jaguaribe e Hério de Burgos cabrar. Na
proposta de Roland corbisier votaram Nerson !{erneck sodré, Er-
nesto de oriveira Jr. e Guilherme da sirveira Firho. para su_
perar o impasse foi sugerido um sorteio entre as propostas e
a sorte recaiu na proposta de Anísio Teixeira, send.o então
acolhido o resultado pela maioriar poreue Nerson w. sodré mu_
dou o voto¡ olf merhor, acatou a decisão do sorteio?S

A congregação do rnstituto, assim d.ividida, d.emonstra a
crise de identidade vivida peros intelectuais isebianos, que
se sentem desafiados peras forças sociais, a d.emonstrarem o
fortalecimento do naci_onalismo.

como esse desafio não é respondido pela totar_idade dos
membros do rsEB, há uma quebra de hegemonia, determinada pela
afirmação da postura desenvolvimentista, vitoriosa na reunião
que examinou os problemas ad.vindos pera publicação do livro
de Jaguaribe.

Esta histórica
ras. Saem do ISEB os

reunião teve conseqüências
professores HéIio Jaguaribe

desagregado-
e Guerreiro

(3s¡ a ímprensa dá 9 seg aval participativo. 0 DiáríodeNorlcías (23/12/1958) publica: "Mogão naciónali"tà 
"or apoio do Ministro derrotad.ano rsEBrr. sub-título: "werneck sodré "o*'o" venced.ores: mudou. ,,Inr.

sodré se defende, num artigo d,e 27,.12:195s publÍcado no DiárÍo de No-tícÍas intíturado: "As razães da cãnf""aá;,'o,.d. tenta justifícar seuvoto que possibí1íÈou a vitórÍa da proposta de Anísio r""i""irr.
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Ramos.36

ISEB.
Termina a prímeira crise ou fecha o cicro o primeiro

Há, em conseq{lência desses acontecimentos, uma artera-
cão estruturar no rnstituto, que culmina em um Decreto-Lei n9
45.811, de 15/04/L959. Essa alteração retira o poder deribe-
rativo do consel-ho curador, bem como diminui o número de mem-
bros desse conselho do rsEB e passa a fortalecer a congrega-
ção dos Professores, rearmente envorvid.a com a proposta. É
evidente o desatreramento do rnstituto ãs decisões governa_
mentais e, reciprocamente, o g:overno não se empenha, como no
início' num envorvimento maior com o trabalho do rsEB. Após
1959, há um avanço no reconhecimentor por parte do rsEB, do
latifúndio e do imperiarismo como erementos nefastos à Nação.

superado o momento crÍtico que fraturou a organicidade
interna do rnstituto há uma reunião de forças lideradas por
corbisier e vieira pinto no sentido de dar continuidade aopensar nacionarista. os cursos e palestras tornam-se mais ar_rojados. com isso nova reação aparece. protestam contra a ati-vidade do rsEB as forças conservadoras e reacionárias da so-ciedade crero, industriais, empresários, miritares. A gran-
de imprensa organiza uma campanha de denúncia sistemática con_

(36) An¡os publicarn justifÍcativas. Jaguaribe lança uma nota ao púbIicodizendo: tt... considero a polít ica nacional do petróleo (. . . ) a me-thor e única forma de alcançarmos nossas metas de desenvolvimento nosetor do pet ro leo. tt Manif es ta, no entanto, a sua discordânc ia com aestrutura da petrobrás, embora entenda que nao deva ser revista qual_quer legislação referente a empresa estatal. O Globo 26,12.1958) .Guerreiro Ramos escreve uma carta a redaçao(27 . L2/ 1958) expticando as razoes do seu descíl (...) compreender porque o nacíonalismo constituÍ a posiçao es-sencial do ISEB. Esre não e um orgao de debates academicos, e um mo-vÍmento nao sectario, nao partidário, mas político. Mereceu até ago-ra aplauso púb1ico porque, entre outras contrÍbuÍçoes, alert.ou dconsciêncla coletiva para as implicaço es polftícas da cfância e datecnica. 0 ISEB se caracterizou como um orgao dest inado a produzir asarmas teórÍcas de promoçao e defesa do desenvolvimento brasileiro.( ) 0 ISEB que remanesce da crÍse que todos conhecem é um entida_de dúb ia e a anbÍg{lidade é fatal para homens da minha formação psÍ_cológ ica e de posições públicas como as que tenho assumido. (...)Des-ligo-ne do ISEB para contlnuar a elaborar o que lá estavam elaboran-do um pensamento sociológico, cíentífico, brasileiro , e para naosuscitar dúvidas,
camente idôneas. tt

quanto as minhas convic çoes, com pessoas ideologi_
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tra o trabarho do rnstituto. Aponta membros do rnstituto como
"agentes de Moscou", segundo o vitupério ringtlístico d.a época.
rntelectuais conservadores também reagem contra o rsEB. Defla-
gra-se a luta ideológica externa.

o Globor êrTr 2s/03/rg60, publica um suplemento Especial
onde exacerba sua ira contra a pessoa de Rorand corbisier, Di_
retor do rsEB, e, contra a congregação do rnstitutoJT suas
manchetes deixam perceber a emocionaridade do empresariado fa_
ce ao "perigo vermelho" que ronda a Nação. Ei-las: ,,prejudi-
ciar às rnstituições a ação subversiva do rsEB. o que está es-
perando o Presidente Juscelino Kubitschek?"

A matéria jornalística arma uma cena de defesa nacio-
nal:

ttAlmejava-se uma academia, onde se estudasse os Pro-b1emas em sua ureza. Estudo de nível pós-univers itá-r1o. Sem prevla pos filosóflca. Apta a formar aelite inËelectuaL capaz de corresponder ãs angústias eas esperanças do Brasil na hora atual. Vem-nos com um
ISEB que adoÈa confusas teorias francamente es querdís-tas (no sentído marxista) e d.outrÍnas para uso de agi-
tadores. "38

As doutrinas isebianas recebem esse estigma por não ser-.
virem aos interesses do capitarismo monoporista, devido ao seu
acentuado nacionalismo. Mas nem de ronge pode o rsEB ser ca-
racterizado como marxi-sta. É o equívoco de uma facção reacioná_
ria ofuscada pero medo de perder seus privilégÍos hegemônicos.

A tônica dos ataques da imprensa contra o rsEB é sempre

(37) o articulista investe contra corbisier, acusando-o d.e ter-se apro-priado da ídéia de Al¡neida sallesr euê pretendÍa criar uma ,'AcademÍa
de Estudos superiorest'. Entend.e que corbísier renuncia seu ,,passado
verde' e torna-se esquerdi-sra. A rógica d;-ãi";;rso jornarísrlco ótão confusa, quanto o objeto de sua denúncia: io ,inino que se podeaflrmar de seu espírito polítrco (o de corbisier) é una "aia"ã" deanti-americanismo acentuada, caracterizando tipo de nacionalismo ain_da mal definído ou mal formulado. sem dúvida o'rsEB éh"ñ-il ninhode comunisËas. conseguiram domíná-ro. Atuam tiviernente. Mas, como dí-zlamos, sua d.outrina é algo de obscura. Adota a ideologÍa do desen-volvimento nacionar. ora, desenvorvimento não é ideorogia, mas cir-cunsËâncía.tt

(34¡6GLoBo-Su lemento Es cíal, mar ç0/1960. O grifo é nosso.
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a mesma: denuncia-o como um órgão que visa subverter as
instituições nacionais, com o agravante de estar sendo patro-
cinado pelo governo de JK, via seu Ministro cIóvis satgaaolg

Essas acusações dão conta do espírito bericoso de arguns
intelectuais reac j-onários'40" de ce::tos órgãos da imprensa que
procuram infruir na opinião púbrica, levando-a a tomar posi-
ções contrárias ao rsEB e aos intelectuais que ali atuam. os
isebianos tentam se defender.

corbisier escrarece por que o rsEB não é comunista, por
meio de quatro justificativas básicas. Transcrevemo-ras por
julgarmos que são erucidativas para a caracterização do rns-
tituto e para a compreensão do seu perfil teórico. É o momen-
to mais transparente de sua exteriorização:

tta)

b)

nosso. e

É importante observar a preocupação do não-alinhamento ideológico,como se o fato de ter uma posição fosse um demérito. É. "*pr"""ão a"um dÍscurso hipostasiado, situado acima do bem e do mal. r'"-p"rr"r-mance do líberalismo conservador.

não ensinamos o materíalisuro histórico e dialético,
mas uma concepção do processo histõrico, segundo aqual não privilegiamoã ,rer os faËores reals nem tão
pouco os faËores ideais desse processo ...
não pregamos a lut,a de classes, mas ao contrário, atese do nacionalismo entendido, pelo fato de repre_sentar os interesses do capítalfsmo nacional, daclasse nédia e do proletariado urbano e rural. Essatese não coincide com o pensamento marxista, pois

(39) Lenbramos aqui, trecho de um Pronunci-auento de Clóvis Salgado, cita-do por Corbísier, numa respos ta as acusaçoes contra o ISEB: r'0 ISEBe um orgao altamente caËegorízado. Entre os freqtlentadores de seuscursos, estao membros das Forças Armadas, chefes de servÍços e outrasautoridades, homens, porÈanto, suf icientemente capacitados para dis-cernir sobre a orientação daque le InstÍtuto. Não são crianças Paraserem enganados. 0 ISEB nao e de centro, rda ou direita , mase um InstiÈuto onde os principais problemas do pa s sao estudados,analísados e soluc Íonados a luz do conhecimento ci entifico. O Minis-terío que díríjo nao interfere, de maneira alguma, na sua orient açao,poís o decreto que o criou deu-lhe complet.a autonomia.rr O grifo

Antonío carlos Vilaça, num artigo pubricad.o no Jornal do Brasil (0g/11/t959)apresenta-seso1idário-como"q.,":"i'ffierigo
para a deuocracia. critica o fato de um-órgão ão go.r"roo, ãtirãrra"¿ocom verbas públicas, est,ar 'ta servÍço da filosofla marxista de vida.E grave." concira os jesufuas r "ão'á""i.;;-ã;r conferênciano rsEBcomo procederam Alceu Amoroso Lima e Gustavo corção. rto diáiogo a ir_possível (. . . ) não é posslvel dialogar com a mentira (ou a vigarice) .Temos o díreito de recusar nossa colaboração.rt

(+o¡



os marxistas náo admitem uma ideologj_a que não seja
ídeologia de classe e que não represenËe os Ínte_
resses e as reivindicações dessa classe;

c) não pregamos, também, a socialízagão dos meios de
produção;

d)
iSlulijifÍf'o", 

finalnente' o internacíonalismo pro-

A definição ideológica do diretor executivo do rsEBr nâ
época, indica a linha ideorógica do rnstituto, que se coroca
na defensiva diante dos ataques da reação organizada. corbi-
sr-er usa um tom iruminista teórico para justificar o não_comu_
nismo do rsEB. euer derrubar uma a uma as teses centrais do
marxismo, para deixar craro o seu não-arinhamento com a refe-
rida teoria. A ênfase em anurar qualquer ligação com o marxis-
mo demonstra o temor em desagradar a burguesia, guer incrusi-
vê' o ataca mas com a qual ele não quer enfrentamento.

Na verdade, o rsEB depender êssenciarmente, da rógica
estruturar e, no fundo, dominadora do capitalismo. sua pro-
posta não avança arém dos limites do desenvolvimento nacio_
naI, sob o comando da burguesia nacionarista. Há uma racuna
teórica grave' no que se refere ã compreensão da dialética do
processo libertador na sua totalidaa"!2

2B

e a consciência anti-imperialistas se mani_
sentimento e a consciência do socialismo e
43. .ussas nao eram, realmente, as premissas

Cf. O Semanárío ano IV, n.185, L4-20/LIlIg59, p.4.

O sentimento
festam, mas não o
da democracia real

(4t¡
(42)

(43)

Merece referância a segunda geração do rsEBr Que já não sublínha en-faticamenÈe o problema do deãenvorvimenËo, ,"" ". arinha no debate emt,orno das reformas de base. En DUARTE, Osny, op. cit., p.40, lemos:"Esta-revolução, entre nós, denomína-". reiorrãs de base. Toda a re-
IÎ1l9i"l.pacff1caouvio1enËa,..'ã.-i'ffi".ää.Ë.".,ou nao serã revolução.t' O grlfo é do 

"rrtãr.Paulo Freíre fala sobre a postura do rsEB, como ele a entendeu, nascircunstâncias da época. Eur "caurÍnhos da líberdadett, entrevista' pu-blicada em Ensaio, São paulo, Ensaio, 19g5, n.14, p.2Ç af.írma: ,,(...)o rsEB taz !ãE-da posiiiviåade e das negarÍvidades do rempo. o rsEBtraz uma perspectiva nacíonalista e expliõita o chamado pacio dasclassesr {ue foí uma proposta do partído comunista Brasileíro, quecolocava como luta prÍoritária a luta antí-imperÍalista e antifeudal,então isro não era apenas uma ¿"toi*ãcã"-i¿"äiãeica do rsEB, mas rra-tava-se de um negócio mais amplo."
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do rnstituto- por essa razão, a erite hegemônica não esperava
do ISEB nenhuma manifestação contrária aos seus interesses e
cobra o que entende ser uma postura "esquerdizante,, do órgão
governamental.

Esse momento crítico vivido pero rsEB reverou incontes_
tavelmente a auto-compreensão real que o rnstituto possuía, o
que pretendia, as conquistas, as contradições eas frustrações
vivenciadas e não superadas.

HéIio Jaguaribe, personagem do primeiro rsEBr âo ava-
liar, posteriormente, o InsÈituto mostra um ISEB i-ntelectual,
formador da idéia desenvolvimentista e um rsEB social, vorta_
do para as exigências das massas. o primeiro ere chama'mod,e-
rado" i o segundo nomeia t'rad.ica1" 

.

"Foi o úItÍuro ISEB quer por sua militâncÍa de base,sobretudo entre a juvenËudã universitárla, 
"ar"i" apoiode massa e se converÈeu eur sinbolo da conte*treão radi-cal' Por isso mesmo foi ele tanbém qus 

"" 
--;;;rlruiu

em alvo princfpal da retaliação reacionáría.,'44-

Essas retaliações, ainda que reacionárias, enfraquecem
o poder do rsEB como organismo formador da ideorogia naciona_
lista. Sua mensagem se torna difusa.

Mudam, nessa épocar âs configurações políticas. Termina
o período de Juscelino Kubitschek. Jânio euadros assume o po_
der. Este, não apresenta grande convicção a respeito da ne_
cessidade de manter um rnstituto para formar erites pensan-
tes. o rsEB já não ê mais interessante ao novo governo, ainda
mais,com o agfravante de que alguns dos principais ísebianos apoia_
ram a candidatura nacionarista do Marechar Lottr eue foi der_rotado. As verbas destinadas ao rnstituto tornam-se escassas.
o curso regular foi suspenso. professores entusiasmados ainda
mantêm os cursos extraordinários, mas com dificurdade.

Com o episódio da renúncia do presidente, o país
se instável na sua conjuntura politica e debilitam-se
forços no sentido do fortarecimento democrático.

(4+) Cf. JAGUARIBE, H. ISEB.
nov/1979, n. 14, p.99-100.

torna-
os es-

Cadernos de opÍnião, Rio, paz e Terra, out_
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N-vr- sodré dá o tom dessa agonia política no interior do
Instituto. O ISEB foi invadido e depredado em 1e de abril de
L964, sendo presosr nâ ocasião, o zerador, o copeiro e o fa-
xineiro' pessoas vistas, mais tarder ,'ër prisão, por Mário La-
9o, segundo relato de Sodré.

Formalmente, o rsEB terminou como iniciou - com
creto-Lei ne 55.884, datado em 13 de abril de Lg64. O
to-Leifoi assÍnado por Rainieri Mazziri. Fecha o ci_cIo do
do e úttimo rSEBls

ttla análise de Sodré ficou

um De-
Decre-
Segun-

"o Brasil reduzid.o ao vasto pântano que conhecemos.
O antlpoda, em suma, d.e tudo aquilo qrr" o ISEB foi aexpressao nas limítrcõgp da sociedade brasileira da
epoca em que vivemos. tt+o

As explicitações ideológicas do rsEB, a níveI da convi-
vência interna, permitem a compreensão do tipo de nacionaris-
Ror que procura englobar todas as dificurdades e problemas do
País numa única vertente: a do desenvorvimento nacionar. Essa
abordagem não responde a todo o conjunto d.e situações confri-
tantes que vive a Nação, mas, isto não foi pensado no rnsti_
tuto. No rsEB se traduz a expressão das incongruências de
cunho poIítico-ideológico não resolvidas e que curminaram por
impedir o desempenho exitoso do grupo nacionalista.

(a5) Lâ-se no art. 19, do referido Decreto: "ffca extinto o rnstítuto su-perÍor de Estudos Brasilelros, criado pelo Decreto n9 37.60g, de 14de julho de 1955."
(46) Cf . Sodré , N. tr{.

I980, p.68-69.
A verdade sobre o I SEB, Río de Janej.ro, Avenir,



2 NACIONALISMO E INTERNACIONALISMO

o nacionarismo aparece no cenário do pensamento poríti-
co desde o sécuro xvrrr ê, com maior ênfase no período dos úr-
timos vinte anos do século xrx. surge como um movimento indi-
cador de idéias, valores e atitudes presentes na vida de uma
nação. A exteriorização destes conteúdos se dá num conjunto
de situações específicas das nacionalidades. Estas situações
apresentam-se como: a identidade nacional, a autonomia da na-
Ção, a autodeterminação dos povos, a ruta peros direi_tos ci-
vis das minorias étni-cas, a hegemonia d.e classes, a luta de
classes, a ordem internacionar, o d.esenvorvimento e crescimen_
to das naÇões atrasadas, o questionamento de posturas impe-
rialistas, a crítica negadora das ideologias autoritárias¡ â
discussão sobre o modo de produção econômica, as guerras de
potências, para ficarmos nas significações mais rerevantes.

Essas inúmeras especificidades qu
nacl_onal dao margem a alinhamentos ideo
pares no âmago dos diversos discursos n
disparidades encontram sua justificação
tações acerca do que é o nacional.

e norteiam a questão
1ógico-po1íticos dís-
acionalistas. Estas
na teia de interpre-

2.t A questão nacional

A questão nacional é uma questão situada nas discussões
de Fil-osofia porÍtica. É um tema que enseja refrexões de na-
tureza gnoseorógica e porÍtica. Gnoseorógicar poreue envolve
o conhecimento e a definição do que é o nacionar, suas cate-
gorias e seus pressupostos. porítica, porque a própria natu-



teza da quest.ão envolve d.esdobramentos
vel da explicitação da ação politica.
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de ordem prática, a ni-

Nessas duas ordens de significações queremos saber, den-
tro da questão nacionar, o que significou a postura naciona-
rista (quer como movimento, como sentimento ou como ideologia)
ao tempo do rsEB. Antesr no entanto, de entrarmos, especifi-
camenter no nacionarismo isebiano, queremos analisar as dis-
cussões da questão nacional, porque entendemo-ras significa-
tivas como solo conceitual no debate do nacionalismo e como
paradigma oposto ao internacionalismo, tema central deste ca-
pitulo.

ordenamos o raciocÍnio a partir da seguinte premissa: se
entend.emos que o nacional reúne todos os componentes cul_tu-
rais onde entra a língua, a rerigião, a raçar âstradições, os
costumes e os componentes organizacionais que incluem as ins-
tituições poriticas, os moderos econômicos, as ideologias, os
mecanismos preservadores da soberania todo o movimento que vi-
sa preservar, rutar, combater para a manutenção desses ere-
mentos é um movimento nacionalista.

do

ou

Nessa primeira consideração estamos apenas identifican-
o nacionalismo, enquanto um movimento situado na cor roca],
sejar urn movimento que apresenta as características da trla-

ção onde acontece. Assim, o nacionalismo da
nha e da França não tem as mesmas dimensões
da Ãfrica, da .Ã,sia e d.a América r,atina17

ItáIia, da Alema-
do nacionalismo

É evidente que a anárise profunda da questão exige a in-
tervenção no discurso mesmo do nacionalismor ,,â ideologia que
o sustenta, nas circunstâncias históricas que o possibilita_
ram. Faremos esta análise ainda dentro deste capítul0.

(47) 
^ 

propósito da questão nacíonalista na América Latlna, cf. LIMA, Her-mes. Fundament,os do Nacionalismo na América Latina e no Brasil. In:Processos e ICA oes do desenvolvímen to, organizado por Costa pÍn-to e tr{. BazzaneLa, RÍo de Janeiro, Zahar , 1969 , p. l 12 . Ilermes Limaanalísa a tota.l dependânc ia desse contínente em relação aos palses in-dustrializados. "Os países latíno-americanos consËitufï am-se tradi-cionalmenËe em áreas gra tas a empresa prfvada colonizadora, pois apa_reciam completamente lf vres aos enpreendimentos do capft,al .tt
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Horace Davis, debatendo sobre os nacionarismos, estabe-
l-ece uma crassificação dos mesmos: mostra que há um naciona-
lismo do anticoloniarismo e do impurso da modernizaçãor erJê
está ligado, especialmente, aos países do Terceiro Mundo e aos
países do sudeste da Europa e, indica um nacionarismo especí-
fico de países sem porÍtica acentuada, mas com ríngua comum e
auto-imagem comum, como os casos da rtália e da alemanhalS

Essas expricitações do nacionarismo inspiram-se na com-
preensão da idéia de Naçãor eu€ pode ter um conteúdo riberal-
burguês ou um conteúdo revolucionário. se a preocupação é ape-
nas o desenvolvimento, motivado pera ideorogia do progresso,
a marca é capitarista. se, arém disso, há a predominância da
questão econômica e da questão social com seus desdobramen-
tos a socialização dos meios de produção, a distribuicão
iguaritária da renda nacionar, a participação de todos no pro-
cesso produtivo então, o conteúdo é socialista, vortado não
só para a questão nacional, mas tambémr para a questão pop*-
Iar. Esse conteúdo é o traço demarcatório entre o nacionalj-s-
mo burguês e o nacionalismo proletário.

Nesse momento cabe a seguinte observação: o idear de Na_
ção nasce no contexto da ascensão e da afirmação da burguesia
e, desse modo, a ideologia nacionarista vem carregada dos ere-
mentos categoriais do capitarismo, que é o modo de produção
assumido e defendido pera burguesia. A burguesia tem entre
suas metas o acúmulo do capitar, antes que a libertação da na-
ção. Além disso, encontra a burguesia, no Estado, o Avarista
de seus projetos de domínio, especialmenter euando se trata
do Estado-rracão19 D"""u. forma, n.rr=., num projeto de nação ri-
vre, contando com o trabarho da burguesia, é falacioso, por-
que esta faz arianças com os que defendem o modo de produção
capitarista, que é do seu interesse. Nessa vertente, é possí-
(44¡ Cf. DAVIS, H. para uma reoria marxista do nacÍonalismo Trad. !tral-

35.
tensir Dutra. Rio deJ aneiro, Zahar, L979, p.20-2I e

(49) CHÂTELET, F. & PISIER-KOUCHNER, E. AS C once es liticas do sécu-culo XX. IIistória do pensamen Ëo pol tico. Rio de Janeiro, Zahar,1983, p.312 destacau que o Estado-N açao sempre rté colonialÍsta e
possibilÍta o avango do ca-

da nissão salvadora entre as

irnperialista por vocação." Essa vocaçaopitalÍsno, a nlvel mundfal, tr
naçoes atrasadas.

avestido
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vel apenas o
tório.

projeto nacionalist,a conservador, não emancipa_

A cumplicidade do capitarismo com o desenvorvimento ge-
ra a continuação de uma política de poderio econômico por par-
te dos países ricos para com os países pobres. No interior
desse movi-mento hegemônico do capital o incremento d.o projeto
coroniarista se acentua e, conseqüentemente, a situação de de-
pendência dos paÍses periféricos face aos países centrais se
torna cada vez mais grave. Essa hegemonia marca o avanço im-
periarista burguês- Esses fatores estratégicos coloniarismo-
imperiarismo, revaram Lênin a identificar o ïmperialismo como
o estágio mais avançado do capitalismo, a última etapa da su-
premacia do poder 

"corô*i"o?o
A questão nacional tgr" vurto quando se d.iscute a espé-

cie de libertação desejaaa?1 Afir*amos que não poderá haver
nenhum tipo de emancipação nos países periféricos sem uma rup-
tura substantiva com o modo de produção capitarista. a Histó_
ria tem mostrado fatos que testemunham a aguda ânsia de poder
por parte das nações desenvolvidas em reração às nações atra_
sadas ou as que se encontram em estágios não satisfatórios de
desenvolvimento .

Nessa perspectiva reside
um caminho para o socialismo é

(so¡

(st¡

o pressuposto de que
o postulado, fora do

a busca de
qual todo

TENIN
v

V. Oeuvres chois ]-es. M;oscou, Editions en Langues Étrang6res,t,
t
I I Parte, 1953, p.527 .

Mesmo,entre as posições mais avançadas da década de 50, que procura_vam elaborar teorias a respeiËo do processo de libertação nácfonar,encontramos ambiguldades ídeológlcaå, que atestam uma atítude titu_beante em relação às questões do desenvolvimento dos povos. Na cEpAL,havia este clima. RaúI presbisch, um dos expoentes que irumínou asdÍscussões reóricas da Cornfssão, mosrra esra ind;iriiða",-aîäJä, doseu nacionalismo: tt(...) a Anérica Latina t.em que acelerar seu ritmode desenvolvÍmento econõmico e redistríbuir a renda em favor das mas_sas populares. o cumprimenËo deste objetivo não poder¡¿ir"t"r_se irr_definidamente; nem caberia esperar que o desenvolvimento econõmico seapresentaría e logo sobreviria, como conseqüência naturar, o desen-volvi'mento social. Ambos d.evem cumprÍr-s" d'"-;;;o compassado. paraconseguí-lo, é nister agír racíonal e deliberadamenÈe sobre as for-ças do desenvolvimento, e este não poderá ser o resurtado do jogo es-pontâneo dessas forças' como sucedeu na evoluçáo capitar-ista dos paí-ses adíantados." cf. Dfnânica do desenvolvíqento latino-americano,Rio de Janeiro, fntdo



35

projeto de libertação para as nações dominadas pelo capitar,
não passa de uma utopia, de rugar nenhum. Essas considerações
revam-nos a uma determinação essencial: há a necessidade de um
projeto real de libertação nacionar onde fique explicitada a
contradição principar, güê, antes de ser uma ruta nação x an-
ti-nação, do nacionar com o extra-nacional, seja uma luta en-
tre os interesses da burguesia e os interesses das crasses
populares.

A política nacionar do proretariado é diferente da po-
Iítica nacionar da burguesia. Ambos têm interesses e ideoro-
gias diferentes e não poderiam se reunir sob a égide de uma
ideologia unificada, supra-c1asse.

No texto do Manifesto, lemos:

"A luta do proletariado contra a burguesia, embora
não seja na eãsência uma luta nacíonal, revesËe-se con-tudo dessa forma nos primeiros tempos'. É naturar q"ã oproleraríado de cada paÍs 9ÊXr, "rrl"" de rudo, fiq"i_dar sua própria burguesia.tr5z

A acentuação não é dadar rrër interpretação marxistar âo
nacionarismo, mas ã ruta de crasses. o nacionalismo é, tam-
bém, uma perspectiva de ruta e de emancipaÇão, mas não é a to-
talidade do processo de libertação. Este exige a verdadeira
superação das contradições de crasser eüê não é a bandeira do
nacionalismo.

Esses referenciais nos conduzem a um patamar escLarece-
dor da ideologia do movimento naci-bnarista. Dificirmente, o na-
cionalismo tem se apresentado de um modo crítico. Na maioria
dos casos, o caráter do nacionarismo é mimético e funcionalis-
ta. seu :mimetismo ocorre quando o nacionalismo faz o discur_
so do Estado Burguês, que se traduz em apelos ambíguos do po-
der porítico constituído. um desses aperos e a questão nacio_
naI, que procura reunir forças na defesa do Estado. seu fun_
cionarismo se expressa na estreita vincuração do seu discurso
com a norma da crasse hegemônica - o enfraquecimento das rei_

(52) MARX, Karl & ENGELS, F
s.d., v.l, p.30.

Obras esco thidas. São Paulo, Alfa e ômega,



vindicações de setores margj-nalizados
talecimento das elites, gu€ têm ânsia
como cond.uzem a quesÈão nacional.
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da economia, para o for-
de legitimação no modo

o processo de emancipação nacional dos povos oprimidos
carece de uma consciência revolucionária. rsso é impedido pe-
Ia ingerência externa nos negócios internos por parte das na-
ções ricas na vida das nações pobres. os países dominados pe-
los Estados rmperialistas tentam uma ribertação oblíqua, pois
não se desamarram das teias do capitar. Det.êm-se no circuito
progresso-desenvorvimento-capitar, enquadrando-se assim, den-
tro do mesmo propósito desenvorvimentista dos opressores, com
a difere'Çâr apenas, gue essa ideorogia do progresso é um re-
médio dad.o a todos os cidadãos com vistas a impursionarem a
vida nacional. As arianças da crasse dirigente nacionar com o
capital ínternacionar são mantidas, porque há interesses co-
munsr ñê medida em que a burguesia tem o paper histórico de
gerar e alimentar o capitalismo.

Florestan Fernandes reflete sobre o assunto:

". . . a redugão do campo de atuação da burguesia ex_
príme-uma realidade específica, a partír da qual a do_
rninagão burguesa aparece como cone*ão iti"iãri"ã-.rão ¿"trevolugão nacional e democráticat, mas do capítalismo
dependente e^do típo de transformação capitalista que
ele supõe. "53

vemosr pois, güe a revorução da burguesi-a tem seu pro-
cesso na questão do capital, mais do que na questão nacional.
Essa, entra como o cavalo de Tróia no jogo dialético das con_
tradições nacionais. A filosofia liberar-burguesa sustenta es-
ta Iógica' uma vez que faz parte de sua prática a intangibi-
lidade do capital, antes que a dignidade da ltração.

Esse caráter a-crítico do movimento nacionalista bur-
guês produz reações que exigem uma tomada de posição mais
avançada frente à questão nacionar. Arinham-se, nessa pers-
pectivar âs correntes marxistas do internacionalismo proletá-
rio e os defensores de um nacionalismo revolucionário. Rosa de

(53) FERNANDES, F. A revol bur no Brasil. Ensaío de inte
ção sociológica. 3. ed. Rio de Janeiro, Zahar, I , p.2I4.

eta-
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e Lênin, cad.a um em sua expressão teórica, são .os
desses posicionamentos.

Rosa de Luxemburgo é mais radical na negação do nacio-
narismo como forma de emancipação. Ela entende que o naciona-
lismo é uma forma vazia, cujo conteúdo é dado pera classe do-
minante, güe se encarrega de preenchê-ro com a id.eorogia ca-
pitalista. A unidade nacionar é uma farsa que procura minimi-
zar os interesses de classe?4

Lênin situa a questão nacional como uma luta importante
admitindo a existência de operários exprorados pela burguesia
nacional; portanto, o processo de emancipação, é evidente,
passa pela luta de classes, só que Lênin considera possível o
espaço da luta nacionarista, enquanto este for o momento da
consciência de crasse. Esta é sua divergência com Rosar eüê
não torera o desvio da questão; para era, o internacionalismo
proletário é a bandeira maior, sempre. Lênin já discute esta
estratégia, por entender que há o direito de autonomia das na-
ções e que numa situação de opressão imperiarista é preciso
iniciar uma luta de libertação nacional, para poder efetivar
o internacionalismo.

Luxemburgo
protótipos

Assim, acredita
massas, para que elas
cionais. E assevera:

no trabalho que deve
se envolvam, também,

feito junto
questões

ser
nas

AS

na-

, 
ttse nós queremos ser fiéis ao socialismo, devemos,

desde agora' ocuparmo-nos da educação das urassas no es-

(s+¡ Quando Rosa de Luxemburgo denunciava a perfídía da revolução nacio_nal polaca o fazía poïque percebia q,r" ã riberração 
""-ãã"ã-r,o"Irrr"_rior da arlstocracía, sem benefício nenhum parâ o proletaríado polo-nâs. Essa categoria tinha questões comuns "ä, o proleËariado de ou-tras naçoes e nada tinha em comum com a burguesiã do seu país. Nessaquestão, como em todas as demais, é ,r"""""ãii"-r"terir que o diapa-são do trabalho reórico ¿e nosa á ; ;;;;;;;i"-¿" rotaridade. Em mo-mento nenhum ela rompe com essa categoriar porQuanto entende que to-das as questões tem solos comuns- e que, se traladas isolad.amente a_cabam prejudicadas, porque a visão do con¡unÈo se esfacela no traËa-mento específico. Assim, a questão nacionäl f.az parle do erenco deproblemas que aringem o prolerariado como um rod;, "ão-;"ã;;äãl poi"ser tratada como uma questão em si, como uma abstração.'Não iã, """-sa abordagern dialórica a supremacÍa da Nação; o que há é;- 

--[,r."tão
da libertação da classe op"iári" e o signíficado'da quesrão ,rà'"iorrrrneste processo.



pírito internacionalísta, educação impossível nas na-
çoes opressoras sem a propagaBda do direÍÈo de separa_
ção pelas nações oprinida;. ìi55
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Iuta
Lênin e

Esta discussão do nacionarismo como momento da
maior das massas, que é a união internacionar, divid.e
Rosa no interior do marxismo.

Horace Davis procura avariar essa porêmica e a postura
internacional-ista que considera o nacionalismo uma ',supersti-
ção irracional", admitindo uma racionalidade no movimento na-
cionarista, quand.o mais não seja, por se apresentar como o
respiradouro diante do sufoco das nações opressoras.

"0 nacionalismo (...) não é em si mesmo irracional,
mas pode ser_aplicado de modo irracional. Onacionalis_
mo atávlco não pode ser condenado totalmente: quando
examinado couo parte de um movimento de um povo par.a
reconquísËar seu orgulho e respeito próprio, temumas_pecto construtivo. Mas o nacionalÍsmo beligerante, a_gressivo, chauvinista é uma ameaça e, portanto, irra_cional do ponto de vísta da humanidade comoumtodo.t'56

o nacionarismo aparece como uma ecrosão no seio dos po-
vos e nações que são mais atingidos pera onda colonizadora d.as
nações imperiaristas?7 suo aparecerr rro entanto, é tímído, de-
fensivo, capaz de, no epírogo dos fatos, manter a mesma sub-
missão, reproduzindo os vícios e anomarias das metrópoles co-
lonizadoras. As marcas ideológicas do autoritarismo que as na-
ções imperialistas deixam nas nações colonizadas são indelé-
veis, de t'al forma, que só uma ruptura estruturar é capaz de
produzir uma efetiva libertação da nação oprirnida.

Sobre esta fragilidade
nalismo, H. Davis pensa que:

na postura ideológica do nacl_o-

(55) LENIN, op. cír., p. ZgS.
(56) t¿,vrs, op. cir., p.34.
(57) Essa exteriorl-zação da consciância nacional é encontrada hoje nos po-vos perÍféricos como os da Nícarágua, Cuba, "rlã;i;;-ã"-¡Trì"" e na_ções árabes, exemplos d.e enfrentamento do poder burguês com armas deum nacíonalismo revolucionário. A consciênäia nacioial, nesses ca-sos' cresceu no sentido da negação do capitalisuro; dai, o sígnifica_do profundo da questão nacional colocada tr" p"r"på";i;å 

"oãi"ri"r".
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I'um movimento nacionarÍsËa é 6tico e democráËico en-quanto luta seriamente pelos díreítos dos explorados.
Mas, nos dias de hoje, isso Èem de significar Çue o na_
cíonalísmo,, para ser étíco, deve ser anticapÍtalista
e anti'iurperÍalista. corno Régls Debray observãu muito
bem, o nacÍonalismo deve envolver o soclalÍsmo revolu-
cíonárío. Não é possível pensar um sem o ouËro."58 --

um nacionarismo nesses moldes, fora de um corporativis-
mo econõmico, demanda condições de maioridade política para
que se encaminhe um processo revolucionário. É um nacionalis-
mo que sabe negar não só o poder político como o poder econô-
mico dos Estados hegemônicos.

Nessa perspectiva surge uma leitura universar do nacio-
nar, o que parece ser uma contradição nos termos, mas, não o
é se pensamos na dialeticidade d.o fato histórico. A postura
determinista de um tipo de internacionarismo pode prejud.icar
o avanço da crasse trabarhadora, gue precisa seorganizax eco-
nômica e sociarmente nas condições estruturais do país onde
era está. É verdade que a questão sociar tem que estar con-
temprada na questão nacionar, sob pena do fortarecimento de
um nacionalismo burguês. Nesse aspecto, châtelet chama aten_
ção para o fato do acento marxista na questão d.a crasse, an-
tes da nação. E afirma que o motor da história

... não_é a,guerra dos povos, mas a luta de clas_ses; a naçao so e tomada em consideração enquanËo for_
ma rideológícat do Estado capitalista e imperirtÍ"t",e, o internacíonalismo é o programa de courbáte contraesse Estado. "59

As situações nacionais se explicitam no dinamismo da
prática política, da estrutura econômica e da organização so-
cial. Estes elementos todos mostram o grau de independência e
autonomia ou o grau de dependência e de submissão d.as nações.
o que define é o modo como os movimentos nacionaristas se ali_
nham face ao capitalismo e face ao socialismo. Nessa defini-
ção está a grandeza ou a minoridade do movimento naci-onaris-
tê, que deve se incumbir de revar até o fim a libertação das

(58) DAVIS, op. cir. p.43.
(59) CHÃTELET, op. cir. p.330.
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Pensando numa dimensão de
Iética é que Rosa d.e Luxemburgo
histórica para o socialismo.
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perspectiva histórica e dia-
chega a definir uma míssão

ttA luta de classes contra as classes d.ominantes den-t.ro das fronteíras dos estados burguesesr e ê solida_
riedade internacíonal dos operários de todos os paÍses,
são duas normas de vida, inãrentes à luta da 'class"
operária e de importância hÍstórica mundíaI para sua
emancipação. Não há socialismo sem solidarieãade pro-
letária internacíonal e, não há socíalismo sern luta declasses. A renúncia à luta de classes e à solidarleda-
de internacíonal por parte do proretariado sociarista,
tanto na paz como na guerra, equívale ao suicídio.1161

Essa determinação da marxista poraca é especiarmente
significativar rrêr medida em que nos leva a refretir sobre a
importância revorucionária da questão nacional. Em situação
arguma é permitida a contemporização com a burguesia, sob pe-
na do esfacelamento do princÍpio sociarista, que requer a ne-
gação do capital e da opressão que e1e traz. Logo, concede-
mos, guêr na questão nacionar, tem que estar contemprada a
questão popularr oü seja, tem que haver o espaço de liberta-
ção real do oprimido, que é o povo, a massa proretária. sem
isso todo projeto de ribertaçãö para os povos dominados e
oprimidos, não passará de uma utopia.

Para verificarmos como foi o acontecer da questão na-
cionar nos referenciais já citados, discutiremos a questão do
nacionalismo e do internacionalismo no interior das revoluções

( 60) paçao ideológica do nacionalisrno é
exige uma planifícação de econo-

desvio estatízan te. ttAo Estado ca-
lidera-la, c -la na práti-

postulado fundamental do nac lona-
Nao se cogita de sociallsmo. Não

onomico Tampouco se t.rata de re-
rangeíro. rr Cf . op. cit. , p. 119.

AcescentarÍamos: tampouco se trata de uma recusa ao modo de produçãocapitalista e sím da sua adoção, na estraËégÍa desenvorvimenÈista.
(61) i,UXSMBURGO, Rosa.

cracia alemana.
rnâr L979, p.L79.

El folleto junius: la crísís de la socíal _ demo_

Hermes Lima demonstra que a preocu
com o desenvolvimento, e, portanto
mia, gerida pelo Estado, nas sem o
berá, pois, formular essa polftÍca
ca. Eis, politicamente falando, o
lisrno nos palses subdesenvolvidos.
se trata nem nesmo de dirígismo ec
púaio ã colaboração do capltal esr

In: Obras Escoe idas , tomo 2, Bogotá, EditorÍal plu-



burguesa e proletária, examinand.o,
imperialismo/ que é o Estado-Nação

inclusive a
62

4!

fortaleza do

2.2 o sentido das revoruções e a questão nacional

A questão nacional se depara com a forma de luta do mo_
vimento nacionalista e enfrenta d.ificurdades na definição dos
papéis sociais e políticos da burguesia e do proletariado. rs-
to ocorre, porque, enquanto classes distintas têm interesses
diferentes, mas enguanto pertencentes à mesma nacionaridade
buscam, aparentemente, uma convergência de esforços no senti-
do da emancipação naciorut93

Este entendimento está no ideário do movimento naciona_
lista burguês, conservador ou reacionário, gu€ entende deva
haver um chamamento geral em torno dos interesses nacionais,
acima dos interesses de classe. A burguesia, especiarmente, se
encarrega de proclamar essa unidad.e porque isto rhe facilita
a manutenção dos seus privilégios e, acima de tudo, ,,Ihe jus_
tifica" como crasse "preocupad.a" coma vida nacionar. com essa
mesma intenção serve de sustentáculo do Estado-Nação, e, num
grau mais avançado, do Estado Imperialista.

Marx e Engels já. advertiam quanto a esta
guesa no "Manifesto,', quando afirmavam:

estratégia bur-

rrlmpelida pela necessidade de mercados novos, a bur_

(62¡ g Estado-Nação aparece, atualmente, de mod.o soberano, com aspiraçõesburguesas de dourÍnÍo. Tudo está pråparado frrr o avanço irnperialístajustiffcado na idéía de hegemonia nacional.
(63) Nessa reflexão é preciso saríentar que a retóríca burguesa, na ques-tão nacional, procura ser "fí"^r, rro qrr" ãir 

"orra" com o preparo in-telectual de segmentos reacionárÍos e'conservadores, com a divisãosocíal produzida pelo próprio capítalísmor cortr a crise do socialismoe com os métodos de propaganda nãssÍva. Esse con¡unto de fatores sem-pre está presenre no apelo nacionarisra burguã;;";;;";-"" -fr""i"ro,
esteve, também, no nacional-socialismo. A debilidade teóríca do na-cionalísmo conservador custa a ser_flagrada, oportunizand.o, assim, ahegemonia do querer burguãs na Nação.



guesia invade todo o globo. Necessita
em toda parte, explorar em toda parËe,
em .toda parte. "6'
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estabelecer-se
criar vlnculos

A criação de vínculos expri-cita o papel expansionista e
escravizador da burguesia, tanto no âmbito das classesr Ç[uan-
to no âmbito das nações.

Esta verdade histórica nos cond.uz, imediatamente, à 1uz
das exigências concretas de um projeto de libertação nacio-
nar, ã análise da contradição principal, a saber: a contrad.i-
ção principar se dá entre o nacional e o extra-nacionar, orfr
era se verifica, efetivamente, entre os interesses da burgue-
sia e os interesses das crasses populares? No nosso entendi-
mento, a história tem definido a segunda contradição como sen-
do a contradição principal.

os atuais movimentos d.e emancipação nacionar atestam a
veracidade histórica da contradição de crasse. No momento em
que o nacionarismo burguês tem o patrocÍnio do capitar, fica
evidente a "pseudo unidade nacionar", porque as alianças ex-
ternas tem a primazia em reração ao interesse nacional. rsto
coloca novamente em pauta a questão nacionar do ponto de vis-
ta burguês e do ponto de vista do proletariado.

Esse debate quer evidenciar o nacionarismo como resur_-
tado dos ideais burgueses e como suporte da ideologia do Es-
tado Moderno- por outro rado, quer anarisar a postura do na-
cionalismo, no interior do sociarismo .marxistar'como indica-
dor da questão revorucionária 'de classer'e da questão nacionar.

Esses elementos servir-nos-ão para a análise do nacio_
narismo pensado no rsEB, onde aparecem dois vértices: o nacio-
nalismo isebiano foÍ uma ideorogia de crasse? ou foi uma for_
ma obríqua do nacionarismo não tangenciar a questão de classe
no Brasir e evitar o debate sobre as condições materiais da
revolução proletária? Entraremos no universo dessa discussão.

(64) MARX & ENcEtS, op. ci-t. p.24.
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2.2.1. O nacionalismo burguês

A burguesia apresenta o discurso da soberania nacional,
chamando para si o paper histórico de defensora da nacionali-
dade. Este discurso refrete o resultad.o d.e sua revorução que
visou a superação da forma histórica feudar e afirmação do Es-
tado Modernizador. No contexto revolucionário burguês, o Es-
tado se apropria da Nação e se auto-constitui o defensor dos
cidadãos. Para isso cria mecanismos, cujas expressões são a
hegemonia da raça, a defesa do território, a pregação da so-
berania, enfim, uma condicão patriótica para seu próprio for-
talecimento como nsta¿o95

a prática da burguesia que fez a revolução
claramente, por Marx e Engels, güê examinam essa
texto do "Manifesto" 3

é anotada,
taref a r rro

"A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos
meios de produção, da propriedade edapopuiação. AgIo_
merou as populações, centralizou os ,"io" ¿" pro¿iiáo
e--concentrou a propriedade em poucas mãos. A conse_qtlãncia necessária dessas transforn.t;à"-toi a centra-
Lízaeão poIítíca. provlncias independentes, apenas li_
gadas por débeis laços federaÈivos, possuindo 1eis, ín_teressesr govêrrì.os e tarifas aduanelras dlferentes, fo_
ram reunidas numa só nação, com un só governo, uma sólei, um só interesse nacional de classã, ,rr" "ó bar-reira alfanffi

Esta é a forma da auto-afirmação burguesa, é o modo ri-
beral- de "suprimir" as contradições reunir tudo num conjun-
to único para que o domínio seja imbatíver. A reração de do-

(65) Guillermo 0rDonnel. Anotagões para uma teorfa do Estado In: Revis-ta de Cultura e Po lltica, CEDEC Paz e Terra, Rio de Janeiro n.3,nov. 1980, p.72, pontua claramente a ação determinante do Estadonurna determlnação ideológÍca relacÍonal.
0 Estado e tto componenËe especiffcamente polÍtico d.a domina çao numasociedade t erritorlalmente delimltada. por dominação (ou poder) en-tendo a capacidade atual e potencial de Ímpor regularmente a sua von-tade sobre os outros, inclusive , mas nao necessariamente contra a suaresistância. porËanto , entendo o político en sentido proprio ou es-peclfico, como uma parte analítica do fenômeno mais geral da domína-çao: aquela que se encontra apolada pela supremacÍa no controle dosmeios de coerção física em

/

(66) Cf. Obras escolh idas, p.25.
um território excludente delimitado.r'
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estabelecida favorece, efet.ivamente, o controle
Estado que serve ã burguesia.

A filosofia riberal, güê arimenta a teoria e a prática
da burguesia, oportuniza o avanço do movimento nacionalj-sta
nos mordes da ideorogia do progresso; isto é feito de modo a
conquistar o povo (divulgação dos beneficios) e é um processo
irreversíveI, não tem retorno. Este vÍnculo d.o liberalismo com
o nacionarismo existe desde o início do movimento revolucio-
nário burguêsr no sécuro xvrrr. Na França, esse liberalismo
apresenta-se de modo conservador e protecionista e na rngla-
terra surge de um modo mais dinâmico, devido à máquina, ao
avanço e a própria evorução política. Ambas as formasr fro en-
tanto, não encobrem o avanço do poder porítico sobre as demais
nações, incluindo, aí, seu desejo de domínio universar.

A avaranche coronizadora que se faz sentir na Europa,
no auge dos nacionarismos liberais, é o testemunho da prática
progressista guêr entende, seu dever, levar os avanços da
ciência, da técnica e da curtura aos povos "d,esprovidos,, d.es-
sas riquezas. Atrás da generosidade desenvolvimentista encon-
tra-se a intenção de fazer avançar os marcos do capi-tarismo
aos povos que ainda o desconhecem. utilizam-se, pois, da pre-
gação nacionarista e protetora para ganharem rapidamente os
espaços políticos, sociais e econômico=97

châtelet comenta essa forma imperialista das nações eu-
ropéias que avançam até o rimiar do primeiro confrito mundial,
apresentando uma fara: "o discurso regitimador" do progresso,
"herdad.o por sua vez da época iluminista"98 8"""= nações uti-
rizam a argumentação do riberarismo e se sentem justificadas
na ação de "serviço" que prestam aos povos atrasados. As na-
ções burguesas, porÈanto, arém de se sentirem poderosas, sen-

(67) Sobre esta questão consultar, especÍalmente, Octavío Ianni, Imperia-
de Janeiro, Civilizagão ¡raffiEa,lísmo na América Lat ina, Rio

I974, p.117-120.
(64¡ Cf . CHÂ.TELET, op. cir ., p.295.
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agem como tal no que se refere à questão
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na-

sentindo-se rearizadas no seu desenvolvimento, as na-
ções poderosas exigem novos mercados, lembraram Marx e Engers,
e, para isso tratam de agilizar formas de consegui-ros. Está
pensada e vivida a poIítica expansionista do capital. o Esta-
do, dono da Nação, busca garantir êxito no seu empreendimento
e se organiza de tar modo que consegue conquistar novas corô-
nias, ampriando seu poder, seu território, sua hegemonia ra-
cial, e, com isso, divulgar sua ideologia que sustenta o Modo
de Produção Capitalista.

Dá-se, então, güe o nacionarismo burguês é um naciona-
rismo inspirado e fortarecido no e pero capital, criando, des-
sa forma, a imagem farsa de que a opressão nacionar tem pri-
mazia sobre a questão de classe. A pregação tem como base a
seguinte idéia: a urgência do progresso, a necessidade d.e ti-
rar o país do atraso é a primeira questão a ser considerada.
Este caráter ocultador do nacionalísmo burguês foi denunciado
por Rosa de Luxemburgo, nas suas cérebres discussões sobre a
questão nacional. para era, reiteramos, é farso situar a ques-
tão da unidade nacional como eremento unificador das cl_asses.
Não hár €Ill nação alguma, identificação entre os interesses
burgueses e os interesses proletários. Isto é mistifica¿or]0

a prática nacionarista da burguesia, servil ao capital,
enseja uma determinação rear no movimento nacionalista, guê é
a constatação da rearidade nacionar carente das ,,benesses,, do
desenvolvimento. Esta ideologia cai como uma vestimenta a co_

( 6e)

( 70)

II. DAvrs assegura que é extremamente difÍcir para os palses ímpería-lístas entenderem o sentimento nacionali"t", à"p"cÍarmente a rearda-de a uma pátria socialÍsta. Kennedy não 
""tá"aå., isto, quando quisinvadír cuba- o governo amerÍcano tanbém não entend.eu o sentiment.odo povo vietnamíta. para sua cabeça capítalista se é or.r.ãiãoãpro_gresso' em nome de que esses povos subdesenvolvidos o rejeíta'?!

salÍentamos' novamente' o papel desenpenhad.o por Rosa neste debaËe,por entendermos que ela oportunizou um aclaramenÈo revolucionário so-bre a questão nacional , "orborr acusad.a de rdesvio de esquerda,r. so-bre o assunto consurtar NEGT, oscar. Rosa de Luxemburg e " ,"rrorrrçáodo marxismo. rn: tlistória do marxisno, Rio de Janeiro, paz e Terra,1984, v.3, tt partil-
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brir o organismo da nação, querendo mostrar uma nova imagem do
corpo vestido. Nesta nova imagem não aparecem as questões da
classe operária, nem as perspectivas de uma efetiva riberta-
ção nacionali apenas a questão nacionar em-si abstraída das
contradições resultantes do próprio capital.

Para
uma tarefa
plicita:

mo:

negar esta situação só uma

a cumprir pelo socialismo.
nova

Rosa

ordem social.
de Luxemburgo

Há

ex-

rfA tarefa do socÍalisno é a ribertação espirituar doproleËariado da tutela da burguesia, tutela que se ma_nifesta pela influâncía da ldeologia nacionaiista."Tl

o nacionalismo da burguesia se fortareceu quando ela fez
a revorução. Este nacionarismo está presente no Estado-Nação,
cujas características já evidenciamos.

châteret traça o modo de manifestação desse nacionaris-

"O nacíonalismo do Estado-nação tem uma preocupação
econômica, do ponto de vista de que a tcasaì é dora_
vanÈe a nação, o paÈrimônio nacíonal, com seus senho-resr seus clientesr seus Ërabalhadores livres, seus es-cravos e suas bestas de carga.ttT2

se esse é o seu parecer, é possiver pensar nas estraté-
gias que usa, rinearmente, para conseguir seus objetivos. A
nação poderosa não recua diante d.a necessidade d.e novos mun-
dos para exercer o seu domínio. E o faz em nome de sua sobe-
rania, pregando a sua preservação como Nação. ,,Essa lógica na-
cíonalísLa, que se exerce com base no Estado-Nação, até transformá-lo em
aparelho do terrorr possui um formidável poder de fascínio."73 Esse po_
der tomou conta das mentes derirantes de um Hitler, deumMus-
sorini, de um sarazar, de um starin e, ainda hoje vemos exem-
plos imperialistas, resultantes de Estados fortes como as prá-

El Folleto Juníus, p.l8l.
Cf. CHÂTELET, op. cír., p.311.
Id. p.325.

(7t¡
(72)

( 73)



ticas colonizadoras vividas na Ã,frica do sur- e nas
Caribe, especificamentel4
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regiões do

o Estado-Nação é o protótipo d.o imperiarismo capitaris-
ta. sua política expansionista procura suprimir os movimentos
nacionaristas periféricos. As próprias instituições da demo-
cracia burguesa se debilitam sob seu domínio, como o ideário
dos Direitos Humanos. o Estado se apropria da Nação e se au-
to-constitui o defensor dos cidadãos. para isso cria mecanis-
mos de defesa e de segurança, baseado no discurso da sobera-
nia nacional. A sua prátiça nacionalista é entorpecedora da
consciência; sua rógica protecionista elimina as contradições.
o Leviatã estende seus braços e sufoca os que a desafiam. É
assim que ocorre a evorução do Estado-Nação para o Estado To-
taritário onde-se verifica o horror, o exterminio, os campos de
concentração, o emprego coercitivo da força física. Essas
desarmonias permitem a submissão ideológica do homem ao impé_
rio do poder arbitrário. o Estado se instaura como a única
força capaz de falar e de determinar pela Nação.

Do ponto de vista do domínio econômico, o Estado - Nação
vi-sa, precipuamente, a acumuração capitalista, para gerir efi-
cazmente suas colônias. É um círcuro lógico: ã proporção que
novos territórios forem sendo anexad.os, novos mercad.os se
abrem; o capital se acumula e o império se fortalece cada vez
mais.

Rosa de

(7 4)

Luxemburgo também discute esta questão:

tto imperíarismo é a expressão porítica do processo deacumulasão do capiÈal, 
", ",r" "orp".irã; ;;i; donÍniode áreas do globo- aínda não conquístad.as pelo capital(. . . ) Em comparação cour a massa enorme de capital jâ

Todas essas fÍguras histórícas usaram a bandeíra do nacíonalismo pa_ra legitimarem seu poder opressor. por ser irustrativo, trazemos oque escrevia um inglâs, em abril de Ig97, na revista Níneteeth.9l.9''.'.sobreamissãodaGrã-Bretanha(1eia-seinperrari"ffi:
glãs). "Foi-nos designado - a nós, e "ã"'"""-¿ãi"i" - um determinadoe preciso dever. Levar a Luz e a civilLzação aos rugares maís som-brÍos do uundo; desperrar na alma da Ãsia-e ¿ã-mriË;-; iää"" mo_rais da Europa; dar a nilhões de homensr euê de ouÈra forma não co_nheceriam nem a paz' nem a segurança, essas primeiras condições doprogresso humano." cirado em ToucHARD, Jean. História ã;_-i;---ideaspoliticas. Madrid, Coleccion de Cíenci." So"iffi
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acumulado nos velhos palses capitalÍsËas, do capital
que luta por encontrar novos mercados para seu mais
produto e possibitídades de capitaLização, para suamaís-valia, e em função da rapidez com que hoje se
transformam as culturas pré-capitalistas .r "rpitrlí"-tas, our em outras palavras, em comparação com o alto
grau de desenvolvimento alcançado pelas forças produ_tivas do capital, esse campo, que 1he resta para a ex_
pansão parece rnínimo. E fsso que determina a torra de
atuação do capital Ínternacional no cenário rr.rrr¿iàr.'i75

Não há limites nacionais para a riqueza na Iógica do im-
perialismo; as fronteiras são urtrapassadas e o Estado-Nação
ocupa o lugar poIítico, sociar e econômico dos povos atrasa-
d.os, que estão desprovidos de pod.erio bérico e de hegemonia
econômica e po1ítica para enfrentá-lo.

As forças produtivas do capital se tornam cada vez mais
marcantes e a burguesia nacionar investe nessa opção capita-
rista. É nessa medida que o nacionalismo burguês não é eman-
cipador (a não ser do ponto de vista individu.r) 76

2.2.2 O nacionalismo proletário

Para o socialismo, a postura nacionalista não tem
nificado, enquanto rut.a poIítica. seu internacionalismo
ligado ao entendimento de que a questão social deve ser
vilegiada em relação à questão nacional, ou seja, r'o motor
história não é a guerra dos povos, mas a luta de crasset.'r77

(ZS¡ Cf. A acumu do ca ital.
perial-ismo. AntÍc tíca. Sao

sig-
está
pri-

da

Contribuição ao estudo econômico do in-
Paulo, Abril Cultural, 1984, v.2, p.g3.

(76) Não é nosso propósito analisar as-questões do velho capitalismo (ex-portador de capital). Nossa referôncia é enquanto o capitalismo é omodo de produeão que é servído pelo Estaao ü,'rrg.rã"; õ:-;; inriruladefensor das questões nacfonals. A nossa intenõão É ti""ar"r a fragi-lidade da revolução nacionar defendida pela buiguesia, porq,-r"rrto nãomexe na estrutura do Estado capitalista e nem resolve as contradi-
ções de classe.

(77) Cf. CHÂTELET, op. cír. p.330.
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Esse modo de ver do sociarismo, especiarmente do socia-
lismo marxista, está em estreita conexão com os princípios
fundamentais defendidos no Manifesto do Partido Comunista. Aí
se encontra a denúncia da colonização burguesa, gue se ¡nani_festa sobre as nações atrasad.as. Farando sobre a ção da bur-guesia, o Manifesto afirma:

"Sob pena de mo_rËe, ela obriga todas as nações a ado_
Ëarem o nodo_burguês de prgdução, constrange_.as a abra_çar o que ela chama civilização, isto 6, a se tornaremburguesas. Em uma palavra, cría um mundo a sua imageme semelhança. t'78

A revorução proretária se encaminha numa outra direção:
não se preocupa em resolver a questão da nacionalidade em si
mesma' nem pretende usar uma dialética mecânica nação x anti_
nação, mas visa, sobretudo a libertação da crasse operária do
modo de produção capitar-istar euê a oprime e a subjuga. euersuperar a propriedade privada dos meios de produção pela pro_priedade social dos meios de produção. Esse rimite é mais doque um marco ideológico. Trata-se do verdadeiro desafio revo_Lucionário.

Nos Princípios do comuni smo I"larx e Engels falam sobrea revolução:

a revol comunista nao sera uma revoluramenfe nacional:

-

cfos os paises civ ilizados, ou sejar pelo menos na In-
produzir-se-a, simultaneamen Ëe em to-

glaterra, na Auré rÍca, na França e na A1emanha. Em cadaum desses países , a revolução se desenrolará mais oumenos rapidamente, de acordo com o proprfo desenvolvi-mento indusËrial, a acumula çao de riquezas e a quanti-dade de forças produtivas; por isto, será nais lenta edifÍci1 na Alemanha e uaís rápÍda e fácil na Inglater-ra. Por outro lado, ela exercerá um consíderáve1 in-pacto nos outros palses do mundo, al terando radical-mente o curso do desenvolvimento que tem seguido atéagora. Trata-se de uma revol universal e r Ís-
SO tera um ambito t universal.

il

Cf. Obras escolhidas ' P.25.
Cf. TEXTOS, v.3, São paulo, Ed. Sociais , Lg77, p.94. 0s grifos sãonossos.
Rosa de Luxemburgo defende exatamente esse internacionalísmor porQueenlgnde que o irnperiarismo capiralísra 

"ó 
p;ã;-;er superado com auniao internacional, uma vez q,r" "="".e gradativa'ente nessa escala.

( za¡

(7 s¡
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Para a compreensão desse tema é preciso observar guer
no momento em que esse texto foi escrito, Marx e Engels não
tinham condições de saber nem de prever até onde avançaria o
capitalismo. rsto não invarida o que há de essencial, que é o
caráter universal do proretariado, enguanto classe oprimida
universalmente pelo sistema capitalista.

No projeto marxiano, a ruta i-nternacional é que garante
a emancipação da crasse proretária; a luta isolada de uma na-
Ção, contribui para que o Estado fique cada vez mais forte,
porque consegue d.izimar uma ação particularizada. Em nome do
interesse nacional o Estado forte abstrai d.a questão de cras-
se- o nacionarismo se presta para esse jogo de opacidade. Es-
ta é uma questão nodar, extremamente significativar ,'o con-
texto do debate socialista sobre a uação90

A dimensão sociarista na abordagem do nacionalismo s.e
funda essenciarmente na questão do Estado. A não adesão a uma
forma de ruta nacionarista "tout court" é para salvaguardar o
processo emancipatório total da crasse proretária. rsto se dá
pero fato de que o movimento nacionarista, güê nasceu sob os
auspícios da burguesia riberar, não visa questionar a regiti-
midade do Estado como tutor do povo. para esta espécie de na-
cionalismo, o guardião d.os varores nacionais está reconhecido
como organismo jurídico-porítico e a burguesia se movimenta à
vontade no seu interior. Já não ocorre o mesmo com o proreta_
riado, guê onde quer que se situe nacionarmenter s€ estiver
sob o domínio do capitarismo, sempre estará fora da hegemonia
nacional.

Lênin aborda esse problema em O Estado e a revolucão:
It o problema do Estado assume em nossos días uma

(80) DAVrI_l t. op. cit., p.31, comenra que alguns marxÍstas, ainda hojenao veem o nacionalismo com bons olhos; acham-no uma t'supersticão ii-racional", consíderando-o "uma int.erferãncia na luta de classes,,. Oautor entende que essa virtude tté resqulcio do internacíonalismo pro-letário, o qual consÍdera fracassado. Dianre-il 
";;;"ã"- iÇeriarrs-tâ, o nacionalísmo é o único respÍradouro e face a isso os marxistassão forçados a encontrarem algo de racíonal no nacionalismo,,. Em todocaso' a racionalÍdade do nacionalismo não pode ser dada formal, mas,dialetícamente. Esta é a exigância d.os ,"r*i"t"".



importância parËicular, seja do ponto de vista teóricoseja do ponto de vista prático (...) A questão da ati_tude da revolugão socialísta do prol"t"ii"do 
", rela_

çao ao Estado adquire uur sfgnifióado não somente polí_tÍco prático, mas assume tanbém ,r, ""oát", 
j" palpí_tante atualidade, porque se trata de fazer as massas

compreenderem o que devem tazer para^1Íbertar_se, numfuturo próximo, do jugo do capitäl.r'81

As diferenças surgidas entre Rosa e Lênin não foram so-
bre o essenciar da questão nacional, mas sobre o modo de com-
baLer a nova fase do capitalismo que estava surgindo. Daí a
soridariedade crítica de Rosa para com a Revolução de r9r7,
porque ela temia um retrocesso no meio operário, uma vez que
esse ainda não dominava todas as situações revolucionárias e
havia, portanto, o perigo da situação permanecer num centra-
lismo forte, numa teoria de partido, apenas.

A crasse antes da nação é a paravra de ordem que orien-
ta a prática marxi-sta, no que se refere à forma de ruta doproletariado. euanto a isso não há. discordância entre os mar-
xistas cIássicos. Até mesmo para Marx e Engers isto estava de-
finido:

Estado e revoluçao.
2, agosro/tglg, p.5g.
p.35.
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"os operários não tãm pátria. Não se thes pode tiraraquÍlo que não possuem. coro, poróm, o pro1"J"-ri.do tempor objetivo conquÍstar_o poder potfttco e erigir-se emclasse dirigente da nação, tornar-se ele mesrnJ""*ã",ele é, nessa medÍd.a, nacÍonal , e_¡bora de nenhum modono sentÍdo burguês da palavra . l'82 I

o tornar-se ere mesmo nação é a expricitação do nacio-
nalismo revorucionário do proretariado. A nova forma de orga-
nização sócio-poIítica-econõmica que é a forma de sociariza-
ção dos meios de produÇão, é o projeto revorucionário emanci-
patórior Do qual fica contemprada a questão nacionar. E esse
o sentido de que a forma de luta da crasse operária não é uma
forma nacionalista, uma vez que a nação foi tomada pela bur-
guesia, através do Estado, mas, é uma forma universar por en-
volver a classe que é oprimida mundialmente pe10 capitarr Qüe,
também é internacional.

(81) Lênin, apud CERRONI, U.
villzação brasil ei-ra, n.

(82) Cf. Manifesto op. cit.,

In: Encontros com a cr-
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Por outro lado, não pod.emos deixar de mencionar as r_u-
tas nacionalistas revolucionárias contemporâneas, güe tem ins-
piração marxista, no sentido de serem negadoras do capitalis-
mo e, aIém disso, de rutarem contra a opressão dos Estados Na-
cionais que subjugam os povos do chamado Terceiro Mundo. E um
novo momento da luta de crasse necessária para que nações in_
teiras não sejam exproradas pera saga do capitarismo monopo-
rista da atualidadel Assim, novos modos de organização são
descobertos pera crasse operária, gue descobre também seu mé-
todo de viabilização econômica e porítica. A autonomia nacio_
na1 vai se dar a partir dessa possibilidade

A necessidade de vincurar teoria e prática, história e
sujeito, poIÍtica e economia, organizaçã.o de partido e orga-
nização do povo é condição necessária para a efetiva anárise
e vivência dialética das questões nacionais e internacionais.
É
-Ëj por nao tazer esse trabalho que a revolução burguesa não en_
contra legitimação na classe operária.

Octávio Ianni comenta esse procedimento:

"A verdade é que a revorução burguesa não desvend.a olabirinro histórico-culrurar da quãstão nacionar. r. ..1Salvo cert.os segmentos da sociedade _ burguesia, seto_res de classe urédia, intelectuaís, tecnociacia civil emílitar e alguns outros setores, principalmente urba_nos - a maioria do povo conËinua subordinada, tutela-da, subjugada. Em quase todos os palses, as classes do_minantes e os seus associados, dentre os quais estãosetores ínterectuais, lidam com os operários e campo-neses, ou índios e negros, como o poro 
"orrquistado.' Aaliança tácita ou aberta enËre esses 

""gr"rrËo" " o Íur-perialismo é un ero furLdarnental, fnpediido " r""ol,rcão
da questão nacional.ttS3

o problema verdadeiro a ser enfrentado nessa questão na_
cionar é como superar a hegemonia imperiarista do capitarismo,
a partir de um ponto de vista de crasse, portanto, sem arian-
ça com os setores güe, no poder, subjugam o povo. O avanço da
organização popular na perspectiva de uma luta nacionalista
proletária vai acontecer dentro de um processo de leitura so-
(*)
(83)

Ver nota 57.

IANNI, O. Revolução e cult,ura.
leira, I9s3F'

Rio de Janeiro, CÍvllização Brasi-
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questão nacionalr oü seja, de um prisma que trabarhe
como um processo de conquista coletiva, onde, real_
operário se torne Nação, não de direito, mas de fato.

referência isebiana na questão nacionar: coronialis-
x anti-colonialismo

2.3 A

mo

Discutimos, anteriormenter ês posturas nacionarista e
internacionarista, referindo-nos à base teórica de ambas: bur-
guesa-liberar e socialista, respectivamente. Este é o pirar
para a discussão e análise da questão nacionar pensada no
ISEB.

No rnstituto superior de Estudos Brasileiros, a questão
nacional é tratada de uma forma espontânea, sem muito rigor
científico e com argumas ambiglJidades ideorógicas. Esta forma
espontânea do aparecer nacionar no rsEB resurta do ponto de
partida ideado pelos isebianos, no trato da nacionaridade, gue
é a conscíência nacionar. A consciência sugere uma irrupção
cerebrina no interior da sociedade brasileira, güê está em
atraso, e, na tomada de atitude diante desse atraso. A com-
preensão da realidade nacionar se dá via consciência critica,
sabedora das condições miseráveis d.as massas populares. Essa
consciência, aos poucos, também acontece nas massas, que pas-
sam a pensar uma nova situação, guiadas, naturalmenter pela
erite que já se acordou da ingenuidade e passou a ter um pen-
sar crítico, formulando, assim, o projeto de ïacão.

O projeto exige a identificação das contradições nacio_
nais, sendo que a principal delas a ser sublinhada é a atitu-
de coroniarista d.as metrópores sobre os países subd.esenvorvi-
dos. A contradicão nação x anti-nação aparece na consciência,
que assume seu papel social de denúncia da opressão coronial
na forma do relacionamento entre as nações.

o modo como ocorre essa reação da consciência, pensad.a
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é uma maneira metafÍsica de reberdia, é uma revorta
tutor. A colônia é relcelde contra o império que a tu-
esvazia de toda sua substancialidade.

corbisier identifica esse estado de alienação, a partir
da ótica hegeriana, na diarética do senhor e do escravo:

ttO colonizado não tem ser próprior urtrê vez que o seuser é o ser do fouÈror r pâfér o qual foi transferída oualíenada a sua líberdade. Quem determina a sua vÍda,
quem fíxa a tábua de valores, quem est,abelece as re_gras e normas de conduËa, quen Íurpõe os padrões cultu_rais, quem configura o seu ser não é e1e mesmo, mas o
senhor. Compreendemosr- tambéur 

- 
porque razão comparamos

a_situação da colônia^à situacãå de ínstrumento nas
mãos do colonizad.or. t'84

Nesta vida colonizada acontece o protesto, a revorta
ético-metafísica, o que ê, aindar urÌr gesto individual_ da cons-
ciência agredida. A compreensão do processô histórico exige
uma eraboraÇão mais categórica, com a indicação capitalista
presente na opressão da metrópore; isso, evidentementer gêra
a atitude revorucionária, güe é coletiva. No entanto, esta não
era uma verdade para os isebianos, na medi-da em que postula-
vam um Brasil desenvorvido, rico, guer rro máximo, poderia fa-
zer a revolução que a burguesia permitisse. Esse é o funda-
mento do pensar isebiano, enguanto um pensar nacionar95

A consciência nacionar é subsumidaauma ideorogia, que
é o momento explicitador da compreensão da rearidade nacio-
naI. Essa ideorogia, que irá se tornar a ideorogia da massa,
é o instrumento da consciência para a construção do projeto
nacional, projeto a ser conduzido pelo povo com a liderança
dos intelectuais. A necessidade de um projeto nacionar res-

(84) cf. situação e alternativas da cultura brasireira. In: Introduçao aos
D roblemas do Brasil Rio de Janeíro, ISEB, 1956, p.202.

(85) Corbisier referindo o querer do ISEB, afirma na AuËob afía filo-sófica, op. cit., p.97: ItEmbora preconÍzasse a revoluçao democratí-co-burgu esa e pregasse o nacionalísmo entendido como t ídeología glo-balr do desenvolvimento, nem por isso delxava de pôr a tônica naI contrad ição princÍpal', denunci ando o i.nperÍalismo como princípalobstaculo a promoçao do desenvolvimento Índependente, isto é, promo-vído nao com recursos e auxllios externos, mas com os recursos in-ternos e o esforço do povo brasileiro. rt



ponde ã
vam uma

inquietação dos intelectuais isebianos
nova face para a sociedade brasiI"ir"96
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que propugna-

Na quest.ão do projeto isebiano aparecem, nitidamente,
as infruências recebidas da fenomerogia existencialj_sta e do
curturalismo. A insístência na eraboração do projeto responde
ao desejo expresso pero existenciarismo de que o homem tenha
um rumo; o rsEB transpõe esse projeto para o conjunto dos in-
divíduos; torna-o um projeto nacionar. No que se refere à
consciência, esta se manifesta carregada de idéias, depois de
ter passado pelo processo purificador da "époché',, depois de
ter saído d.o'reducionismo atrasado em gue- sè encontrava para for-
mular a ideologia do progressoi a nação, como um todo, rejei-
ta a curtura da metrópore, o escravo quer negar o senhor e as-
sumir seu lugar; quer, também, ser senhor. como no culturaris-
mo há o predomínio da questão ontológica sobre a gnoseorógi-
câ, também assim se dá na discussão isebiana. A nação à pro-
cura d.e sua identidade, de seu ser; não quer mais ficar ar_i_e-
nada à metrópole, mas quer se auto-dirigirr eüer se possuir
como ente, quer a posse do conceito. Tudo isto reva à expli-
citação do nacionarismo como a idéia gue convém ã nação atra-
sada, arienada, subdesenvolvidar pârâ poder chegar ao patamar
satisfatório d.o desenvolvimento e da integração no conjunto
das Nações.

Nesse momento nada pode dividir a nação; as elites e as
massas têm uma tarefa comum: resorverem os problemas nacio_

(80¡ CARDOSO, F. Henrique concedeu uma entrevista Estado de Sao Pauloem 27 l0I/ 1985, publicada, posteriormenter pela Imprensa do Consresso
ir com os rniliËares as

Nacional onde recebeu o ti tulo I'Deve-se discutf""çõs- que lhes cabem e os seus limites'r. E interessante o que afÍr-ma a respeito do projeto do ISEB: ) o pessoal do ISEB nos pare-cÍa pouco rigoroso, não tinha a nossa bagagem acadômfca (. . . ) Essepessoal tl_nha uma vísão muito voluntarista e subJeËivlsta da IIistó_ría. Para o ISEB, o povo era o sujeíto da llisrór ia, enquanto para nósesse sujeíto era indeterminado. Enquan to nos pensavamos em classes,o ISEB pensava em povo. Nós éramos, dígamos assim, uma esquerda aca-dômica. A verdade e que, na pratica, o ISEB teve uma inf luâncía mui-to maior do que a do nosso grupo (. . . ) Por outro lado, tlnhamos umagrande liberdade crltica, porque nao estavamos atrelados a um proje-to, enquanto para o ISEB a idéía de um projeto era obsessiva Elesfalavam num projeto nacíona I pelo qual a vontade se incorPOTAVA aoEstado, o qual, com o

(

1eira. rr
apoio do povo, faria a grande revoluçao brasi-
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nais. A ideologia as unifica em função do "bem-comum,,.

vieira pinto reage diante da concepção de que a ruta de
crasses é a única contradição existente na sociedade. para
ere, a dinâmica sociar indica uma multiversidade de fatores
em oposição, que são os responsáveis por diferentes contradi-
ções no meio da sociedad.e. Há que se estaberecer uma contra-
dicão principal, e, ele o faz, acentuando o subdesenvolvimen-
to como o centro diarétíco entre os países desenvorvidos e os
países subdesenvotvidos. "Tal contradição se efetiva pelo exerclcio
do poder de dourÍnação, que os adiant.ados Íurpõem aos atrasrdo".,r87 Esse
processo de dominação é o suficiente para centrarizar a con-
testação nacionar. É esse o entendimentos as questões de clas-
sê, num país subdesenvorvido, são contradições secundárÍas.
vieira Pinto acredita que a ruta de crasses se dá na socieda-
de capitalista, mas não em um país subdesenvolvid.o; neste
ocorre a luta de nações. A criação ideológica não representa,
portanto, a base de crasses, mas a base da nação. A ideorogia
nacionalista é a auto-consciência que a nação possui; é a na-
ção tornada um para-si, um ser nacional.

ttEís porque o nacíonalismo, onde se írá exprinir essaideologia, se apoia sobre um terreno uníficâdo, onde
crasses distintas unem neste momento os seus inËeres-
ses em face da contradição comum a que estão submeti_
das e que as arregimenta no mesmo polo do antagonis_
mo. rt88 -

A unificação da ruta nacionalista atesta a reitura bur-
guesa do rnstituto face às questões nacionais e populares. Es-
ta ótica define o acentuado pend.or protecionista da burguesia,
que visa o desaparecimento dos conflitos ideológicos, desor-
ganizadores da unidade nacional. AIém disso, aparece a acusa-
ção aos que se insurgirem contra esse modo hipostasiado de ver
a nação, acusação de estarem servindo ao estrangeiror âo im-
perialismo das metrópoles.

No vai-e-vem ideológíco, vieira pinto considera a
lidade da luta de classes, mas, em seu momento próprio:

cf.
rd.

Consciância e realidade 1
(87 )

(88) P.36.

nacional v p 35

rea-
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"Não desconhecernos a existância da contradição entre
as classes e da sua luta como fator dinâurico sarutar no
processo do desenvolvimento. Atua no mesmo sentldo dos
demaÍs fatores que se empenham em resolver a contradi_
çao principaf. Contudo, é preciso observar que a naËu_
reza dialética do proeesso permÍte que a resolução daatual contradição prÍncÍpal - o Ímperialísmo e a desi_
gualdade no desenvolvimento - conduza a outras formas
de contradicão suprema, agora inprevisÍveis."89

A identidade da crise nacionar se fundamenta, segundo
esse parecerr fro desvio de rutas corporativas, de segmentos d.e
crasse ou de frações de crasse. A diarética esposada pero au-
tor isebiano é compacta, porque não admite processos contra-
ditórios dentro de uma contradição essencial. A síntese é um
momento fechado, característi-ca de uma díaIét.ica conjunturar,
dado que o momento nacionar está a mostrar a luta nacional_ co-
mo questão maior em reração ã luta de crasses. Não quer o au-
tor que sua compreensão seja entendida como uma negação da ru-
ta de crasses ou seu d.esvirtuamento. vieira pinto pensa que
talvez a contradicão principal tenha mesmo que ser resorvida
no âmbito das crasses, d.ad.o o caráter objetivo do processo de
produção e do avanço das forças produtivas. No entanto, a au-
tenticidade da ideologia nacionarista deve ficar preservada
por ser o referencial da consciência nacional que está pro_
pondo essa forma de ação.

A forma de ação da consciência nacionar encontra sua r-e-
gitimidade no agir coletivo. Vieira pinto usando a tese feno-
menológica da intencionaridade da consciência, fala na inten-
cionalidade da consciência coretiva, güê se dirige sempre pa-
ra arguma coisar Do casor pârâ a transformação da realidade
nacional, passand,o, assim, esta consciência, de uma dimensão
subjetiva para uma dimensão coretiva, deixa de ser especula_
tiva e torna-se ideológi..?0

A formulação ideológica da consciência refrete a com_

(89) Cf. VIEIRA PINTO,

(90) Cf. Conscíância e

op. cít . , p. 36.

realidade nacional
devolve ao real na forma de proje to de
assumir feicão ideológÍca e sem Ëornar

v.1, p.44: "A consciôncÍa se
urodificá-lo. Com efelto, sem
clara sua íntenção objetiva-dora, a consciêncÍa é ínoperante.rt
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preensão d.e conceitos consubstanciados no modo de pensar uni-
ficado sobre a sociedade e a nação. A ideologia não será mais
teórica ou uma simples manifestação do espírito. será práti-
cd, atuante, metamorfoseadora do rear. vieira pinto indica que

t'... a elaboração da ideologia transcende o âmbíro da
economía, da sociologÍa, e mesmo da ciância pollËica,
Ísoladas ou conjuntamenter parâ ser criação piópria do
pensamento filosófico. tt9l

Este 'e o pronunciamento ideológico mais marcante que de-
fine a não aceitação das teses marxistas e marxianas, a res-
peito da questão da ideorogia e do paper d.a fitosofia?2 Na
verdad.e, o comprometimento firosófico do autor se vincura à
sua compreensão demarcatória da rearidade nacionar, como ques-
tão central. Nera se envolve o saber e toda discussão firosó-
fica e ideológica. E a tese do desenvolvimento como projeto
nacional se ancora nessa demarcação, ou seja, a questão do de-
senvorvimento nacional é a resultante de um projeto da cons-
ciência que coretivizou sua compreensão, ideorogizando-a no
meio d.as massas. Daí a fundamentar necessidade do projeto na-
cional ser um projeto das massas, não um projeto de crasse ou
de grupos- Esta é a condição da passagem da teoria à prática.
"A ideologia do desenvolvimento tem de proceder da consciâncía das mas-o2sas."" rsso é que rhe dá regitimação; o povo é quem pronuncia
sua exigência para a eraboração pera ,'intelligentzia,', que de-
ve ter uma atuação histórica. E aqui o determinismo popurista
chega ao seu auge:

(9t¡ C.R.N., v.1, p.46.
(ez¡ MARX & ENGELS. A ídeologia aleurã. 2. ed., são paulo, ciências Huma-nas' 1979, p.37, mostram o no¿o de produção de idéia;: "¿,rionl"-r"r-mina a especulação, na vida rear, "ár"ç" taurbéur . "iá""iäì"ãï, p""i-tiva, a exposÍção da atividade prática, do proces"o práti"o ã;:;"""-volvimento dos homens. As frases ocas sobre a consciä""i"-""""rr, eum saber real deve tomar o seu rugar. A filosofia autôrror" p"-ra", 

"oo,a exposigão da realidade, seu neiã de existênci". uo, seu lugar podeaparecer, quando muitor um resumo dos resultados mais geraisr QUe sedeÍxau absËrair da consíderagão do desenvolvimento htsãórico-¿o" to-mens. Estas absrrações, separadas da história real, "á; ;;;;""i- ""_lor algum. t'

(93) Cf. Ideolo e realidade nac ional p.38.
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"... só esËarão credenciados para promover o d.esen_volvimento nacional aqueles que forem escolhidos pelas
massas ou, noutras palavras, não pode haver solução po_lítica Dara os oroblemas brasileiros fora do voto po_
Pular. tt94

Acima de quarquer orientação partidária, fora de quar-
quer parâmetro de crasse se coroca a ideologia nacionalista
no interior do rsEB. A movimentação se dá na poraridade corô_
nia x metrópoIe. É a denúncia de uma ausência de independência
com efeitos sobre a economia e a cultura; é a ênfase na falta
de indústrias e de mercado interno, enfim, é o complexo de ín-
ferioridade arimentado pera situação coronial. Este conjunto
de situações dá conteúdo à diarética nacionalista. A consciên_
cia que produz essa dialética tem sua raíz em situações agra-
vadas peros fatores do subdesenvolvi-mento. euando ela emerge
do "sono dogmático" aparece já como consciência crítica.

corbisier enumera os fatores provocadores do advento da
consciência crítica, geradora da ideologia nacionalista:

as guerras manifestam
Brasil face ãs nações

É no auge da carência que a
realidade e começa a pensar

t'Essa falta repentína rompe o que lleidegger chamaria
de_rcomplexo utensÍIiart, obtigando-nos a tomar cons_ciência do proces"o 

""ooôrico em sua totalidade e d.afunção de lnstrumento que nele desempenhamos. para re_constituir o círcuíto dos bens, das mercadorias, somoslevados a fabrícá-los ou a procurar fabricá_los porconta própria, a fin de subãtituir a sua import"cão io_terrompída pela guerra. Lembremo-nos de que os doissurtos indusÈriais^Bo Brasil coincidem co* "s duasguerras mundíais. tt95

a total dependência econômica do
desenvolvidas.

consciência se injeta de
o país.

cf.
cf.

os fatores provenientes das crises exógenas repercu-
tem na vida nacional como a crise de Lg2gr Qüe criou
as condições da alteração do quadro político nacío-
nar, resurtando na Revorução de 30. corbisier consi-

Ideolo e realidade nacional p.46 .
(s+¡

(es) Situação e alte rnativas da cultura bras ileira, p.211 .
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dera marcante esse
ção do país;

episódio no processo de moderniza-

a não-homogeneidade das instituições locais contri-
buem para a fragilidade das instituições poIíticas.
Assim temos uma rearidade nacionar primitiva com ín-
dios nus no Norte e Nordeste, arém do arcaísmo de cos-
tumes das popurações interioranas e temos uma reari-
dade moderna, urbana e industriar nas regiões cen-
trais e do sur. Essa situação, segundo corbisier, di-
ficurta o trato único da questão poIítica em questões
como sistema de governo, processos eleit.orais, insti-
tuições que tttalvez sejam inadequadas à estrutura do pals, re-
velandor pelas críses que period.icamente provocam, os flimites
da tolerância à alienação' a que nos referÍmos."96 Essa si-
tuação serve para o amadurecimento da consciência, gue
é capaz de ler a realidade nacional.

t'... a tomada de conscíãncia se opera. a partir d.as
novas relações econômicas e culturaís, das exígãncias
do desenvolvÍmento que denunciam, no quadro da depen_
dãncía, um obstáculo aos movimentos de enan"ip"cãoi"9Z

clal_s:

Esses fatores todos contri-buem para que se acerere no
País a consciência d.e naci-onaridade, a compreensão da
urgência transformadora e o início do processo do de-
senvorvimento. É preciso que todos saibam do prejuízo
do atraso nacional.

corbisier traça o quadro paradigmático nos segmentos so-

t'No caso brasileiro, a reação contra o semícolonia-
lismo e o subdesenvolvimento só se poderá fazer comapoio das classes que o_suportam como um entrave ã pró-pria expansão, - expansão áa indústria nacional-e do
mercado interno - quer dj-zet, a burguesla índustrial,o com6rcio ligado a essa burguesia, os setores escla_recidos da classe nédia e o proletariad.o Índustrial. E
com apoío nessas classes, nos seus interesses e nas
suas reivindicações, que coinciden, aliás, com os Ín_

Situação e alt,ernativa(eo¡ ç¡.
(9t¡ rd. p.2I2.

s da cultura brasileíra, p.2L2.
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teresses do desenvolvimenËo do país, euea rinteligent_
ziar brasileíra poderá forjar a ídeologia da liberta_
ção nacional. t'98

Esta é a tônica de uma nacionalidade ética, de mor_de
conservador, pois minimiza as verd.ad.eiras contradições so-
ciais, capital x trabarho, patrão x operário, riqueza x po-
breza, mod,o de produção capitali-sta x sociarismo e desfoca-as
subsidiariamente para sublinhar o desejo de autoafirmação na_
cional, simplesmente.

Em todo esse discurso
são resolvidas.

nacionalista, algumas questões não

como uma nação pode sentir-se grande e forte, sem re-
solver sua reração com o nstado?99 Em que medida pensar um
projeto emancipatório que liberte a Nação se o desejo é a
ariança com a burguesia e os segmentos que rhe são correratos?
De que modo resorver a questão nacional sobreposta à questão
social? Estas inquietações são tangenciadas pelos autores ise-
bianosr poreue não fazem parte do elenco de probremas gue os
preocupa. o nacionalismo proposto por eles tem um ponto de
chegada: as intersecções do processo não os interessa, espe-
cialmente- A varid.ez está no produto finar que é a Nação au-
tônoma e alinhada na modernização.

Em Jaguaribe, especialmente, o caráter desenvorvimen_
tista do nacionalismo é mais acentuado. Entende o nacionalis_
mo como ttum movimento provocad.o pelo desenvorvimento do pals, que Ëem
por fim acelerá-lo e racíonaLizâ-Lo.r'100 pensa no nacionalismo como
tendência a reunir as classesr âs quais perfeitamente se in-
( sa¡

( ee)

Cf. Situação e alternativas da cultura brasÍl eira, p.2I3.
No rSEB não aparece, de modo transparente, sua visão de Estador oque permíte a dedução de que o rnsiituto vã o Estado de um modo neu-tro' sem a questão da hegemonia de classe e com um vlncuro 

--rrriao
tranqtlflo com a Nação. É uma reração 

""l"rãr,-ios nordes da morarburguesa.
(100) Cf. O nacional ismo na atualidade brasíleira Rio de JaneÍro, ISEB,p.51. Vanílda Paiva, analis ando o processo evolutivo de Jaguaribe,mostra que ele ttpassa da especulação ã nilitância, das preocuPagoescom o individuo a preocupagao com a realÍdade econômica (na forna det'realÍdade nacionalrr) do vitalísmo orteguÍano

tica. rl (cf. op. cit., p.37)
aso ciologia pragmá-
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teg:ram na unidade nacionar, rideradas pelo Estado. Entend.e,
aindar eüe as fases diferenciadas que aparecem na vida brasi_
reira' uma fase arcaica e uma fase urbano-industriar, rutam
entre si e dão margem a que se reflita sobre a configuração
nacional. Surge, então,

Essas formurações devem ser direcionadas para resolve-
rem as urgências nacionais no que se refere ã. estagnação eco_
nõmica e ao atraso curturar, notad.amente. superad.as estas ur-gências, o nacionalismo também decresce em varor, enquantomo_
vimento ideológico no interior das massas. Ere é circunstan_
cial ou faseológico. Está atrer-ado a determinado momento na-cional, depois perde a importância histórica e política.

Esta concepção de Helio Jaguaribe esboça a sua leitura
da reari-dade brasireira, que mede a circunstãncia nacional de
um modo pragmático. Não há, inclusive, nenhuma intenção de su-pervalorizar o nacionar (como em vieira pinto) uma vez que onacionar pode ser inferior em relação ao estrangeiro e isto
tem que ser admitido. Esta postura reverada no seu rivro pro_
duz a crise descrita no início do presente trabalho. Em todo
caso essa visão nada tem de internacionarista, no sentido mar-xiano do termo. Antes aparece como o desenho da sua porítica
entreguista. Vejamos seu texto:

t'... a possíbilidade de superar as contradÍcões domovimento nacionalísta, decorrentes de suas inproprie_dades ideológicas, medianËe uma compreens;o -ãi"råai""
da situação brasilgifa e a conseq{I""r" oriã"."rão desuas formulações. rrl0l

trDo ponto de vista econômíco, a concepção díaléticado nacionallsmo é espeefalurentå irport"ni. p"rã- nosalertar conrra rodas as formas ¿" proi"cã; ã;;- ariví_dades marginais e de bafxa produtividade, pelo sinplesmotÍvo de serem nacionais. t'l02

Esta referêncía ã dialética
tica materialista onde se inserem
forças produtivas e as relações de

nao se vincula a uma dialé_
as contradições entre as
produção; é uma dialét,ica

Cf. O nac ionalismo na( lol)
( 102) Id. , p.55 .

atualidade bras í1eira, p.50.
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situada na globabiridade da vida nacionar, rugar das contra-
dições faseológicas. É uma reitura subjetivista da dialética,
não chega a ser uma dialética racional-ista. Jaguaribe entende
que o nacionarismo serve globarmente a todas as crassesr âs
quais, de um modo ou de outror sê beneficiam de sua postura-
ção. Assim, as contradições reais são absorvidas ideorogica-
menter rlo discurso nacionalista. t'Tal Ídeologia resulta na composi-
ção <ios interesses em jogo, para o fim em vista, no nlvel das exigãncias
culturais d'o nosso tempo."103 É o nacionalismo o remédío necessá-
rio para a doença nacional, nessa fase.

O acento na situação da
nacionalismo, é o referencial
ro Ramos:

época vividar pêrâ. justificar o
de anáIise, tambémr êrTt Guerrei-

t'0 nacionalÍsmo não é fÍn. E meio. certamente dei-xarão de ser nacionalistas no futuro, os povos que rea_lizarem com êxito a sua revolução nacionai."l04'

A utopia isebiana é a revorução nacional. conta para is-
so com o aval das massas, guer conscientes do episódio do sub_
desenvorvimento, querem, voruntariamente, ultrapassá-ro. É
evidente (para o rsEB) que a formuração ideológica deve ser
retirada da prática popular, embora estruturada pera elite-
vanguarda, que tem a missão de traduzir essa formuração.

A base teórica da revorução pensada pelo rsEB é uma ma-
Lriz iluminista, oriunda de uma categoria de totalidade, pou-
co transparente. Está presente na proposta da ideorogia gro-
bal, na revorução d.as massas, no processo biporar da cons-
ciênciar rìê superação de regionarismos de crasse para a afir-
mação da vontad.e nacionar extra-classe ou supra-crasse.

É nessa medida que a questão nacional no rsEB ê invadi-
da pela intervenção idearista, sem determinações marcantes co-
mo a crítica ao capitalismo e a definição relacionar com o Es-
tado. Estes erementos não compõem a preocupação anarítica do
rsEB. De todo modo, a afirmação nacionalista, como é feita,

(103) Cf. JAGUARIBE, op. cir., 65.
(104) Cf. Condi s sociais do der nacional p.226.
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indica a ínclinação teóríca
te vinculação capitalista.

liberal-burguesa com a consegtlen-

o rsEB, tend.o a convicção de urna revorução em bases na-
cíonais, formula sua teoria e estabelece sua práxis na ótica
subjetivista do nacionarismo burguês, apesar da acentuação
sistemática sobre a importância das massas. o sentimento an-
ti-imperialista e a conseqtlência anti-colonialista não se des-
dobram nem no senti-mento, nem na consciência do sociarismo e
da democracia real.

A denúncia imperialista fortemente praticada no ISEB não
vai além d.os marcos do pensamento burguês. Ao trabarhar a
questão nacional, a consciência dos isebianos não atingiu o
cerne da questão fundamentar, que é o Estado como instituição
repressora, que se constitui proprietário da Nação. Esta la_
cuna se deve ao modo de ver da "intelrigentzia" do rsEB, cuja
obriquidade no trato da questão social é transparente. os ise-
bianos pensaram um Brasir ontológico, um modo conceituar de
ver a sociedade. Esse "eid.os" nacional requer uma apreensão de
globaridade, sem divisões, sem conflitos, sem oposições in-
ternas. A única oposição regítima é a diarética dos entes
do ente nacional com o ente não-nacionar. Efetivamente, há no
imaginário isebiano a compreensão de que uma metamorfose de
conceitos, produza um gesto explítico de intervenção no reaL.
rsto é tudo. A revolução das consciências das massas realiza
o desejo da negação coloniaI, estimula a vontade de entrar no
processo modernizador; fortarece o ânimo para a ruta nacional.

As benesses capitaristas são bem aceitas; não há preo-
cupação sobre as determinações que o homem recebe como send.o
a essência da propried.ade privada. o fenômeno da objetivação
do homem pelo trabalho não é questionado, pois interessa ã
coIônia pod.er, dinheiro, status de metrópore, erementos que a
revolução burguesa proporciona. A teoria nacionarista isebia-
na prende as massas de um modo aquietador. A l_ibertação não
ocorre aí, porque os ideais de riberdad.e, solidariedade , fra-
ternidade, igualdade, autonomia dos povos, soberania nacional
exigem mais do que um instrumento ideotógico para se tornarem
concretos. Exigem a superação dos confritos de crasse.
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o aparecer teórico isebiano demonstra, no entanto, a
não existência do vínculo da teoria com a prática. A possível
relação desses dois momentosr pârâ os intelectuais do rsEB,
não é uma reração consciente, do ponto de vista da transfor-
mação estrutural da sociedade nacionar. o problema dos con-
flitos de classe não comparece para a razã.o isebiana, comouma
questão a ser resorvida pera realização da teoria nacionaris-
ta.

o viés paradigmático do imaginário isebiano não contem-
pra (para fins da rearizaçã,o prática da ideorogia nacionaris-
ta) a ruta de crasses como um problema a ser enfrentado. seu
modo interpretativo abrange, apenas, a contradicão ',essenciar,,
entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. É esse o recor-
te teó¡:ico do nacional-desenvolvimentismo.



3 O PAPEL UNIFICADOR DA TDEOLOGIA NACIONALISTA NO

INTERIOR DO ISEB

os intelectuais isebianos apresentam argumas unifica-
ções na pregação nacionarista. o núcreo dessa pregação se fun-
damenta na bandeira do desenvolvimento do país. Embora haja
discordâncias entre uns e outros no que se refere ao modo de
atingir o objetivo, permanece a unificação ideorógica susten-
tada pera compreensão d.e um movimento libertador da nação fa-
ce ãs posturas imperialistas dos metropolitanos.

A exigência fundamental d.a consciência isebiana é de uma
nação afirmativa, cujo aricerce deve ser construído em soro
próprio. vieira Pinto proclama que "a nação só se torna rearuente
autônoma quando se constÍtuÍ em fundamento de verdade para "i.,,105 se a
verdade da nação estiver sustentada fora do seu arcarrc"r, eIa
será tributária da realidade externar portanto, dependente. A
constatação desse fato auxilia a construção teórica da ideo-
Iogia do nacional-desenvolvimentismo, de um modo determj_nan-
t.106 uá um empenho em substanciarizar a reflexão teórica com
as leituras práticas do rear-nacional e, em direcionar o prag-
ma pera teorese construída a partir do vivido, do percebido.
É dessa forma que se apresenta a ideologia dentro do ïnstitu-
to, com um papel unificador e direcion.¿orlO7

( 10s)

( 106)

C.R.N., v.2, p.405.
LLzíta Abreu comenta a at.itude dos isebianos, cf. op. cÍt., p.170.
"Os intelectuais que -organizaram o ISEB visavam ÍnfluencÍar os cen-tros de decisões pollticas a rin d.e rornar 

"""rtã"ãi-ã--iãããrã!rã aodesenvolvimento capitalista nacional, como a única alternatírã po"_slvel, nesse *or"ttto histórico d.a sociedade brasileira.',
Renato Oxtiz, op. cít., p.65, analisando os modelos teórlcos dosÍsebianos, Ëraça uma observação interessante: "Não é p;;-;;;"o queos isebianos se autodefinem como ideólogos¡ eles 

""1ão ;;;;;" àrealidade histórica brasileíra e só podãn elaborar uma ideologÍa queseja conforme ã hegemonia da crasse àirigente que quer modernÍzar opals.tt

( 107)
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As nuanças que acusam as divergências e díferenças se
estabelecem com base na apreensão singurar de cada um no mo-
vimento gnoseorógico que faz para a compreensão da reatid.ade
nacional. rndicaremos essas nuanças presentes na reflexão dos
isebianos, que se destacaram nesse discurso nacionalistar on-
de há o aparecer do homogêneo e do diferente entre eles.

3.1 Guerreiro Ramos e a exigência organizativa do povo sob
a inspiração nacionalista

A postura nacionarista de Guerreiro Ramos explicita o
que ele chama uma "tiporogia", que visa caracter izar as dife-
rentes formas sob as quais o nacionalismo se apresentalOS e,
muitas vezes' esvazia-se de um conteúdo racionar-ideorógico.

o modo pero quar o nacionarismo pode produzir a emanci-
pação popular é por meio de uma postura científica, assentada
em bases racionais. Esta é a verdadeira ideologia nacionaris-
ta dos "povos periféricos" ou "povos-proretários,,, segundo areferência a que estão alinhados.

."Merece, (...)_o qualificatívo de cientifico o na_cíonalÍsmo que não se esgota em emotividade e ressen-timenlo, mas consíste, sobretudo, numa posição "ríti""apoiada eu príncÍpios racíonais.(...) o' náctonalÍsnocorresponderia a uma degenerescência se não fosse ummodo de ser essencÍalmente fundado na razão.;i09

A identificação do que Guerreiro Ramos chama ,,princípios
racionais" encontra dificuldades teóricas, dado que não há uma
erucidação desses princípios senão como contraponto ao refe_

O nacionalismo como
metros determinad.os:

ciência se estabelece segundo parâ_

(108) rdentifica espécíes d.e nacionalismo^que denomina ingênuo, utópico,de cúpura, de cáÈedra e d.e circunstância. A cada tipo desses cor_responde uma postura de classe ou de grupo sociais.
(109) cf.

L96
roblema0

P.25
nacíonal do Brasí1, 2. ed., Río de Janeiro, Saga,
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rencial vago do sentimento. rsto não é sufi-ciente para se dis-
cutir a organicidade racj-ona1 do nacionalismo como movimento
organizador e libertador dos povos periféricos. Aparece, for-
tuitamente, a questão nacional como o patamar, a partir do
quar o povo dará um salt.o de quaridade no rumo de seu futuro co-
mo nação, embora esse sarto ainda não consiga objetivar a mu-
dança das condições de vida do povo, nem mesmo atingir a mas-
sa com o instrumentar crítico necessário para querer essa mu-
dança.

os recortes teóricos conseguem aparecer, apesar dos des-
dobramentos desses recortes não serem tangenciados pela mas-
sa. O problema não é de postulação (esta é clara). A questão
é de rearização (a forma ainda não aparece com nitidez). Ain-
da assim, o autor insiste nas afirmações:

"O nacionalismo é mais do que amor ã terra e a leal-
dade aos slnbolos que a representan. E tudo isso e oprojeto de elevar uma comunídade à apropriação tot,al
de sí mesma, isto é, de torná-la o que a filosofia daexístância chama um tser para sir.rrf19

o vezo existenciatista presente no pensar isebiano é o
responsáveI pelo não-avanço crítico-ideorógico d.a questão na-
cional. A fidelidad.e aos posturados do existencialismo é fa-
tor determinante da leitura opaca das condições nacionais, na
medida em que permanece no prático-inerte, para usar a rin-
guagem sartreana, e não avança no rumo do pensar diarético,
cuja dinâmica é capaz de chegar além da constatação do ser-
para-si, e do ser-em-si, um e outro, embrutecidos em d.efini-
ções estáticas no interior de uma filosofia sem pretensões re-
volucionárias.

como pensar a questão nacional sem estas pretensões? os
isebianos, e, no caso, G. Ramos, conseguem burilar esta ques-
tão se pronunciando sobre uma possíver revolução nacional, em-
bora com a vigilância necessária para evitar maiores respon-
sabilidades.

ttA revolução nacíonal, esclarega-se logo,

(110) Cf. Condicões socíais do poder naciona t, P.29.

nao esta



69

necessariamenËe associada aos eventos dramáticos que
constÍtuem o cortejo habitual das insurreÍções e quar_
teladas. Tecnicamente, e nesse sentldo é que usamos aexpressao, consisËe na mudança qualitatÍva que se ope-ra numa coletivídade humana, qu+4do passa de uua fasehistóríca para outra superior.ttlll '

A indicação desse modo revorucionário aponta para uma
dialética idearista, que visa demonstrar a necessidade de um
sarto qualitativo, mas com a cautel_a de preservação da estru-112_tura vigentei--Asinsurreiç-ões podem movimentar, demasiada-
mente' o conjunto estruturar do país e isso não é desejãveI;
daí, a ênfase numa revolução técnica em d.etrimento d.o conteú-
do revorucionário do movimento nacional. A depuração desse
conteúdo é um atestado do não-envorvimento com as quèstões
controversas que comprometem o resultado finar, como o método
revolucionário e o conteúdo desse *étoao113 Dessa forma, não
há entendimento de que as rerações de produção se vinculam às
relações sociais dos indivíduos e das classes, uma vez que a
revorução é compreend.ida no âmbito de um sal_to de quaridade,
sem os referenciais econômicos que determinam a totalidade da
mudança qualitativa. A ótica de Guerreiro Ramos se orienta pa_
ra um horizonte coletivo' mas restrito a uma rebeliãodasmas-
sas. xão é propriamente uma visão da capacidade emancipatória
da coletividader mas, apenas o entendimento de que a supera-
ção de fases possibilita toda essa reberião. As possibilida-
des "revolucionárias" do povo brasileiro vêm de fora, quando

(111) cf' , op. cir., p.35.
(112) GuerreÍro Ramos fara em alterações de fases e não em mudançastruturais.
(113) Cabe aqui refletir sobre o conceiro de LUKÃCS,, em HistórÍa e cons-cíência de classe Lisboa, Scorpião, L974, p.30, quando analisa o

es-

,
metodo da luta de c lasses como central para a transf ormaçao da rea-lidade. rrÉ por ísto que o urétodo ¿faté tico, ao mesmo tempo que ras-ga o veu da eternidade das categorias, deve tamb6m rasgar o seu veuda cois ldade para abrir a vla do conhec Ímento da realÍdade.r' preci-
samente, est.a aberËura para o real,
experÍmentada pelos fsebianos.

via nétodo dialético, não foí
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ocorre uma mud.ança estrutural qualitatir.lla

3.1.1 - A organização popular

o eremento catarisador dos interesses popularesnumpaís
não desenvorvido deve ter um conteúdo específico que consiga
inspirar a reunião e a organizaçã.o do povo, bem como estimu-
1á-1o a uma ação contundente, tendo em vi-sta a mudança da fi-
sionomia ,r."iorr.rl15 A organi zaçã.o popurar resurta, portanto,
de situações geradas na conjuntura rocal, dentro de barisas aí
estaberecidas. As fronteiras sociais e curturais são os mar-
cos delimitad'ores das nações atrasadas e entre elas existe uma
espécie de solidariedade marginar pelo fato de pertencerem a
uma periferia coronizada e subjugada ao imperialismo das gran-
des potências. Nessas nações, o nacionalismo propicia a aglu-
tinação das forças populares.

Guerreiro Ramos indica:

(114) G. Ramos é criticado por tentar fazex slnteses ímpossÍveís, do pon-to de vÍsta teórico, como taurbém por querer reaIízar um cerEo ecle-ri smo, que acaba por criar una combina çao caricaËural de teorÍas ir-reconciliáveis , como Marx e Comte. LENIN já denunciara esta situa_
çao: "A dialét Íca cede lugar ao ecleËismo (. . . ) Não é uma novidade,certamente, pols o ecletÍsmc ja1 substíËui a dialética na hisrória dafilosofla clássica grega. Na falsífic açao oportunisÈa do marxismo,a falsificação eclé tica da dialética engana as massas com mais f.a_cilidade, dando-lhes uma aparente sat isfação, fingl-ndo ter em contatodas as faces do fenômeno, tod.as as formas de desenvolvimento e to-das as influências contraditórias; tnas, de fato, isso não dáumano-
çao completa e revolucionáría do d.e senvolvLmenËo social." Cf. O Es-tado e a revoluçao São Paulo, Huci tec, 1983, p.26.

- ':... A-ÍdeologÍa nacionalista, como toda ideología,e derivada da economia. A ideolo-
õ";ã; : 

. 

r-r"'"uã";;;"ï;;"
de sua gãnese tenham consciânci" o" que estão por e1aafetados. Dada uma sítuação econômícã, seguà_se_lhe
forçosamente a ideología que rhe corresponael Não 6 por

G'.|anos-eur 0 prgblema nacionar do BrasÍI, p.230, afirma: "0 nacio-narrsmo e essencialmente uma ideologla popular e só poderá ser for_mulada induzindo-se da prática do povo os seus verdaãeíros prinel-pios. É o povo que o vive, embora constÍtua tarefa de quadros re-presentatÍvos a sua formulação elaborada.rt

(11s)
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exemplo, o nacionalí.smo gue determina o monopólio es_tatal do petróleo, são os imperativos de defeäa da eco_
nomia nacional, de que a petrobrás é un deËalher euedetermínam o nacionalismo. rr116

o nacionarismo é resurtado. É exigência conjuntural e
estrutural- É fruto da consciência dos rimites dos povosr ês-
pecialmente, dos rimites das suas possibiridades d.e reação ao
vorume de cerceamento econômico e cultural que thes é feito
pelos povos centrais. Essa preocupação permeou o debate ise-
biano. o desafio monoporista deve ser respondido de uma forma
coesa e tecnicamente eficaz; essa eficácia diz respeito ã or_
ganização do povo na unid.ade de propósitos face ã luta contra
o dominador comum. o nacionarismo é o conteúdo da forma da
consciência crítica, que o rsEB quis corporificar e coretivi-
zaT.

A organização popurar pensada por Guerreiro Ramos não se
situa d.o ponto de vista das crasses sociais, emboraestas pos-
sam ter consciência de sua proletarização, mas, situa-se do
ponto de vista da nação, güe sabe de sua miserabilidade por
referência ao enriquecimento das nações que a dominam. A con-
tradição se instaura a partir do coretivo-povo e não a partir
do coletivo-classe. Esse alinhamento é definidor do conteúdo
da ideologia nacionalista e da forma como essa id.eorogia or-
ganizada aparece no popular e no nacional.

o nacional paira de um modo hipostasiado num lugar onde
se concentram todas as ações poríticas, as determinações eco_
nômicas e as implicações sociais dos grupos organizados ou da
massa dirigida. Embora o próprio conceito de nacional provo-
que ambigtlidades (especiarmenter ,,o caso brasileiro) r é pos-
sÍvel indicarmos sinais de nacionaridade na hegemonia da rín-
gua e dos costumes, ainda que prevaleçam as diferenças curtu-
rais advindas dos segmentos raciais e das performances reli_giosas- Ainda que frágit essa idéia de nação, era é agrutina-
dora do povo, mesmo com as racunas históricas sabidas e refe_
ridas. rsto reva G. Ramos a entender que o estatuto de nação

(116) 
lt; t'^*11?:: g.r.a ã redação do Diário de Norícias, d.e 27/rz/rg5l,P.J. Ugr].Ìoenosso.
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só pode ser
camente:

Iegitimado pelo povo, uma vez organizado, politi_

"Não éramos uma naçãor poís a nação não se configura
hístoricamenÈe sem a sua substãncia que á o seu povo.
0 Brasil, em tais condições, deflnia-se como um 'país
euja.leí estrutural básica era a d.a complementarida_
de .'r 117

sendo assim considerad.o uma nação de segunda tinha, tor-
na-se necessário afirmar sua essência, sua razão de ser, que
reside no seu povo. oraro povo só surge quando há. condições
necessárias para seu aparecer sociat. pensa G. Ramos que a
única alavanca capaz de movimentar a massa e transformá-la em
povo é a que instrumentaliza seus conteúdos operacionaisr co-
mo a bandeira do desenvolvimento nacionar, que envorve pers_
pectivas de mudanças concretas no país. Em torno desse j-deal
de nação se fortalece a meta nacionalista, assentada na orga-
nização popular. Assim o nacional e o popurar seencontramco-
mo fluxos do mesmo processor guar seja o da afirmação do país,
como Nação e como Estador pârê â. superação definitiva do,,ar-
tefato sociotógico", segundo denúncia de G. Ramos, artefato
montado pelos estrangeiros desejosos d.e manter o domínio so_
bre uma nação de segunda categoriullS

3.r.2 A questão do desenvolvimento

A questão do desenvorvimento permeia todo o ideário ise-
biano, guê trilhar pontuarmente, todos os procedimentos ne-
cessários para o desencadeamento do processo desenvorvimen-
tista- o foco do desenvolvimentismo está centrado na força i-
deológica da consciência crÍtica.

"0 imperatívo do desenvolvímento susciËou a consciãn-cía crític? (...) e auto-consciência coleÈiva eacons-ciêncía crÍrica são produros hisróri";;:-s;rg"i!,r"r,ao
um grupo social põe entre sÍ e as cofsas _q"" lo círcun_

Condfções sociais do(1r7)

(118) Id p.24.

pode r nacíonal, P. 15.
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dam um projeto de exÍsËân"1r."119

o projeto de existência passa a ser coletivor ¡â medida
em que interfere, de um modo normativo, na vida nacionar. É
uma descoberta conjunta, güe exige diretrizes craras. G. Ra-
mos admite um certo reducionismo da questão nacionar aos ri-
mites geogrãficos e culturais do país. À proporção que uma
consciência grupal desperta para o real-nacional tem condi-
ções d.e intervir nessa realidade mediaila pero arcabouço ideo-
lógico, gue não é eremento de uma super-estrutura, mas resur-
tado das condições infra-estruturais da nação subdesenvolvi-
da. E quase o reflexo do drama nacionalrguê se faz ouvir pera
voz do povo- A ideologia está desse modo legitimada pela base
popot.rl 2o

Ao admitir que a questão nacionar é, no fundor u* pro-
blema de definição ideológica, G. Ramos produz o rascunho de
um Brasil futuro, conflituado nas não-coincídêäcías do poder
entre as crasses e com possibiridades de emergir do caos t dpartir de uma identidade curturar auto-afirmativa. E uma ou-tra nuança do seu reducionismo sociológico - o poder secund.a_
do pela cultura nacional.

rrA lógíca do atual processo brasÍreiro confere à no_va classe domÍnanÈe um poder que ela sub_exerce e sub_utiliza, por isso que ainda não á dirigente.-Ã-r"""rra"írrupção do povo em nossa história instalou na comuni-dade brasileira entre o Estado e a sociedade uma ten-sao que os nossos antepassados não conheceram. Essa, anovidade radical do nosso presente, gpe torna ímperio_sa a redefínição do poder nacíona1-"12I

No alinhamento desse conflito de poder entre povo (so-
ciedade) e crasse dirigente (Estado), não há um destaque sig-nificativo referente ao essencial do conflitor euê são os in_teresses dispares desses segmentos, movimentados por sua cons_

( 11e) socioló r-caG. Ramos.
Essa espé
isebÍanos

A red
cie de reducionísmo ePr

Rio de Janeiro, ISEB, 195g, p.20.
opria da genealogia filosóficã dos

( 120) rdem, p-29: "uma consciência nacionar não se outorga, não se dá aum povo' po[ um gesto munlficiente, uma consciãncÍa coreËiva. Era seforma modestamente' na práÈica, na luta e na decep*ã.;---'e' 
!a'

( 121) Cf. Cond r-çoe s soc laÍs do poder nacional , P,22.



74

ciência de crasse, determinante d.a consciência de nação. No
entanto' o propósito da ideorogia nacionarista não é subl_i-
nhar essa dialeticidade¡ Dâ med.ida em que isso possa obstacu-
lizar o processo do desenvorvimento nacional. A visão isebia-
na de totalidade dirui as determinações econômicas e sociais
das classes na questão do desenvolvimento.

rnteressa uma cultura nascente, uma forma nacional-ideo-
tógica capaz de fortalecer essa cultura e a dinâmica opera-
cionar de tudo isso, güe culmina no discurso e na prática
desenvorvimentista. A própria consciência crítica fica subsu-
mida a um papel polarizador de denúncia do coronialismo dos
subdesenvolvidos e de desejo de participar do processo do de-
senvolvimento dos imperialistas. Daí o grito, somos ainda,,pro-
letariado externo do mundo ocidental.rr22 eueremos deixar de sê-Io,
mas não de um modo negador daquilo que gera o proretariado (as
relações de produção, a ação dos agentes do processo produti-
vo, as condições materiais desse processo, etc.) e, sim, bus-
cand.o um modero nacionalista que permÍta a participação no bo-
1o capitalista.

A consciência crítica não se movimenta no sentido de
pensar uma nova ordem econômica, que possa garantir o desen_
vorvimento iguaritário entre os povos proletários, mas, ela
aponta para a necessidade da intervenção no real d.e agora, gue
é a saída emergente da situação de atraso do país. Realiza um
investimento ideológico .

Guerreiro Ramos reitera:

"... na etapa atual do Brasil, os objet.ivos funda_
mentais do poder nacíonal devem ser, inteïnanente,
constÍtuir-se como suprema ínstância normatlva, trá¡iipara encaminhar o processo emancipatórÍo do paÍs, de_
fendendo-o das forgas que o ameaçam; e, externamente,
tornar-se a garantia de uma polftica internacional quetire legítiqramente o merhor partÍdo dos acontecimenËos
mundiais -nL23

nm última anárise, o parâmetro que deve orientar a ação

(122)

( 123)

Cf. Condíções sociais
Idem, p.38.

do Poder Nacional, p.26.
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porítica brasireira é um parãmetro externo (apesar do desejo
de emancipacão). Há uma proposta de defesa e uma proposta de
ataque' mas, ambas mediad.as por aquilo que ocorre no mundo he-
gemônico das nações desenvorvidas. A rógica do discurso emi--
nentemente nacionarista se fragiriza, ao ser constatado que os
donos do poder possuem artefatos ideorógicos mais eficazes do
que as armas das nações colonizadas. Nessa medida é possíver
afirmações lineares, güe retratam a ânsia imediata d.e uma re-
belião nacional. "E um inperativo de organização econômica, gue leva os
povos perfféricos ã ideologfa nacionalisra.r'124 n="" imperativo _ qua_
se categórico - movimenta a consciência crítica na construção
da ideologia, enrbora senx a força suficiente de se fazer ouvi.r
pe10 Poder Nacional, uma vez que esse poder tem seus 1aços
econômicos com o estrangeiro muito bem amar:racros.

A pregação do desenvolvimento nacional sensibiliza os
ouvidos da classe dirigente até o momento em que não são fei-
tas rupturas estruturais na ordem capitalista. Esta é a balisa
ideorógica d.o capital, a demarcação do seu território. Ere
permite que os povos periféricos saiam dessa situação se fo-
rem sensibilizados pe10 seu "canto d.e sereia", que mostra a or-
ganicidade e a eficácia d.o modo de produção capitalista. Do
contrário, o nacionalismo da periferia só servirá para consu_
mo interno' sem repercussões internacionais.

Na concepção de Guerreiro Ramos e na dos demais isebia-
nos' essa correração de forças nãoestavaperfeitamente deli-
neada. Eles não queriam o desenvorvimento a qualquer preço,
mas' também, não possuÍam clareza ideológica suficiente para
exigirem o desenvolvimento nacional pautado em uma outra or-
dem de valores e prioridades, gue englobasse a questão das
classes e do trabalho social.

Ainda assim, em Guerreiro Ramos permanece uma preocupa-
ção em fazer uma ciência do sociar, inserid.a nas condições de
uma nação subdesenvorvida. permitia-se algumas afirmações,
fruto de suas intuições sociológicas:

(I24)G. Ramos. Carra ao Diário de Norícías (27/I2/Ig5g).
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"O desenvolvimento de uma nação como o Brasil ð pro-
blema essencialmente político e secundarÍamente ecãttô-
mico. A diseíplina^econônica é ela tanbérn episódio do
desenvolvimento .nI25

Deduz-se que o desenvorvimento deverá ser produzi-do num
crima disciplinar onde a economia seja severamente pensada e
vivida a fim de propiciar as condições possíveis para a supe-
ração da-marginalidade econômica e social em que se encontra
. ,r.ção.126 Ê, evidente que o conteúdo porítico dessa ord.ena-
ção econômica será dado pela ideorogia nacionalista globari-
zante.

Já em Hério Jaguaribe iremos verificar que a tônica
senvorvimentista é acentuadamente produtivi-sta e quase
sociológica.

de-
nada

3.2 Helio Jaguaribe e o desenvolvimento ideologizado

3.2.I - As circunstâncias colonizadoras da nação

Anarisando as razões do atraso brasireiro no que se re-
fere à firosofia, ã curtura, ao sistema de crenças e, no que
tudo isso interfere no desenvorvimento da nação, Jaguaribe
vincura o problema do país com a situação medieval d.e portu-
9ar, que sofre uma marginalização histórica até mesmo dentro
da comunidade européia. Arémdetod.as as circunstâncias adver-
sas vividas, o Brasir vive a maior adversidad.e que é a de ser
colonizado por um país no qual as novas questões não foram
formuradas, não havendo, portanto, necessidade de respostas,

(12s) 0 problema nacional do Bras il' p.233.
(L26) !rM:_ H: op. cir.r p.118, caracterrza o-perfil de uma nação arrasa-da' t'Pals subdesenvolvido náo é nunca sócÍo, mas sempre caudat,ário.Sua economia processa-se como economia reflexa da dos países ind.us-trialízados. Faltam-lhes os elementos indispensáveis p;;;- comand.aro rítmo do próprio desenvolvimento. rnterdep""aê"ciã å-;r coisa, edependância ou sujeição, outra muito diversa.,,
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nem inquietação por novos caminhos.

A circunstância histórica atesta as nossas raízes:

"Até as primeiras décadas deste sóculo, (...) o Bra-sil foi uma terra de plantação, encarada unicamente co_
mo lugar de trabalho e ambiente para a aventura e o en_
rÍquecimett¡o. rr127

com este estigma histórico o Brasil permanece atrerado,
por longo tempo, às amarras da razão portuguesa e, também¡ êü-
ropéia. rsto reva a um tipo de arienação curturar e política,
cu j a conseqtlência, segund.o Jaguaribe, traduz-se num não-pensar
original e num não-fazer situado nas condições rocais. Tudo é
artificioso e artificial.

Essa anárise conduz o pensamento de Jaguaribe à cons-
trução de categorias político-sociais vortadas para as emer-
gências nacionais. Aparece o desenvolvimento como idéia rumi-
nosa a ser operacionarizada na consciência das elites e do po_
vo. a ideologízaçã,o dessa idéia virá como resurtado de sua
consolidação no meio dos grupos e lideranças encarregadas de
pensar e realizar o desenvorvimento nacionar. Em Jaguaribe,
notadamente, o desenvorvimento é ere mesmo a ideologia. pare-
ce nada haver que o antecipe ou rhe dê formas. E a coisa-em-si

o pensador isebíano constata que a inquietação política
faz parte do tipo intelectuar brasileiro, embora essa inquie-
tação apareça sem conteúdo ideológico definido, por não haver
um conhecimento da história das idéias poIíticas. Esse é o
traÇo mais marcante da nossa marginalidade cultural- oriunda da
situação de co1ôni.l28

(r27)
( 128)

Cf. A filosofia no Brasil, Río de Janeiro, ISEB, L957, p.15.
Jaguaribe refere que a nossa eríte era ingênua. RuÍ Barbosa, porexemplo, nada sabla sobre o marxi-smo. rntãlectuais reagirau contraa "irracionalidade da polítíca brasileÍrar embora ficassem apenasno confrito subjetivo, psicológico, dad.a a absoluta i_ncapacidade depensarem os fundamentos da doutrina que combaËiam. As nossas eliËespensanÈes eram ílustradas, mas não possuíau condições de construçããde um pensar nacíonal. Esra 

""*"t"irsÈica agrava-o ;";;r;;;-""ia"-ral da nação subdesenvolvida.
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cabe situar aqui, a nomencratura "transprantação curtu-
rar", usada por werneck sodré, quando se refere ao aporte dos
conceitos da metrópore para a colônia. uma nação que recebe
enxerto da cultura de outra, é uma nação marginal.

3.2.2 o conceito de "fase"

Ao debater a questão do desenvolvimento, numa perspec-
tiva ideológica, Jaguaribe erabora o conceito de fase, defi-
nindo "a fase como uma etapa no processo hlstórico de uma comunidade .nI29
Assim, a fase pela qual passa o Brasil (década de 50) mostra
a distinção do país em reração às outras nações e evidencia o
patamar do seu desenvorvimento. A fase distingue situações
dentro d.e uma mesma época. Brasir e Estados unidos, embora fa_
çam parte da cultura ocidentar, em termos de época, estão em
fases econômicas dístintaç, rLados os processos históricos de um
e outro.

A fase, centrada em eixos constitui a estrutura-tipo, ou
seja, faz parte do modero estruturar da comunidade. Esta es-
trutura-tipo forma um modelo, no qual se estaberecem relações
econômicas, sociais, poIíticas e curturais intercond.iciona-
das. o modelo serve d.e indicador para que se produza um diag-
nóstico da real situação de determinada comunidade. o probre-
ma que se põe é saber quar a estrutura-tipo do Brasil atual_ e
em que fase dessa estrutura ele se encontra, o que apontará as
modificações sofridas no curso de sua história como nação.

Essa anárise estruturar tiporógica, construÍda sobre os
alicerces da sociorogia do conhecimento, prod.uz vetores de in-

(I29) Cf. Cond es insti do desenvolvimento P. 13. Jaguaríbeanalísa detalhad amente, as fases coloníal e semi-colonial vividas noBrasil, indica a crise econômica de 1929 corno uD corte esËruturalque produz uma nova fase, a partir da qual surge o fenômeno do ttpa-
rasit,ismo socialrt, estrangulador das re lações sociais em todas ASclasses. Cita a ttpolftlca de clientela " como uma fator definidor denova estrutura de classes, dÍrÍgid
mínante com as classes doninadaã.

a pelos favoritismos da classe do-
Essa sÍ tuaçao substancia o pro-cesso faseológico brasilefro numa sit uaçao de economia dependente,de at,raso cultural e de invÍabilÍdade polít ICa.



79

tervenção operacionar na realidade brasireira, arimentados pe-
1o projeto desenvorvimentista. Esse projeto precisa se reves-
tir de uma roupagem popular, agregadora das diferentes forças
sociais. o nacionalismo cai como a roupa certa no organismo
desnudado e frágir do esqueleto nacional. É eIe maquirado com
as cores e tons aceitáveis pela classe dirigente (o rsEB está
preocupado em trabalhar esta crasse) e também tornad.o acessi_
veI às demais organizações das diferentes classes sociais e
dos seus segmentos.

Jaguaribe tem a preocupação de definir esse nacionalis-
mo no que ere tem de sociarmente importante e escrarecer os
possíveis equÍvocos em torno da questão naciorr.rl3O

No seu polêmico 1i
siteiral3l ere mostra as
muitas vezes, está perme
dir as pessoas em bloco

Jaguaribe reconhece um atropelo
teúdo do nacionalismo brasileiro como
uma certa postura pragmática.

vro O nacionalismo na atualidade bra-
inconsistências do nacionalismo, guêr

ado de contradições, a ponto de divi-
de "nacionalístas e entreguistas .rI32

na

a

formulação do
teoria a reboque

con-
de

"... o nacionalísmo brasílefro surgiu antes de suapróprÍa teoría, d.inamizou-se antes de caracterÍzar seusfins e tornou-se uma força operante antes de haver or_ganizad,o seus planos de ação.rrI33

Essa quase denúncia da nossa forma nacionalista se pau-
ta pela exigência, reconhecida pero autor, de uma formuração
criteriosa do nacionalismo, assentada em bases teóricas sóli-
das, capaz de permitir sua libertação do mero ativismo ideo-
Iógico e político.

Aprofundando a questão dos problemas teóricos que afe-

(130) Na verdadê, H. Jaguaribe não estã preocupado com uma suposta ques_tao nacíonal.0 que rhe interessa ãão os-caminhos para se chegar aodesenvolvimento econômico que afirme o desenvorvfmento polltico danação.

(131) Ver a análise no prímeiro capÍtulo.
(132) cf. o nacionali
(133) Id. p.13.

suo na atualidade brasÍ1eira , P.I1.
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tam a determinação do naci-onarismo, Jaguaribe procura retirar
o componente ideorógico da questão nacionar (como fator pre-
dominante) e indica o nacionarismo com o fenômeno histórico-
social, Qüê se sustenta na estrutura comunitária d.e uma na-
ção, desejosa por desenvolver sua nacionatidade e configurar-
se de um modo objetivo. Ao rado dos componentes objetivos e
subjetivos da nação, o autor alinha o que ele chama uma con-
cepção de Nação, güe engloba a visão de totalidade.

-"8 o projet,o de vida nacíonal que dá à nação suacon_tinuidade no Èempo e sua fÍsiononía própria; 
""*" su_jeito e instrumento de-ação polÍtica. A'nacáo, pora"rr_

!o,_é um processo dÍalértco än que intervâi, áoåo 
"oo_dições objetivas que,a possibiliram e ensejam, deter_

ml-nados fatores hístóricos, sociais " g"ogláfÍ"o", ,""que somente é constituída em nacionaliãadã eur virtudede um projeto de integração naciorr"1.rrl34

(135) No rsEB não há-preocupação ern debater a questão do Estado. rsto éum tema secundário. A posrura é passiva;-r¿-"iã ;;";;;;ä; narurardo Esrado como o recorre jurÍdÍc; ¿, llãóa". rsto é Èud;. JaguarÍbef'az referância ao mod.elo lerencíal do Estado, criticando-o: ,,0 Es-rado presra atguns servÍçõs de graça e inreríé* ;;-i;i;i";i""" n;ì_vada, que fica sem condfções de nontar sua atividade, expandi-la erenovar seu equipamento." Cf. op. cit., p.3g.

A retórica do projeto unificador dá conta da intenção
que subscreve esse nacionalismo. A integração nacional produz
uma imagem de naçãor ür'r conceito puro, uma idéia pIena, emque
as contradições são utirizadas como síntese e onde a figura do
Estado não é lembrada. o Estado faz parte das contradições não
resorvidas, mesmo dentro de uma vontade unificadora da vida
nacíonaI.

Há nessa reiteração de nacionalidade o substrato para-
digmático do desenvorvimento. para Jaguaribe está aí uma ques_
tão essenciar- o que torna viáver a fara nacionar é a possi-
bilidade da nação se assumir como taI, no que se refere a suacultura, a seu desenvorvimento, e, portanto, a sua indepen-
dência' Assim, a "perseguiçãow da idéia de nação toma rumosidealistas, na medida em que o poder do Estado como instãncia
de controle social não é referido, nem question.aol3S e uação

(134) Cf. O nacionalísmo na a tualidade brasi leÍra, P.20.



81

é como um ideal a ser buscad.o, tal como as idéias absorutas depratãol36 o busca do absoruto-nação sobrepuja tod.a e qualquer
discussão "menor" que intervenha na questão organizativa da
nação. As diferenças de classer os posturados prescritivos e
normativos do poder em reração ao povor âs possibilidades de
manutenção da situação de dependência atrerada ao desejo da
vontade externa são teses não anarisadas especificamente, por
serem lacunas menores em reração ã racuna maíor que é a iden-
tidade nacionar. rsto é consensuar no interior do rnstituto.

o nacionarismo de Hério Jaguaribe revela exatamente a
pressa no preenchimento dessa lacuna, desse vazio nacional.
sua bandeira nacionalista é permeada por uma espécie de ecLe-
tismo circunstanciarr ou seja, tudo aquiro que contribuir pa-
ra que o País saia do marco zero é, razoáver, aceitável e as-
sumíver. Daí sua reivindicação nacionarista não ser muito con-
vicente se comparada a de seus pares. Não chega a ser embre-
mática- o seu não é um naci-onarismo compacto, mas porosor on-
de muitas determinações podem entrar no respiradouro dessa po-
r:osidade nacional.

3.2.3 Os rumos do nacionalismo brasileiro

Tentando traçar perspectivas
nacionalismo brasileiro, Jaguaribe
núncia no que se refere a situação
o escravo da gIeba, cujo resultado
alienado ao senhor. No nosso caso,
alienado ao mercado estrangeiro.

para uma anáIise social do
assume uma postura de de-
do povo, comparando-o com
do trabalho produtivo era
o fruto do trabalho era

tt... as massas trabalhadoras, privadas de conscÍên_cia própria e dos_meios de adquirÍ-la, não ai"frlrrfr"r,
também, de condições para reivíndicar a defesa de seusínteresses, determinados por um regime produtivo ex_cêntrico' em que os preços eram ffxados externamente

(136) E oportuno lembrar que em pratão os príncÍpios da desigualdade en_tre as classes se justifica no conceito de JUSTrÇA. cf: especiar_mente A República, São paulo, Abril Cultural, Lg72.
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Pelos compradores. I'137

Essa situação vivida de um modo premente até 1930 e ate-
nuada na década de 40, começa a ser superada (em alguns seto-
res) com a idéia e a operacionarização de um processo econô-
mico de desenvolvimento, onde o quadro muda com a performance
do consumo interno, mordado pero imperativo da redistribuição
de renda.

Jaguaribe situa, a partir desse fenômenor âs posturas
nacionalista e cosmopolita como resurtantes da nova conjuntu-
ra econômica, estimuladas, a primeira pero capitalismo de Es-
tado que enseja a participação do poder público no processo do
desenvolvimento e, a segunda, mediada pelas forças que se a_
gregam em torno de uma porítica neo-coloniarista, francamente
favoráver ao desempenho do capitar estrangeiro na economia na-
cional. As polêmicas e os antagonismos se suced,em, baseados
nesses dois pertisl38

A divisão produz
Jaguaribe:

um chamamento de alerta, enunciado por

"A pura e simples afírnação de confiança nas poËen_cialidades- do pais e o sentimenËo de auto-suficiäncia,
nao controlados criticamente pela consciência das li_nitações nacÍonais e por critårios comparativos, con_duz naturalmente as mentalidades mais rudimentares eincultas a um nacionalÍsmo Íncondfcional, tendencial_
mente xenófobo e^propenso a erÍgir a própria 

"o"¿icãoen ideologia."139

Jaguaribe propugna por um nacionalismo iluminista, onde

(137)

( 138)

Jaguaribe, op' cít., p.33. No entanto, com a sua afiimação acerca daStandard oi1 sobre-a exploração do peiróteo, 
"i"-;;;;;;;;.-;;;;-""-sa deËerminagão exóg"na. As contra¿icõ."-ãã'"ãrr-¿r""urso afloram nomovímento de suas idéias.

A nÍvel das classes que assumiram^essas posÈuras, JaguarÍbe identi-fica, no nacionatismo, o seror dinâurico ¿ä ¡"rg"ãåiã,""-prãi..llï"¿"e a "intellÍgentziatt da crasse média e, no coãnoporitismo encontrao latifúndi-o mercantil e arnplo setor da classe nédla (burocratas).
Essa sistematização' apesar de um tanto compartimentad.a, parece elu-cidar os interesses dos díferentes segmentos no que diz respeito aodesenvolvimento do pals, medíado peloã conteúdos 

-ideolõgicã",---qrr"
envorvem a opção pero nacionar ou pelo estrangeiro. o piópriá Ja-guaribe e Roberto campos que o .""ä""orr não fesolven estä anbigüí-dade.

(139) Cf. O nacionalismo P.35.
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possam ser encont.radas as razões nacionais sem o tempero da
ideologia, que proporciona"cortes epistemológicos' no âmbito do
socíal e do poIítico.

3 .2.4 Identificação das contradições

A busca da verificação d.a verdade nacional, faz Jagua-
ribe incorrer numa espécie de identificação funcionaristar âo
apontar modos contraditórios no nacionarismo brasireiro (con-
tradições econômicas, sociais, poríticas e culturais) quemais
se assemerham a incongruências formais do que a categoria de
um processo de diareticidade histórico. Assim, infere que o
desenvorvimento é capaz de superar essas contradições, umavez
que ere é a escatorogia do nacionalismo. o acordo entre na-
cionarismo e desenvorvimento exige ,,uma compreensão dialética da
realidade."l40 Nesse entendimento está presenÈe a conotação
ideológica d.o movimento nacionalista. A ideotogia é definida
como

t'0 conjunto de valores e de idéias queapresentamco_
mo razoãvel e desejável determinado piojeto ou esËad.o
convivencial para a comunídade, a partir dos inËeressessítuacioinais de determinad.a classe ou grupo 

"o"1"1.il141

Não se afastando dos paradigmas da Filosofia da Histó-
ria, Jaguaribe acaba por atestar que a situação de classe de-
termina os postulados ideológicos, ainda que não reconheça a
luta de crasses no interior da nação, mas apenas observe que
o que ocorre são contradições entre as fases definidores da
estrutura-tipo vigente no país.

"Dal a inpossÍbíridade de superar as contradições do
movímento nacíonalista, decorrentes de suas impioprie_
dades ideológicas, medfante uma compreensão ¿iatãtrca
da sítuação brasilg+ra e a conseqü""t" oti"".ããão de
suas formulações .nI42

uma das impropriedades ideológicas reconhecida, pero au-

cf.
rd.
td.

O nacionalísmo
p.49 .

p.50.

( 140)

( 141)

(L42)

op. cit. p.48.



84

tor, no interior do nacionarismo brasireiro é a que aponta pa-
ra a legitimidade do meio para atingir o fim. Esse foi o seu
"cal-canhar de Aquiles" no caso da crise do rsEB, j'a referida.

Jaguaribe rejeita a tese de que fortarecer meios para
atingir fins, é o modo mais autêntico de ser nacionarista. rs-
to não passa de um grande equívoco. para ere, significa ideo-
logizar o próprio processo do movimento nacionalista que quer
atingir o desenvolvimentola3

Ao rado dessa impropriedade ideorógica, o autor isebia-
no manifesta sua discordância por questões porarizadas que
aparecem no bojo da questão nacional. São elas., privatismo e es_
tatização, socialismo e capitarismo, estado e indivíduo, to-
das tributárias do modo como se apresenta a ideologia nacio-
narista. A superação dessas polarizações pode ser encontrada
no entendimento de que o nacionarismo é uma ,'ideologia gro-
baI", capaz de reunir todos os setores dinâmicos das diferen-
tes classes sociais, gue estão preocupad.os e sensibilizad.os
com o problema nacionar. Hár poisr r-lrTr idear-nacionar que pro-
duz um projeto universarista, unificador das forças sociais.

Deduz

dá ao níve1
apelo:

daí HéIio Jaguaribe que a opção brasireira não se
da teoria' mas na concreticidade histórica. Faz um

tt... faz-se mister que a burguesia brasileira logre
conquístar a liderança das demaís classes sociais¡ rno-
bilizando os setores dinânicos da crasse nédia e doproletariado no sentido de nossa t,ransformação econô-
mico-social, conduzindo ã rápida liquidação de todas as
formas de -privilégios e parasítisrnoJ que manËãm vigen_
tes a polÍtica de clientela e o Estado Cartorial.,'Y44

A querera "teórica" de Jaguaribe com o Estado não sig-
nifica uma rejeição das relações de pod.er dentro da socieda-
de. seu arvo é apenas a gerência econômico-social da coisa pú-

(143) Cf. 0 nacionalismo , -op. cit
reaLlza na medida em que rec
e, para isso, deve utilizar-
ual for a or en dos a ente

se revel em os maís eficazes.

.¡ p.53. "0 nacionalÍsmo (...) só se
onhece seu fim, que é o desenvolvimento,

(I44) Id., p.99.

se
s,

de todos os meíos apropriados, seja
desde que, nas condições concretas,

O grÍfo é nosso.
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bricar ou seja' ere visa atingir a estrutura estatal, buro-
crática e, com esse gesto, beneficiar a iniciativa privada na
gestão econômica e na provisão dos melhoramentos sociais. Seu
discurso' quer subrinhar, portanto, a possibiridade de uma
união de classes sob a riderança burguesa a fim de que o ca-
pital não fique cercead.o em seus objetivo"las

3.3 Corbisier e a cultura hegemônica

3.3.1 A perspectiva culturalista e a
lismo

superaçao do colonia-

Há na obra de corbisier a acentuação sistemática no tra-
ço culturar como identificador da nacionalidad.e. Esse marco
do seu pensamento tem uma razáo genética, francamente expri-
citada por eIe, quando se declara inspirado na frase de orte-
ga Y Gasset, ttAs nações se formam e vÍvem para ter um cronograma para o
arnanhã -1146 Essa assertiva orteguiana pontua o nacionalismo cur-
turalista de corbisier e fá-lo tomar decisões significativas
acerca da situação nacional. uma delas é considerar a neces_
sidade de uma superação das raÍzes alienigenas para que o país
consiga realmente fazer o seu programa d.e futuro.

A intenção do seu discurso se revela numa exigência de
afirmação curtural que será, também, nacional, tendo em vista
que o homem é situado numa sociedade, num contexto curturar,
o quar fara dos envolvimentos determinantes do homem com o so-

(145) A defesa da iniciatíva privada é evÍd.ente. Fortalece a tese de quea produção social da conscíÊncia se faz nos moldes da apropriagãoeconômica e da dominação politica.
(146) Apud'CORBIST ER, ín Autob íograf ia Filosóftca t P. 65
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ciar no seu tempo e na sua situacão}47

Esse ingrediente curturarista é reforçado, no naciona_
lismo de Corbisierr Pelo tempero da filosofia existencialis-
trla8 o posturado existencialista sartreano - o to*.* como
projeto a ser desenvolvido numa circunstância determinada
encontra no pensamento desse isebiano uma entusiasta acolhida
Acresça-se a esse postulado o conceito heideggeriano do ,,ser-
no-mundo" como o buriramento que auxiria corbisi-er a compor o
seu universo teórico.

o conjunto dessas noções prod.uzem no isebiano reflexões
sobre a questão nacionar, de um modo orgânico. Há, ainda¡ â
ressaltar o vezo hegeliano do seu pensamento que acentua a
busca do concreto numa totaridade a ser construida. Essas a-
preensões teóricas reunidas e situadas nas determinações so-
ciais, políticas e econômicas d.o país, culminam em corbisier
num projeto de brasilidade.

A teoria verificada na prática, a partir da leitura d.a
realidade nacional expressa a anáIise:

(L47)

(148)

A respeiËo dos conceitos d.e a1Íenação culËurar e coronialismo, Re-naËo 0rtiz trata de uma possÍver identidade entre as categorias ise-bianas e o pensamento de Franz Fanon. Não irnplica em rirîaõão-¿orr-trinária entre um e outros, nas estruturaia""'"ã""eituaís a partirdas mesmas matrizes - Hegel, jovem Marx, sartre e Balandier. o quethe chama atenção é a tônica ãa própria abordagem curturarísta, em-bora ele entenda que-Fanon é r".rãtncíonárÍo 
" ã fsnnreformista.,,Os:conceitos de alienação e de sÍtuação colonial são retomados pelorSEB e por Fanon.dentro dg rT"_perspectiva porÍtÍca que aponta parasuperação da dominação coloniarista. r ""r¿åã;-;"" esra superaçãoserá concebida de maneira dfferenciada (...), r"" o que é il;;;;""-te frísar no momento é que tanto o rsEB quanto Fanon, ao op.r"r",com os conceitos propostos, vão subsuurí-ios à realidade que viverrenquanto atores sociais. A categoría de nação está ausenie tanto emsartre quanto em Barandier, ela é no entanio fundamentar para ospensadores do mundo periférico. A superação coloníali"a, 

"; pããe serpensada quando associada aos movimentos nacfonalistas concretos aosquals os teóricos poIíticos estão vinculados organl_camente.r cf.op. cit., p.53-54.

cf' 4utobíog{afi+ filosófica, p.53.r'Adaptava-se, porém, à situaçãoexistencial dos intelectuais de classe ,é¿i., qú", 
"ão'""rr¿ã----rr.rncristãos e nem narxistas, encontravam nessa firosofÍa, a orquesËrarção de seus dramas pessoaís, de seus ressentimentos e frustrações.,,



.. "Não--hár_poï exemplo, uma espoliação, uma opressãottem sitt. são seurpre alguns honens, determinadas crassessociais, cerÈos povosr Quê espoliam e oprímen outros
homens' outras classes e outros povos, ñão á indíferen-te, portanto, de nenhum ponto de vista, a estrutura dacírcunstância ou do ruundò em que nos encontramos real-
mente, quer d,izer, hístoricamente situados, pois não éo homem, indivÍdualmente consíderado que a explÍca,
masr-ao contrário ó essa estrutura que explíca o ho_," . rr 149
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nacionalr no
compreend.ido

A explicação da estrutura circunstanciar definidora da
postura do sujeito e da realidade da nação, irá gerar em cor-
bisier o entendimento das razões do atraso brasileiro, ligado
ã circunstância colonizadora vivida no pais.

o processo de colonização marca sensivelmente o discur-
so do nosso autor, de tal modo que sua abordagem sobre a ques-
tão nacional assinara sempre o enfrentamento corônia-metrópo-
Ie, compreendido por meio dos postulados teóricos já referi-
dos.

Em

ãmbito da
pelo ISEB:

se tratando
economia,

de uma análise da realidade
Corbisier relata o vivido e

'rCaracterizávamos o esËatuto coloníal pela exporta_
ção da,uratéria-prima e pela importação d;--;"";arura,
do produto acabado, tendo feito a respeíto, uma desco_
berta-que nos pareceu ímportante, ao ð,í:zet, em termosfilosóficos, Aristóteles que, exportando a matéria-pri_
rtrâ¡ exportávamos o,não ser e, importando oproduto ma-nufaturado, importávamos o ser. A natéria-frina era o
nao ser atual, a indeterrnfnação a mera possibílídade devlr-a-ser. O produto acabado ou manufaturado, ao con_trárío, era a forma, a d.etermínação, o ser. Éro i""" ¿,rnetrópole, ímportadora da mera vlrtualidade, e expor-
tadora das manufaturas, a colônia era o não 

""r.r'150
A questão tem desdobramento: as determi_nações e. os con-

tornos da realidade eram verdades exteriores ao país, ad.ven-
tícias, nada tinham a ver com a nação. Antes faziam a perpe-
tuação do estatuto coroniar dada a performance da metrópoIe em

Id. ' P .70'71.(14e)

( ts0) cORBrsrER, Fílosofia e crítÍca radicar, são pauro, Duas cÍdades,I976, p.18.
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qualquer nível da organização social.

corbisier utiliza o esquema teórico do existencialis-
mo para a identificação do probrema, no trato fenomenológ,ico
da questão. Há um orhar de fora, endurecido, que nos objeti-
vâ, embrutece-nos em corônia. Nós não nos vemos, somos vistos
e assimilamos esse orhar ideológico da metrópor.l51 somos o
nada em relação ao ser que é a nação dominante. Isto interfe-
re na curturar rrô poríticar rê economia e define ou explica o
significado de um projeto nacional de desenvolvimento, supe-
rador dessas heterono*i"=152

Essa possibiridade surge com a irrupção da',intetrigent-
zia" que se converte ao rear-nacionar e gera nessa conversão,
um pensamento nacionalista.

ttA prática do desenvolvimento suscitava uma exigân_cia teórica, poís o projeto de transforrrcão da reali_dade inplicava seu prévio conhecim"oro 
" å própii,

transformação, no que se refere ao seu sent,ido,
supunha uma íd.eologia ou reoria do desenvotvirnentf,i:t"t3

Nota-se no fruxo dos discursos isebianos a decisão de_
senvorvimentista com toda a carga capitarista que isto envor_-
,r"154 corbisier tem a preocupação de filtrar. esse discurso por
meio de uma pregação filosófica de cunho hegeliano-existencia-
lista, especialmente, e, ainda, de fazer uma marcação ideoró-
gica na proposta do desenvol-vimento. Com freqüência se obser-
va em suas teses o rigor explicativo com vistas a elucidar o
(151) coRBrsrER, op. cít., p.i9. "A aríenação, caracterrstica do estatutocolonial, não,nos afetava, porÈanto, apenas no dourínio do econômi_

Tî,,T?li^rambém, como acabamos de d,tzer, na esfera do ideológi;o,da 'visao' qrr" tÍnhamos de nós mesmos.tt
(152) Cf. COR.B.ISIEP., JK e a lura, la Presídêncià , Sao Parrlo, Duas Cidades,976, p. 155-156.
(153) Id., p.2O-2L.
(154) Imporra aqui lembrar MARX e ENGELS no texto dO manife sto P.32,quando declaram: "O capít.al é un produto cole tivo: SO pode ser pos-to eE movimento pelos esforços combinados de muítos membros da so-ciedade, e mesmo, en última instância pelos esforgos combinados detodos os membros da sociedade. 0 capíÈal nao e, pois uma forga pes-soal; e uma força social. Assim, quando o capÍtal é transfo rmado empropriedade comum, pertencente a todos os membros da sociedade, naoe uma propríedade pessoal que se Ëransforma em propriedade social.0 que se transformou foi apenas

1

ta perde seu caráter de c lasse.
o carater social da propriedade.. Es_lt



nacionali-smo difundido, a fim de tornã-Io aceitáver para
tros intelectuais e para o empresariado, uma vez que aí
está posta a ruta d.e classes, como de resto em nenhum dos
tros discursos dos demais membros do ISEB.

89

ou-
não

ou-

A justificativa id.eológica d.a grobarid.ade tem um sabor
universarista de gosto pouco apurado, porque se respalda na
tese de que a questão entre as crasses não é a contradição
principal e sim o enfrentamento entre as ,ru.çõ""155

dilui,
vente.

A universalidad.e aparece como um
mesmo substâncias diferentes. A

solvente,
ideologia

onde tudo se
é esse sol-

corbisier exprica o corte epistemorógico com o exterior:

" Ao empreender o processo d.e desenvolvimento, o paísse volËava para dentro de si mesmo e promovia, ao mes_mo tempo, a sua,integração. (..r) ¡, eãse procåsso realde interÍorização e de integração, qrr" 
"rriri"ári, "ir_bolÍcamente com a construcãõ ¿e nrasltia . ,----*rra"rrç,da capital para o planalto central de Goiás, 

"orr""_pondeu a um processo de conversão da nossa rnlgltagent_zLa à realidade nacÍonal. A práti";d;-ã;"-#ãfrrir"r,to
suscitava uma exigâncla teórica, pofs o projeto detransformação da rearfdade tnpticäva 

"",r'prËtiå conhe-cimento e a próprla transforräcão, no que se refere aoseu sentído, plgpgupunha uma id.eología ou teoría do de_senvolvim"oao.ttr56

( lss)

Filosofia e crítica radica1, p.20-2I. para a compreensãotao do colonial ismo Corbisier ut,ilíza os conceitos de totalida_alíenação, contradição, todos -no fluxo dialétíco, harmonlzado naotica hegelÍana. Assim, a no gao de totalidade serve para expli-o significado de um pals colonial, alienado em sua

MRI u ENGELS, A ideologia alemã., p.2g, índicam as relações entre asnaçõesco'ode'ffiscímentoqua1itativoequantitativo
das forças produtÍvas, bem como o reracíonanento interno dessas mes-mas forças denÈro da nação. Não há, porta";;;:;;" d.esconhecer ascondf-'ões materiais em que vivem os sujeitos que são condições declasse. t'As rerações "rrtr" ,*"" o.çoes e outïas dependem do estadode desenvolvimento em que se enconËra cada uma deras no que concer-ne às forsas produriva", à ¿irri"ã;-ã;;;;"ffi ä ao inrercãmbio in_terno. Tat princÍpÍo_é ern gerar reconhecÍdo. Enrrã;#;;-;ä"äi"r,""a relação de uma nacãg com outras, mas tanbéur toda a estrutura in-terna desta mesma naçãor_dependem do grau de desenvolvimento de suaprodução e de seu ioi"råârn¡io- iia"rrro e externo.r,
cf.
ques
de,
sua
car
sua

da
( is6)

economia aos projet.os dos pa Íses que o dominam.
cultura e em
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A expricitação da ideologia torna evidente que a defi-
nição mesma da ideorogia se tornou ideológica, isto ê,, foi
construída a partir de um ponto-de-vista determinado, assen-
tada em interesses de crasse (embora, isto não esteja expres-
so) e mobilizada operacionarmente para favorecer a interrocu-
ção de um Brasit proletário com uma Europa e uma América do
Norte capitalistas. A exigência da construção ideorógica se
fundamenta na urgência da superação dessa polarização. Nós não
podemos ir até o ser sendo um não-ser. o que nos torna um ser
é um conteúdo dado, é o preenchimento de um vácuo e esse pre-
enchimento será feito pela ideologia nacionalistar gu€ visa
buscar, segundo corbisier, t'o universal concreto, como dLzLa Hegel,
que medl-atlza a realízação do humano propriamente dito.tt157

3.3.2 A proposta do desenvolvimento
tação nacional

como projeto de liber-

A questão iniciar na abordagem do probrema do desenvor-
vimento refrete o grau de compreensão da reração de dependên-
cia de uma nação atrasada referente a um país desenvorvido.
rsto reva à postulação do desenvorvimento como sendo a única
condição de libertação nacionar, e, ainda, o momento da supe-
ração da arienação produzida pera situação de colônia, que, no
dizer de corbisier, é uma matéria sem forma, uma natureza sem
curtura' uma geografia sem históriar ürTr espaço sem tempo, um
comportamento reflexo sem consciência.

"para definir uma nação e não uma colônia, deve_seincluir entre seus traços constitutivos, alårn do ter-rítório, da língua, da tradÍção, da cultura e das Íns_tiruições comuns, etc, a Ínfra-estrutur. próp.ià- ã--'"
coesão-da sua economía, sem a q""r 

"áo-;"';;ã;-- tãr",
en naêão. A dependância 

""or,ôri"" é, poi",'ã-ori""iJrr
caracterlstica da situação coloniat.rrl5S ------r-

Essa característica é própria da condição escravar ,ër

cf.
cf.

Filosofía e crítica radícal, p.22.( 1s7)

( 1s8) Filosofia olítica e liberdade p.122.
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quar a negação de si afirma o senhor que domina e evidencia o
escravo dominado. A relação de arienação assim posta viveu o
Brasir no período histórico da corônia, de um modo mais in-
tenso, e, vive ainda agora por não ter conquistado uma inde-
pendência econômica e culturar significativasl59 o consciên-
cia de que o escravo produz as armas da sua própria . liberta-
cão é um processo ainda não vivido integrarmente no país. A
urgência em agirizar esse processo reside exatamente na ne-
cessidade de que cessem as intervenções arheias nas questões
internas da Nação

Para isso, é preciso, segundo corbisier, implementar uma
política nacionar de desenvolvimento, respardada na "ideorogia
global".

trPartíndo do pressuposto d.e que tudo é subdesenvol-
vido nos paÍses subdesenvolvidos, ínelusive as insti-
tuições polfticas e adminístraËivas, a poJ_ltíca do de-
senvolvimento implica, preliminarmente a reforua do Es_tado, gue, tradÍcionalmente a serviço das oligarquias
locais e do capítal forâneo deve tornar-se um insËru-
ment.o a serviço da emancipação e da modetnização da
economia nacional. rrrou

Quar a viabiridade dessa superação do Estado? Esta não
é uma discussão presente; é apenas acenada peros isebianos. o
entendimento é de que o projeto nacional deve ser ad.otado pe-
1o Estado como um modo de investir no presente e no futuro do
país' para que haja uma libertação da situação proretária e
se encontre um caminho de ascenção econômica, de autonomia po-
rít.ica e de identidade cul-turar. Essa reforma do Estado não

( lse)

( 160)

Expllcitando o movj-mento da contradicão, corbisíer mostra queháuna
espécie de acomodação do colonizado ao colonl-zador. Aquele camÍnhapara uma l-dentificação com este. É o momento mals agudo da aliena-
cão. -Há uma iuagem imposta pelo domlnante e asslnilada pelo domina-do, de tal formar eue parece haver uma identldade entre.ambos. opróprio gesto emancipaiório que daí pode advir "io¿r é marcado pe-las deterrninações do colonÍzad,or cu5ã consciãncla subsumiu a cons-ciêncía do colonizado. "sem dúvida, na recusa do colonialismor n€rnegação totar do colonizad.or e na åceia.cáo-ioiár ¿" si mesmo, oco-lonizado (...) ainda está, em grande parte, deÈerminado pero coro-nizador. No processo diarético da emancipação, no entanto, esse mo-mento é necessário, pois torna possívelr'o-ro.rirento seguinte, emque da negação' se passa à plenä posirividade da,rirr.õão ãã'sí.,,Cf. Fílosofia potírica e liberdadà, p.105.
Id. , p. 134.
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implica, portanto, na eriminação do aparato burguês. Ao
trário, envolve a afirmação da crasse burguesa, enquanto
carregada do processo modernizador da nação.

con-
en-

Para a efetivação desse processo, há que definir as co-
ordenadas a serem seguidas. uma deras é a do desenvolvimento.

A respeito do
guinte conceito:

desenvolvimento, Corbisier constrói o se_

"o desenvolvimento consiste (. . . ) em utírizar a ciên-cia e a técnica no processo de transform"cão ãã natu_teza e na produção de bens e serviços que atendam asnecessidades e expectativas humanas.rrl6l

Essa compreensão do problema contém as nuanças da retó_
rica do humanismo curturaristar eüe subrinha uma espécie na-
cionalista de desenvorvimento programado em torno de um bem_
comumr Do melhor sentido escolástico. Não se observa aÍ ne_
nhuma espécie de contribuicão efetiva ã questão da operacio_
nalização do processo e dos sujeitos politicos envolvid.os ne_le. Apenas a intelecção do problema.

Em outra
res práticos e

cf.
cf.

FilosofÍa Ítica e liberd ade p. 115.

p.116.Ogrífoénosso.

referência avança um pouco mais nos indicado-
coloca a questão de outro modo:

"0 desenvolvinent,o, além de exigÍrr torna posslvel,porque cria as suas condíções efeÈivas ae possiUilida_de, uma nova cultura que, pelo fato mesmo de ter comoprincipal conteúdo o próprio pals, os seus problemas eas suas necessidades, e, resultar do esforço que esta_
mos 

-fazendo para nos conhecermos e nos compreendermosa nos mesmos. e um ÍnstrumenÈo de unificaçãä nacio_
nal . !,¡v¿

o Brasir é um país que ainda não atingiu este estág!o::,
teve um crescimento econômico com as implementações do Gciverno
vargas, mas não chegou ao patamar que o corocaria na condição
de nação desenvolvida, d.ado que o processo de industrializa-
ção foi apenas iniciado. Não há uma estrutura ocupacionar- sig-nificativa em reração ao emprego da mão-de-obra, nos diferen_tes setores da atividade econômicê ê, ainda, a rend,a per ca-
( 16i)
(162) J.K.eal uta pela Presídâncía.
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pita o identÍfica com os parâmetros das nações periféricas.

Tudo isso pesa na anáIise dos intelectuais do rsEB,
quando reivindicam uma ideorogia capaz de produzir uma cons_
ciência nacionar encaminhada para as questões do desenvolvi-

163mento do país.

3.3.3 A "ideorogia" reformista da rearidade nacional

A teoria isebiana sobre a ideologia situa-se nos mean-
dros da postura riberal, preocupada em organízar ereunir for_
ças possibilitando a racionalidade na ,ilivisão de poderes e d.e
tarefasr ro sentido de não haver perigos de viorentação da es_
trutura vigente.

corbisier esposa com um certo brirhantismo essa ideolo-
gia liberar no que se refere, especiarmenter âo discurso uni_-
ficador capaz de metamorfosear as contradições da sociedade
de classes em uma única contradição nacionar-atraso e desen_
vorvimento. A ênfase numa ideologia que unifique produz uma
espécie de consciência coretiva da idéia de nação, sem no en_
tanto tangenciar o modo como se produz essa coletivi zação do
conceito no interior das diferentes crasses sociais presentes
na organização socíaI do país. Assim se processa uma fara na-
cional-ista, trabalhada do ponto-de-vista da vanguarda inte_
lectuarr eue assumirá como missão incrementar essa força na_
cionalista no âmago das massas. Daí o sentido de operarcomum
instrumento que produza a "unificação nacional,,.

Essa postura refrete o que Karl Mannheim chama ,,firoso-

corbisfer analisa o episódÍo da Segunda Guerra Mundial como o marcodefinidor do desenvolvimenro das nãçõe". À;-;;çã"" d"""rrvolvidas seaglutinaram no comando da economia mundiat e as ""rãã"- ".*i]"ãr"_niais e subdesenvorvídas corporíficaram o que p"""o,, 
" chamar-seTerceiro Mundo. Assim . q,t""ião do desenvoivimänto superou o rimitedo econômico e passou a envolver, tanbén, ã n"ifarco. O capiËalÍsmonas suas nuanças_transformou a questão do ,ti""o das naçõe; ";;;r._bleura polÍtico. Esse é o enfrerri"r"rrto do rsEB a respeito das ques-toes nacíonais e internacionais.

( 163)
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fia da consciên.i."r164 baseada numa unidader guê se fundamen-
ta na unidade do sujeito percebedor do reaI. É a caracterís-
tida da "consciência-em-si", própria do iruminismo. l4annheÍm
aponta Kant como o apogeu desse esLágio d.e consciência, espe-
ciarmente porque separa o níver psicorógico do noológico.

Há em Roland corbisier essa compreensão estrutural_ da
nação como um todo orgânico, güe pode ser trabarhado por uma
consciência, ou seja, por um sujeito cognoscente, apreendedor
do realr guê não é apenas uma individuaridade concreta. Acres-
cente-se a isso o seu componente hegeliano que dá conta de uma
espécie de ideologia transcendente ao tempo, encarnada no
"vorksgeist" e vivida sistematicamente no ,'wertgeíst',. A pers-
pectiva dessa performance ideorógica de corbisier produz o en-
tendimento de que uma nação tem condições de possibiridade de
rupturas situacionais e conjunturaisr Sê contar com uma cl_a-
reza noológica instaurada na consciência de um sujeito con-
cretor ên condições de produzir a ideologia orgânica de que a
nação precisa na fase em que se encontra. No caso isebiano,
foi produzida uma id.eologia reformista mantenedora da reração
de classes com alguns apêndices modernizadores. o corte con-
junturar no processo coletivo da nação muda sua fisionomia e
estabelece novos parâmetros de anárise, sem, no entanto, se
afastar da vinculação referida por Marx quanto as relações so_
ciais e as forças produtiv."165

As mutações histórico-sociais, euê, por certo ocorrem
em todo e qualquer processo emancipatório não prod.uzirão sur-
presas ao comando da consciência ideorógica, porque ela se di_
(164) cf.

101.

(16s)

Ideolosia e u top Iâr 3. ed., Rio de Janeiro, Zahar, 1976, p.9l_

MARX refere em a
estão, int.lmament
vas forgas produt
trocar de modo de
das as suas relaç
ciedade dos senho
pitalistas Índust

Miséria da filosof râr p.L77: "As relações socíaise, vinculadas as forgas produtivas. Ao adqulrír no-ivas, os homens trocan de modo de produção, e, ao
produ9âor a maneÍra de ganhar a vida, Ërocam to_oes sociais. 0 moinho movido a braços dá_nos a so_res feudaÍs, o moinho a vapor, a sociedade dos ca-riais. tt

No Brasil a troca do modo de produção da colônia para o império e
lais gard" p?t? a nepública não prod.uz grandes rränsforrn"çà""-- ,,."reraçoes sociais' embora algumas expressões d.a conscfãnciá esclare-cida.nostre que a rede de ínterv"oçã"" na nação prejudicou a evoru-çao ínÈerna, de um modo linear.
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namiza no próprio processo, uma vez que
to e superado na situação de alienação,
país atrasado e subdesenvolvido.

tudo
como

está por ser fei-
a que vive um

Nesse momento, a forma ideorógica da consciência é o que
de merhor pode acontecer para que se institua no país o dis-
curso da unidade nacionar. É evidente que corbisier bem como
seus companheiros, sabem que apesar da contradição entre as
nações não ser a única contradição, em todo caso é a mais gri-
tante e acentuadamente a maÍs demarcatória, e, portanto, a que
exige presteza de ação. A contradição entre as classes existe
mas, pode ser cuidada posteriormente. Não é para esta contra-
dição que se instaura a ideologia nacionarista, pois que a
consciência de crasse não entra na mesma harmonia teórica do
"Vo1ksgeist". Trata-se , então, de subrinhar prioridades €, pê-
ra os interectuais do rsEB, a opção prioritária é a Nação e
não a 

"r-=="166

Essas postulações permitem o entendimento do projeto de
desenvorvimento nacional, dirigido no rumo do capitarismor co-
mo mod.o de produção capaz de d.efinir a nova fisionomia nacio-
naI. o que movimenta toda essa pregação é o desejo do reco-
nhecimento da Nação peras demais nações e isto só será possí-
vel se as barreiras do subdesenvolvimento forem rompidas e uI-
trapassadas- se a condição para ingresso no vestíburo dos po-
vos desenvolvidos é o pertencimento à organi zaçáo econõmica
dominante, é evidente que tod.o esforço deve ser feito nesse
sentido. Dessa forma, a conversão ao Brasil requer também uma
conversão ao capital.

(166) A ínsistãncia nessa decisão ísebiana se justifíca, no nosso enËen-dímento, porque é preciso d.eixar claro q.r" 
"" teses do maËerialismohistórico nunca ínspiraram esses interectuaís, ao tempo em que ín-tegravam o rnstituto. odeles eraum discurso liberal, ðor "" demar-cações da t'Fenomenología do Espíritot'.



3.4 Víeira Pinto: a

cionalista
sustentação fil_osófica da ideologia
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na-

3.4.1 A identificação da
senvolvimento

questão nacional: a proposta do de-

vieira pinto considera que a ausência de um pensar fi-
losófico produz uma racuna na visão de conjunto da reari_dade
nacional. os problemas não são formurados objetivamente, de-
vido a uma ótica estreita, delineada por uma perspectiva ca-
rente de historicidade.

Analisa essa carência:

ttFaltou (...) ao Brasilr pâra entender-se a si mes_
trlo¡ aqullo que Leibniz chamava o ponto de vísta do ín_fÍnito. Nosso ponto de vÍsta sempre foi o finito, ouporque o observador esgotava a capacÍdade de análise e
compreensão, ou porque - e isto é mais gr""" l--- ,""*oquando Èentava abranger o conjunto da rãalidade brasí-leíra no espaço mundial 

" 
oo i"rpo histórico, o f.azia

segundo a simples e elementar perspectÍva das correla_
çoes geograficas e da hÍsËória meramente descrítíva.Faltou-lhe o ínstrumento conceitual, que só a compre_
ensão filosófíca podería ter proporcionado, permítindo
Ëranscender o plano gn ggg,se situava e ultrãpassar ofinitisno de sua visão.t'I67

A situação mais ararmante do atraso nacionar repousou
na farta de um Brasil firósofo, de uma nação pensante, que en-
sejasse a sorução e o encaminhamento dos probremas, a partir
de uma cosmovisão. Fartou o vincuro entre teorese e pragmai
as carências são identificadas, facirmente. o fator agravante
é que o pensador nativo não possuía instrumentar teórico para
trabalhar conceitos e apressar o processo da consciência da
nacionaridade. Tudo isso dificultou a passagem do mundo empí-
rico para o mundo conceitual-. Faltou preparo, faltou refle-
xão, fartou firosofia para que se formasse uma consciência ca-
paz de ter uma visão histórica de totaridade. sem o recurso
teórico, o dado foi mar trabarhado e, sem referencial é difí-
cil a investigação. Esse universo de vazio epistemorógico tor-
nou-se uma sêria inquietação para Vieira pinto.
(167) Cf. Ideologla e desenvo lvimenËo naciona t, p. 13.
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Ariado ao probrema d.a farta de uma refrexão firosófica,
ligada à circunstância naci-onar, vieira pinto se preocupou com
um outro aspecto d.a questão nacionar, que era a situação de
atraso da nação, agravada pelo aumento quantitativo das mas-
sas "ignorantes e apáticas".

As massas, à proporção que crescem, começam a ser força
de pressão no mundo da curtura e dos bens sociais. Ao tomarem
consciência de sua situação agem no sentido de conquistar seu
espaço social. Advém, então, o d.esconforto das eritesr elJê
tentam sustar o avanço das massas no circuito dos privilegia-
dos. A massa, nesse momento, ultrapassa o sentimento vago de
desigualdade social e se entende no direito de participar das
benesses sociais. sua consciência ecrode. A fase embrionária
está superada. E o nascimento d.a consciência pessoal e social.
É a consciência do coletirrol6S

viei-ra pinto acredita que esse é um momento muito fe-
cundo, porque se acelera a construção, a nível do simbótico,
dos fundamentos do universo conceituar, balisado pela idéia
que emergiu do mundo empírico para o mundo interpretativo. Há
uma imbricação, segundo o autor, em ter a idéia e ser tido pe-
Ia idéia.

- 
t'O homem que possui una idéia é, ao mesmo tempo um

l9l:r possuldo por essa idéia. (...) Desse uro¿o, aidrãia deixa de ser tida como dado abstrato, para ser
considerada como realidade eminenËemente social.trl69

(r68) A
Vi
A1
ne
ci

essa conscíencia possa
pÍnto. tt

(169) Cf. Ideologia e desenvo

ter uma intencionalidade, como afirma Vieira

respeito do aparecer coletivo da consciância , na concePÇao deeira Plnto, GUTMARÃES, A.c. no artigo ttVerdade e Consciência emvaro Viefra Píntorr, in: Revísta Filoso fica Brasileira Rlo de Ja-iro, n.I, v.3, julho/I986, p.108, contesta a objetivação da cons-encia, seccionada de sua sub jetividade. "0 que reclamamos do emi-nente pensador e uma sínples garantÍa de evidêncía. E como es tamoscertos de que essa garantia só se dá na ordem da consciância , nao ve-mos como deixar de lamentar que a dominâncÍa do espÍrito do nacio-nalísmo desenvo lvimentÍst.a tenha sido de tal_ forma atuante, de mol-de a fazer com que o filósofo pátrío se esquecesse dos meandros dasubjetividade para acenËuar a ordem natural da obje
artadas as pretensões de radicalidad e do ilustre pen-

que fossem desc
tividade. Ainda

sador, este fic aria nos devendo uma expllcí taçao clara daquilo queele entende por consciãncia. Até porque, ate hoj e nao nos convence-mos de que existe uma consciância coletiva e, mufto menos, de que

lvimento nacional, p.20 .
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A idéia aparece, então, como força impursi-onadora da
história e modificadora da estrutura sociar. Esse dinamismo é
capaz de movimentar o sujeito para uma ação concreta, güê to-
que os l-imites do futuro (no caso, o futuro nacionar). o fu-
turo, gestado no presente, enquanto processo e projeto, exige
o conhecimento das condíções conjunturais e estruturai-s da na_
ção, para que não haja ideações sem conteúdo rear. Esse pro-
cedimento garante o mínimo de êxito no encaminhamento das
questões nacionais.

Há um prisma gnosológico que orienta o estudo da ques-
tão nacionar. vieira pinto subrinha a necessidade de conhecer
o momento da nação, de saber o níveI de consciência das mas-
sas' de detectar a capacidade operativa das lideranças para
que o projeto não pereça por inviabilidade.

"O reconhecímenÈo objetivo do dado socíal, a explo_ração minuciosa' exaËa e lúcída do estado da naciona-lidade são a condição para que se possa elaborar o me_thor projeto possível do fuiuro, pãl" símples razão d.e
9uêr quando obtemos a idéia clara do presãnte, vemos oque nela contém potencialmente, pernitindo_nos conce_ber o futuro como função inediatä 

" "orrtínua do pre_senter con o que se elÍmina o coefíciente de surpre_sa.rtl70

Essa anárise do futuro embutido no presente com o reco-
nhecimento das possibilidades de êxito do projeto nacionar,
reva vieira pinto a estaberecer argumas teses sobre a questão
do desenvolvimento nacional.

A primeira tese enunciada refere o víncuro entre cons-
ciência e processo. t'o desenvorvimento nacfonal é um proc"""o.,,171 o
processo diz respeito à organicidade, a elementos ordenadores
que dirigem a di-nâmica da transformação nacional. A consciên-
cia se expricita como um d.esses erementos que orientam e im-
pulsionam o movimento ribertador da nação. No processo do de_
senvolvimento nacionar, a Nação deixa de ser um ,,em-si,, e tor-
na-se um "para-si", um sujeito possuidor de consciência.

(170) cf
(i71) rd

Ideolo
p.23.

gia e desenvo lvimento nacional p.22.
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Essa consciência assumida pela Nação impede que a ques-
do desenvorvimento seja tratada ao acasor nâ indetermina-
e na imprevisibilidade. A organicidade do processo, a cIa-
de objetivos, o saber sua utopia implica em transforma-

qualítativa.

t'Em conseq{lância deste ponto de vista, Ëemos de apli-
car à noção de desenvolviuento nacional os demais as-
pectos da categoria de processo, especíalmente o de fi-
nalidade, unídade, especificfdade e o de idéia díre-
ttí2, que os resume a todos.nIT2

com a noção de processo há necessidade de dar-lhe con-
dicões de possibilidade, viabilizando seu conteúdo. rsso será
feito com a proposta ideológica, que escapa a um mero esquema
conceituar ou a um jogo abstrato e se ordena em diretrizes
concretas, voltadas para a nação.

"Daquí se descortina a possibÍtidade da ídeologia do
desenvolvimento nacíonar ser não um esquema conceitual,
abstrato e improdutívo, mas concepção geral (geral, nãoabstrato) de que decorrem linhas inteligíveis ¿e açãoprática rigorosa. ¡r173

Surge, então, a segunda tese, assim expressa: "Sem Ídeo_
logia do desenvolvimento, não há desenvolvimento nacionar:t174 vieira
Pinto a considera como tese central , pois sublinha a idéia-
força, responsáver pela agrutinação de tod.as as variáveis in-
tervenientes no processo.

A ideologia é exteriorização da idéia da rearidade na-
cionar assumida peras consciências, coletivamente. o desen-
vorvimento, enquanto processo, resulta do esforço conjunto das
forças nacionais, norteadas.por uma "concepção diretrj.z, r orr
sejar por uma ideologia que centralize toda a compreensão do

cf.
rd.
Id.

p.25.
p.32.

Ideoloeia e desenvo(r72)
(173)

( r74)

lvímento nacional, p.24.
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estado atual a. u.cãol75

A formuração, a níver Iógico-conceitual, dessa idéia di-
retora começa a ter consistência histórica, ao ser operacio_
nal-izada como modo e meio de fazer o país sair da situação de
atraso. o processo histórico da Nação está, assim, vincurado
à idéia-ideologia do desenvorvimento. Essa idéia, fundamenta-
da na rearidade nacional, tem o selo da autenticidade, cuja
expressão maior reside na consciência das massas.

Esse é o momento que assinara a superação do estado de
estranheza e arienação vivido pero pais. A ideologia cumpre o
paper de negadora da situação coloniar e de superadora dessa
mesma situação. Nesse movimento, a consciência crítica se ins-
taura nas massas populares.

começa a se fortarecer o argumento da ideotogia desen-
vimentj-sta, quando é atingida a exteriorização da terceira te-
se: t'A ideologia do desenvolvimento tem necessaríamente de ser fenômeno
de nassa ."L76

vieira pinto explica os dois aspectos dessa afirmação:
üITtr positivor eüe significa a importância do maior número de
idéias constitutivas do projeto d.e desenvolvimento nacional
estar na consciência do povo. A situação final de êxito do
projeto depende da "propaþação ideorógica". outro, negativo,
mostra que o processo do desenvorvimento não depend.e de ações
isoladas de grandes personalidades, mas de estar assentado,
devidamente na compreensão popular, sob pena de parecer um

(175) DEBRUN, Michel. O problema da ideologia do desenvolvímento In:Revlsta Brasileira de Clência s Sociais , y.2, n.2, L962, p.258-259,analisando a obra Cons ia e real nacional deduz que, emVieira Pinto a ideologia cumpre um papel racionalizador no projetohístórico. "parece legítínro interpretar o pensamento do professorVieira Pínt.o como naÍs radical do que o pensamento nédio do rSEB.
Nao so¡ conforne o postulado tantas vezes enunciado fnão há desen-volvimento sem i.deo logia do desenvolviuento t, mas temos, tamb6m, dereconhecer que sem ideologias não haveria propríamente história. OporvÍr se reduziria a um amonËoado incoerente de acontecimentos,ainda que todos situados dentro de uma linha geral de evolhis toria toma forma a partir da impregnação ideológica.'r .

(L76) Cf. Ideolosia e de senvolvímento nacional, p. 34.

uçao. A
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"devaneio romântico".

Dessa forma é possíver acreditar que o projeto é eficaz¡
o êxito da ideologia do desenvolvimento será garantido pera
intensidade de sua difusão (como discurso) e pela certeza de
sua verdade (como idéia). Será essa id.eologia a expressão de
um pensamento coletivo; daí, a importância da cooperação po_
pular na elaboração do projeto d.o desenvolvj-mento nacional_. As
massas precisam ser esclarecidas acerca d.as categorias va10_
rativas e interpretativas do projeto, para d.arem sua contri-
buição efetiva. É preciso "criar um verd.adeiro estado de cons-
ciência" para que haja uma autoria popular no conteúdo do pro-
j eto ideológico-d.esenvolvimentista.

Vieira pinto
cesso resultante da

dinâmica do progresso como um pro-
das massas.

fala da
pressão

t'0 conjunto de manÍfestações sociaís que se denomi_
nam, de modo geral, reivindicações populares, _ direi_tos, salários, condições de viãa, etc. - apresenta_se
fenomenalmente sob a forma de pressão 

"*"t"iãa sotreas classes lirígentes, mas em verdade, é apenas expres_sao da exigencia de desenvolvimento. Essas reivind.ica_
ções exprimem a desconformidade entre a representaçãoconscíent9 que as massas fazem do seu estad.o vÍtal 

- 
ãas cor.rdfeões econômicas e sociais d.o meio ond.e habi_arr. rr177

Essa irrupção
dições ao movimento id
to pensa que a massa é

mínima da consciência popular dá
eoIógico, a níve1 da massa. Vieira

o

con-
Pin-
para

sustentar a ideologia do

segmento com força suficiente
desenvolvimento.

A quarta tese é enunciada com vistas à legitimidade doprojeto de desenvolvimento nacional. "A ídeologia do desenvolvi-
mento tem de proceder da consciãncia das massa".,,178 O povo é quempro_
nuncia sua exigência, não de um modo abstrato, formal, 1ógi-
co, distante, mas, de uma maneira conscient.e, empírica até,
mas convincente. Esse pronunciamento pode ser merhor acabado
pe10 interectuar, pero pensador comprometido comamassa, por-

cf.
rd. ,

Ideolo(r77)
(178) p.38.

gia e desenvo lvimenÈo nacional p.37.
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tanto, fier ao díscurso popular. A ideologia do desenvorvi-
mento nunca será manifestação da elitei seus interesses são
outros. O desenvolvimento interessa às massas.

Vieira Pinto assinala o papel da ',intelligentzia,,:

Entendendo o processo de formação da consciência críti-
ca e a explicitação dessa consciência na forma ideorógica, co_
mo o momento maior da afirmação das massas, afirmação histó_
rica e social, vieira pinto estaberece a ideorogia como parã-
metro unificador entre interectuais e massar rêÌ medida em que
o probrema é um só para todos a questão do desenvorvimento
nacional. A unidade é, pois, fator decisivo. por meio d.era é
possíveI vencer os obstácuros sem a pressa do improviso e a
falácia das pseudo-so1uções.

como viabirizar e operacionarizar a ideorogia do desen_
vol-vimento na consciênci-a nacionar? Esta questão é prontamen_
te respondida pelo autor - por meio da educação, pera criação
de um novo conceito de educação é possíver rearizar o projeto
nacional.

t'e gu9 compete aos socíólogos, na ordem teórica¡ €
aos políticos, na ordem prática, é fazerem-se Àrr.rao"
dessa verdade, recolhê-la nas suas legltimas origens einterpretá-la com o auxílío do fnstruiento lógico_ca_tegorial que devem possulr, sem dÍstorcâ_la, 

"ã, vi_o_lentá-la, sem mistificá-la .nI79

ItApresenta-se, assim, a educação como aspecto capi_tal da teoria do desenvorvimenÈo. para o_Biasil atuar,a educação é'a dífusão dessa Ídeologia."180--

3.4.2 A superação dos problemas
co-ideoló9ico

nacionais: o momento críti-

o discurso de vieira pinto, nesse segundo momento, tem

Cf. Ideologia e desenvo lvimento naciona 1, P.39.
rd', p.50. Esse tema da ed.ucação das massas será retonado por viei-ra Pinto, no segundo volume de consciância e reati¿aae naci'onal, aoenunciar os princípios da p"rítffi

(17e)

( 180)



a particularidade de um bisturi, que corta o tecido
e aí trabarha minuciosamenter procürando encontrar
dos problemas e as possibilidades de soluções.

1_03

nacional
as razões

Na sua investigação percebe que a reitura compreensiva
dos probremas nacionais só será possível por meio de uma cons_
ciência aberta ã rearidade. constatar rro entanto, gue nem to-
da exteriorização da consciência tem esse caráter de objeti_
vidade. Há uma consciõncia ingênua que não procede a uma r_ei-
tura rearista das condições de atraso da nação. Esse tipo de
consciência, próprio de uma esfera subjetiva, não faculta ne-
nhum processo interativo ou transformador com o rear. por ou-
tro lado, há uma consciência vortada para forar eüe, enten-
dendo as razões do atraso nacional, é capaz de pensar na su-
peração dessa rearidade. É a consciência críticar eüê se cons-
titui fundamentada na exigência de mudança da realidade na-
cionar; daí a sua dimensão objetiva e emancipadora. E a cons-
ciência portadora da ideologia, guer por sua vez, é a respon-
sável pelas mudanças nacionais.

t'Ideologia, no sentido da eficácia social, á a con_cepçao de nova forma de ser para a existâncía comuni_tária, em razão da qual 
"" "ärr"gam de valor, positivo

ou negatívo, todos os objetos, as idéias e os 'aconte-
cimentos da realidade presente. Se não há pro3eio semideologia e se não há processo de desenvolvinãnto semprojeto, segue-se que a ideologia-é fator que deterrní_na o desenvolvimento nacíonal."181

se a ideorogia tem essa dimensão marcante no processo do
desenvorvimento é necessário que esteja vinculada ao sujeito
histórico que a propaga- Esse sujeito postuJ-a o projeto e ovivencia de um modo antecipado. vieíra pinto identifica esse
sujeito as massas. Novamente, o acento na massa, gue, mesmo
sendo iletrada, tem merhores condições de apreensão do reaI,
porque vive intensamente as condições objetivas do mundo do
trabarho e sabe que sua vida só será modificada se forem mu-
dadas as condições em que vive. Desse modo, o senso da reari-

VIEIRA PINTO, A.
propósito dessa d.

para Vieira pinto
terrreéessaque

Cons ciencÍa e realidade nacÍonal, v. l p.34. Aef da ídeologÍa, Michel Debrun, comenta 9uê t, rra histórÍa é essencialmente a hístória presen-

( 181)

esta a exígÍr uma ideologia. Cf. op. cit., p .244.
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objetiva, próprio da consciência crítica, é acentuado na
popular.

Associando consciência e realidad.e, vieira pinto mostra
uma perspectiva racionalista na compreensão do real. o proble-
ma da verdade é tão somente o probtema da rearidade contex-
tuarizada. Esse é o lugar em que atua a consciência crítica.
Era se desenvorve dentro de um contexto de fatores sócio-eco-
nômicos, güê podem ser interpretados racionalmenter oü seja,
podem ser entendidos na sua verdad,e, porque podem ser lidos
pela xazão. A razão é a norma da consciõncia crítica. Assim,
tod.a transformação, toda revorução não é negadora da raciona-
lidader poreue é ratificadora da crítica. Ivrostra, entãor eue

dade

visão

É a consciência,
acontecer na realidade
Ia que está

atenta e objetiva que faz a libertação
nacional. A consciência ocupada é-aque_

". . . a revolução não possui um só e mesmo conteúdo
em todo momento da históría. Conforme a fase de deter-
minado processo social nacl_onal, deve-se perguntar pe_1o que, em tal fase, const,ftui a revoluçãã -possívål,
aquela gge' jg?Iamente por ser posslvel, é no' momentoa necessatLa.tt Lóz

A subordinação ã circunstância do momento é o traço ca-
racteristico da postura ideológica e crítica, pensada por
Vieira pi-nto. Na fase que o país está vivendo (década ¿e 50)
não é permitido nenhum tipo de vanguardismo, di_stante da re-
gitimacão coretiva. rsso significa que vivemos o tempo da im-
paciência, mas sem atitudes subjetivistas e ingênuas. E esse
o sentido da submissão ao momento para fazer a revorução pos-
síveI

_ 
tt. . . em permanente atenção ao uníverso de coisas e

homens^a que está ltgada. Descobrindo o fato de que aconscíôncia crític" é por natureza a conscfãncia ocu-pada, percebemos a possibilidade de utilizar para tra-tá-la aquele conceíto de que alguns ftlósofos'sã ser_

(182) VIEIRA PINTO, A. Consciência e realidade nacional v.1, p.83. 0conceito de revoluçao em Vieira Pinto emu ito proprio do seu nacio-nalismo. Ele não se serve nem do conteúdo da revolu çao burguesa, nemassume a Praxis da revolução proletárla. A sua é uma revoluçao na-cional e essa nacionalidade é que possui conteúdo revolucionário.
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vem para descrever certos aspectos da realidade
na, o tcuÍdador.rrl$l huma-

Esse termo cuidado é empregado com o sentido mesmo de
vigirância, característica da consciência ocupada com a Nação.
Distingue vieira pinto ocupação e preocupação. A ocupação é
própria dos pensadores dos países subdesenvolvid.os, gue estão
pensando as saídas para o país numa diãmica de refrexão e ação
coletivas. A preocupação é própria de pensadores diletantes,
que mantém o espírito "pré-ocupado", sem nad.a resurtar objeti-
vamente, êÍr termos de mudanças substanciais. A preocupação do
homem brasileiro atual tem um sentido inédito, pois manifesta
que ele ttestá oeupado em tarefas novas e solicitado sempre a outras, im-. ..184prevlstas. "

o cuidado para o homem brasireiro tem uma prática revo-
lucionária, porque imprica em mudança das condições de vida
das massas trabarhadoras que procuram ultrapassar o atraso,
atingindo um estágio superior de desenvolvimento. o nosso cui-
dado é essa impaciência que nos ocupa e que produz em nós o
"sentimento d.e urgência", isto é, a pressa em sair d.o processo
de marginalização sociar e cul-tural para viver um processo ci-
vilizatório. Esse cuidado refrete na construção da ideorogia
do desenvolvimento, resultante da consciência crítica d.as mas-
sas, que sabem ser a tarefa de construção nacionar um esforço
histórico de vivência coletiva.

A perspectiva da ideologia nacionarista aponta para a
necessidade de se ter critérios para a averiguação das urgên-
cias nacionais; há que se ter um método de avariação das pos-
sibilidades de emancipação nacional. Entende vieira pinto que
não se pode "ir aos fatos num estado de inocâncla 1ógica.'r185 E im-
prescindivel a contínua verificação do vínculo entre o modelo
interpretativo e o fruxo dos acontecimentos. Esse paper cabe

( 183) Cl: , y.2, p.22. Embora o autor nãocr-te expressamenter podemos supor que se refere a sartre e tleideg_ger. Ambos trabalham t,emas como cuidado, instanËe, etc.
( i84)
( 18s)

Id'' P.22.
rd.' p.29. A realidade precísa ser trabalhada com categorias de ín-terpretação, Quê, decodifiquem o seu processo.



ã ideologia - saber construir
quadas aos fatos, de tal modo
trabalhar a realidade.
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categorias interpretativas ade-
que haja instrumental capaz de

t'Para o fím especlfíco da análíse que empreendemos,
chamamos de ídeologia a reflexão da sociedaãe sobre si
mesma' originariamente na consciância individual de ca-
da um dos seus membros e¡ â sêguir nas modalidades de
comportamento relaËivamente uniformes da consciãnciacoletiva, reflexão-essa que é tão,subjetÍvante, en_quanto representação intelectual de uu estado de coi-sas, quanto objetívante, como-projeto de transformação
desse esÈado da realid"¿..ttlE6

A unificação do subjetivante com o objetivante produz
mediações que situam o sujeito na circunstância nacionar. o
homem não tem uma imediata interação com o mundo fora do âm-
bito nacional. É um sujeito situad.o no mund.o, por meio das
condições da Nação

uma das condições nacionais é o trabalho, ou, o signi-
ficado do trabarho. Em vieira pinto, a concepção de trabalho
aparece dentro do mesmo movimento de id.éias que indica uma
compreensão do todo nacionar. o trabarho é a efetivação da na-
ção como rearidade, apresentando a potenciaridade criadora do
universo nacional.

Não há, nesse entendimento, uma concepção de práxisr no
sentido de ser o trabalho visto como uma relação dialética
fundamentaL entre homem e natureza, ainda que haja a preocu-
pação em assinalar uma determinada classe como a responsáver
pelo projeto nacional, projeto esse resultante da ação do tra-
baIho. Essa crasse é a crasse trabarhad.ora eüê, por ser amais
numerosa é a mais oprimida. A era interessa a libertação na-
cionar e seu empenho de trabalho se dirige para esse objeti-
vo, na medida em que a libertação, como crasse, só ocorrerá se
houver a libertação como nação.

t'E sem essa alt.eração de totalÍdade nacional não che-gará nunca a oporÈunídade de ascenção da 
"f"""", e do

(186) Cf. Conscfôncia e realf_dade nac ional, v.1, p.45. É ínteressante ob-servar os movimentos que o conc
do seu díscurso. Seu pensament.o
como o Logos de Heráclito ou a

eíËo de ideologia assume no interior
tem uma nobílidade contlnua, tal

Razão de ltegel.
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trabalhador que a integra. Quando, porém, se deflagra
no espaço nacíonal o processo de desenvolvimento eco-
nômico, acompanhado dã ínevitável certeza de víabili-
dade hÍstórica, o Ërabalhador começa a dar mais sentÍ-
do ao trabalho: já não é rnais a corváia queexecutapa_
ra nao-morrer, sem consciâncÍa da espoliáção oucomuma
consciência desanimada; é agora o fnstrumento liberËa-
dor da sua classe e do seu tafs.rrl87

se tomarmos como referenciar a anáIise marxiana do tra_
balho, com as categorias de varores de uso e de troca e envol-
vendo o conceito de mais-variar podemos perceber que o fitó-
sofo nacionalista não vai- até as úrtimas conseqtlências da no-
ção de trabarho, como atividade de uma crasse que é esporiada
e que se aliena a um valor estaberecid.o pelo capital. Mesmo
com a intenção de construir o rugar nacionar, não pode ser
esquecida a reração posta pero capitar no estabelecimento das
regras sociais para os que são proprietários e para os que na-
da possuem. É inadmissíveI imaginar uma relação iguaritária
sob o d.omínio do modo de produção capitalista. Este risco se
corre ao mergurhar toda relação de trabalho na abrangência na_
cional - uma espécie de aliança necessária para o projeto de
nação embora com destaque par:a a situação da crasse traba-
Ihadora.

A burguesia se sente chamada a construir a nação e sua
estratégia é envorver a classe trabalhadora num projeto com o
qual ela (burguesia) não se sente muito comprometida, mas ao
qual avalisar porQue pod.e lhe dar dividendos polítícos e até
econõmicos- send.o assim, é importante investir.

Aos nacionaristas (no casor os defensores da ideologia
do desenvorvímento nacionar) aparece, apenas, o instrumento
necessário para a ruptura com a miséria e com isso há o des-
cuido na construção de uma crítica ãs verdadeiras intenções do
Capitalr rrâ relação com o trabalho.

É preciso, nesse raciocínio, rembrar a anárise de En-
gels:

"... o nétodo capiËalista de produção, isto é,

(i87) Cf. Consciãncia e realidade nacional , Y.2, p.203-204.

o Ine-



todo de produção que pressupõe a exÍsËência de eapita_listasr por um lado, e de operários assalaríados, poroutro, não só reprod.rr, .or"l"ntemente o capítal para ocapitalista, como tanbérn reproduz incessantemente a po_breza do operário, assegurando portanto que existem
sempre, de uma parte, capitalístas que conceïrtram em
suas maos a propriedade de todos os meios de subsistên-cia, matérias-primas e ínstrumentos de produçãá-", deoutra parte, a grande massa de operários obrígados avender a esses capitalistas a sua força de traialho por
uma quantidade de meios de subsistância que, no melhor
dos- casos, dá apenas para mantâ-los "* corrdicõ"" detrabalhar e de criar umaônova geração de pioletários
aptos para o trabalho.rtröö

No imaginário conceitual do filósofo do desenvolvimento
nacional essas circunstâncias materiais, que envorvem a ver-
dadeira reração de crasse, não são suficientemente analisadas
e debatid.as, porque há o entendimento de que são teorias ou
conjunto de teorias distanciadas da conjuntura de um país sub_
desenvolvido como o Brasi1 (da época). Daí a ênfase insisten-
te de que o desenvorvimento naci-onar propicia o desenvorvi_
mento do próprio homem que trabalha, o que atesta o desconhe_
cimento das relações de poderr rIâ esfera do econômico e do po-
Iítico. se não um desconhecimento, há um d.escaso por esse ti-
po de abord.agem, o gue reforça a afirmação inicial: a ausên-
cia de uma verd'adeira visão dialética da realidade material da
nação

situadas as coordenadas do trabarho, enquanto tarefa na_
cionalista, vieira pinto se situa no prisma de pensador na-
cionalr eüe é a sua tarefa.

(188) ENGELS, F.
Alfa-ômega,

O capítal de Marx. In:
v.2, s/d., p.29-30.

Obras escolh
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idas. São Paulo,

"Entre mím e o fmundor interpõe-se o Brasil. E issoduplamenËe: não só porque essencialmente vejo o uni_verso a partír de um ponto interior à realiãade brasÍ-leira, porquanto não tenho acesso direto aos aconteci_
mentos do nundo, e sim aos do Brasil, enquanto refle_Ëidos no conjunto universal e refletÍndo, po, sua vez,esse conjunto; mas também, porque nao posso compreen_der a históría do mundo passaao e futuro, senäoãrrqrr"r,_to afeta o curso^dos acontecimentos do meu próprio es_
Paço naciootl.rrlS9

(189) c'R'N. r v.2, p.30. Michel Debrun refere que vieira pinto temobsessão de uma opção concreta.r Cf. op.-"ia., p.23g.
tta
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Respardad.o nesse raciocinio se constrói a Nação, de um
modo conceitual e de um modo vivenciar. A ideorogia tem a for_
ça e o poder de tornar verdadeira a nacionaridade pelo fato
de orientar a consciência coretiva no rumo d.a libertação na-
cional.

ïsto posto é possível pensar no modo da ordenação do
conteúdo ideológico proposto pela massa. Entra em cena, nesse
instante o pensador autêntico, que deve ser capaz d,e acorher
"o barbucio ideorógico* expresso pelo povo e torná-ro um enun_
ciado coerente, com clareza doutrinária.

t'Torna-se necessário o pensador aguçar a sensíbili_
dade para di-scernir 

" c"pi"r quanto haja de autânticonesses prenúnclos ideológicos difu"o" io pensamento co_mo etn qualquer 9g!ra forma de pensamento de comporta_mento popular. rr 190

Essa espécie de radar ideorógi-co, que d.everá ser acio-
nado pelo pensador comprometido com a massa, define a perspec-
tiva metodorógica de vieira pinto ao propor a medi-ação nacio_naI, pela vivência coretiva da ideorogia. Essa perspectiva
procura apontar contradições como eixos centralizadores d.aquestão nacionar- Essas contradições se polarizam entre cen-tro-periferia, colônia-metrópoIe, mundo subdesenvolvido e de-senvorvido, nação dominada e nação dominante. Nessas equações
sempre está, como pano de fund.o, a "ideorogia emancipadora,,,
capaz de produzir metamorfose na vida nacionar. para vieiraPinto, não há dúvida de que é possíveI todas as naÇões chega_
rem ao desenvolvimento. No caso brasireiro, esse caminho temque ser feíto do nosso modor âs categorias têm que ser pensa_
das como os nossos referenciaisr os projetos devem estar cir-cunscritos ãs nossas necessidades.

os fatores ideológicos produzem e dirigem o processo dodesenvorvimento. Esses fatores só se tornam dinâmicos se agi_lizados pela consciência que decide, compreende, quer e ope-racionariza toda a questão trabarhada pela ideol0gia. Desse
modo, verifica-se gue o projeto do desenvorvimento nacional
não é algo dado de uma só vez, abruptamente. Étrabarhadopra_
(190) c.R.N., V.t, p.145.
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ticamente pera consciência, que apreende a realidade nacional
a ser modificada. como cada momento tem uma infrexão diferen-
t€, a consciência percebe os vários momentos e elabora vá-
rios projetos. t'... o projeto do desenvolvimento nacional é, na verda-
de, uma sucessão de projetos, mantidos em continuidade pela intenção ge-
ral ., que! como ca.usa f inal; os unif j-"".,,191

um projeto cumprido desvend.a novas possibilidades para
a realização de outros projetos, tod.os eres na totalidade de
um projeto maior. rsto l-eva ao entendimento de que a ideolo-
gia do desenvorvimento de um país não pode ser pensada, ape-
nas. Ela deve ser rearizada vivencialmente em cada instante
que se explicita, dentro do processo.

vieira pinto adverte guê¡ no momento, o que está sendo
feito é a "teoria da ideologia", mas é preciso avançar e reari-
zar a ideorogia. É evidente a importância da teoria, paraman-
ter a unidade do processo, na prática. a prática é "o cumpri-
mento de declsões ideológícas da consci - lo?encÍa social . tt"'A1ém disso r êrr-
fatiza o autor que a ideologia do desenvolvimento tem que es-
tar rigada à prática coletiva, pois sem o vÍnculo práticor os
problemas não se sorucionam; ficam trabarhados apenas no pla-
no teórico.

Esclarece o autor que o conceito de prática tem conota-
ções diferentes em cad.a contexto nacional. Em um país desen-
volvido a prática tem um significado; e, num país subdesen_
vorvido como o nosso, o conteúdo da prática se dimensi-ona com
o estágio de evorução da consciência nacionar. com isso, e1i-
mina a universaridade do conceito de prática, porque ere está
condicionado ã etapa soci-ar de d.eterminada comunidade.

"Assim no que diz respeíto ã consciência social¡ ânoção de rpráticat oão ãdrite ser estabelecída em ter_
mos universais, não Lem cont.eú¿o tdêntíco em todos oscontextos históricos, nem se apresenta do mesmo modo
como crÍtério de valor eur qualluer momento cultural,
mas deve ser relacíonada com a fase na qual se encon_tra a comunidade no seu processo de desenvolviment,o.

(191) c.R.N

(t92) C.R.N

v

v
tI

I
P.52.
p.56. O grifo é do autor.t
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No pals subdesenvolvido em esforço de desenvorviment,o,
sao as massas que detârn o critério da práxí" 

"o"1"1.rr193

A ideologia produzida na consciência das massas será vi-
vida intensamente, a partir das possibilidades dessas massas,
no pais subdesenvorvido. Não será, portanto, a pressa de uma
erite que agirizará o processo do desenvolvimento, mas a or-
ganização da massa. E, aqui vieira pinto situa o problema das
erites: estas só poderão subsistir se fizerem aliança com as
massas. As erites precisam compreender que, se os problemas
não thes afetam' como classe, atingem sua naçãoi essa e uma
realidade coletiva, onde os interesses devem. 194tes.

rnvestiga vieira pinto uma nação tuterada não só exter-
namente (pela metrópole), como internamente (pera elite) e re-
corhe como resurtado dessa investigação o dado i_ncontestável
as massas até aqui viveram no enclausuramento cul_tural, polí-
tico, econômico e sociar prod.uzido pela atitud.e autoritária
dos agentes internos e externos responsáveis pela situação de
subdesenvorvimento do país. urger eüê haja argo com possibi-
Lidades de romper a estrutura vigente e em cond.ições de pro-
duzir uma nova situação. Esse ,'argo', deve ter sua origem no
interior do próprio sujeito. A contradição é gerada na situa-
ção real. Logo, esta nova concepção só pode advir da massa,
gerada nas condições que a negaram como sujeito histórico.
Assim, conclui, a id.eologia que libertará a nação nãopode ser
produção de uma eriter pois isso atestaria a passividade da
massa. E, no seu momento ideológico, a massa não está aliena-
nada mas participante, tendo "uma atuação materíar positiva e efÍ-
cienter Çuê não pode deixar de ser fonte de representações.rr195

ser coinciden-

( 1e3)

( 1e4)

C.R.N., v.1, p.56. O grifo é nosso.
vrErRA PrNTo comete aqui uma ingenuidade, embora conËeste a cons-ciência ingânua. Cono é pos"ír"i haver coincidôncia de in¡eressesentre classes econômícas e sociais tão dístanciadas como elite e amassa? o autor esquece as conËradições reais entre as crasses, en-volvendo-as numa única Ídeologia - a ideorogia da ""ãaãl-----'C.R.N., v.1, p.143.( les)
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3.4.3 O conteúdo da ação nacional_ista

A intenção de vieira pinto é apontar formas de realiza-
ção da poritica nacionalista. Apresenta como condição essen-
cial para a viabirização dessa porÍtica ,,o fim da arienação
internacional do trabarho", o que implica na ribertação do
país da marha ínternacional que o prende e que expropria o
fruto do seu trabalho.

Embora esta ruta pareça ocorrer apenas entre consciên-
ciasr râ realidade, ela entra no terreno de uma ação pragmá-
tica, pero fato de envorver situações conjunturais da econo-
mia e da porítica. Desse modo supera a questão do debate teó-
rico e da dialética das consciências e entra num processo, gue
o interectual isebiano chama de ,'ruptura revolucionária,, o
quar está articurado com a luta ideológica desencadeada pero
nacional-desenvorvimentismo. Tudo ist.o está mediad.o pera ra_
cionaridade da ação revorucionária no contexto dos países co-
loniais e semicoloniais. A prática, segundo o autor, sublinha
a rucidez da teoriar pelo fato mesmo de gerar as possibilida-
des da própria teoria. Assim, o nacionarismo (como prática)
reforça ou retira erementos da teoria (ideologia do desenvol_
vimento). Aquela é a avalista pragmática desta, até porque os
fatos são urgentes, acontecem antes de uma eraboração teóri-
ca acabada. rsto mostra a sÍtuação incompleta do nacionalismo,
no seu esquema conceitual, uma vez que a consciência que o
elabora também está a viver situações emergenciais, impediti-
vas de determinações fixas, tanto na teoria, quanto na práti-
ca.

Essa prática exige a consciência da situação de expro-
ração, a compreensão de que o país esporiado e colonizado ,,é
na essêncía um país proretário", que tem urgência de se riber -tar da teia do capital internacional para poder acumurar re-
cursos e fortalecer a economia nacionar. A id.eologia encontra
seu espaço de operacionalização na política.

"A polÍtica nacíonalista deve Ëer como regra supre_
ma abolir esta servitude internacional, reslaurando o



A superação da contradição principal situação de sub_
desenvolvimento' agravada pela relação colonial é a meta daporítica nacionarista, gue deve ser assumida não só peras mas-
sas' mas também, pera "intelrigentzia", especialmente pelos
teóricos da economia e do planejamento nacionai-s. Esses, pêr-
ti-curarmenter precisam.construir uma cid.adela que d.efenda osinteresses da nação contra o avanço e o domínio do estrangei-
ro.

a) A organicidade coletiva

A consciência ideorógica do coretivo se intensifica e
busca se organízar de um modo prático. A certeza da exprora-
ção estrangeira se reveste de instrumento de ruta contra o ri-
co que gera a miséria e a pobreza. o operário nacional, côns_cio dessa realidade, não servirá mais como força de trabalho
para que o estrangeiro acumule riquezas. As riquezas d.evem ser
acumuladas em âmbito nacionar. "0 primeiro grau de humanÍzação do
operário consistirá portanto em abolir a dependência com o sistema estran-
geiro, fazendo-o trabalhar para o sístema nacíonal .rrr97

A leitura crítica e rigorosa da consciência capta o tra-balho' como "trabalho para si',. o trabalho não pode ser esva_
ziado dos conteúdos da nacionaridader oü seja, não será um
"trabarho para outro", o que equivale dizer não à exproração dematérias-primas nacionais por parte das empresas internacio_
nais, bem como negar a política da exportação de riquezas mi-

valor do trabalho nacÍonal, pelo lntegro aproveitamen_
Ëo deJ-e por parte do paÍs, e f.azendo-o realizar_se emnodalidades superiores, verdadeiramente humanasr êx_tinguindo as formas desumanas mantidas pelo estådo deservitude coloníal. tt196

(196) c.R.N., v.2, p.434. o nacíonarísmo começa, então, a ser detalhado eoperacionaLizado em rermos de uma práti""-p"ríiiå", ;;;r-- negasãomaíor ã o donínio da_uretrópole, qu; ínptícä na denúnciä ao impería_lismo econômico e político.

113

para a
tpara sitt

(I97) rd., P.436. vieíra Pínto entend.e que é condição essencial,supremacl-a econômica da nação, o irabalho do povo voltado't
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nerais.

Há como que um despojamento das possibiridades nacio_
naisr ro sentido do enriquecimento interno e da dignificação
de sua mão-de-obra. pode-se rer na poIÍtica nacionarista ex_
pressões como: queremos, também, ser desenvolvidos; deseja_
mos, também, participar do processo de produção de riquezas;
armejamos' como todos, sair da situação d.e miséria e atraso eocupar um lugar no conjunto das nações. rsto significa assu_mir a Nação. "Fazer o país trabarhar para si, eís como se enuncia o
primeÍ.ro princípio de política nacionalista. primeiro, e condição de to_
dos os demais . r,199

As massas poderão se fortarecerem à proporção que par-
ticiparem das decisões nacionais e conseguirem uma ascenção
social. segundo a Iógica do raciocínio de vieira pinto, assim
como a ideologia provém da consciência das massas, também arearização porítica da id.eorogj-a, conta com o trabalho das
massas organizadas. Aparece com nitidez a postura nacional-popular do autor:

ttO nacionalismo é fundamentalmente ideologÍa das mas_sas porque vísa libertá-Ias das opressões e- espolla_
l?": U" que são vÍtimas. Não apenas tem nelas a fnspÍ_raçao, os motivos e a verdade dos seus príncípio", ,""depende delas para ser historÍcamente eiicaz. A poll_tica nacíonalista fulda_se no poder pofÍtico a"s mas_sas trabalhadoras.rt200

sendo assim, o processo ribertador da nação depende,
efetivamente, da capacidade operativa das massas, enquanto su_

( 1eB)

(1ee)

"A política da-exportação de ninãrios equival", por_tanto, a uma polítÍca de deseuprego. Inpoita assinalarigualnente que a decÍsão ae exioriar ninério" ã-orraro"bens essenciais aprisiona o p"i" em um clrculo vicio_so' paralisador de toda possibilidade de desenvorvf-
mento. 'r 198

C.R.N., v.2, p.44I
rd', p'444' E a tese de consËrução do pais pelas forças ínternas. Ahegemonfa terá substrato nacionãI.

]d': p.446. Explicita-se o vezo populísra de vieira plnro. Debrunlembra que o populismo de vieira pinto á osc'ãite: às vezes, reco-nhece infalibilldade na práÈica coletiva, outrasr pênsâ na necessi_dade da íntervenção do iäeólogo.

( 2oo)
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jeitos da ação histórica. A verdade nacionar é a verdade po_
putar?Ol o compreensão desse fato gera o favorecimento de to-
dos os meios que reúnam a força porítica das massas e a orga-
nizem em sindicatos, federações, partidos poríticos, enfim,
em todo e qualquer espaço de viabilização da polÍtica nacio-
nal-ista.

Ao lado disso, a preservação dos recursos naturais dopaís é um ponto a ser ressartado no processo organizativo das
massas porque essas são as principais vítimas dos desmandos
poIíticos, dos planejamentos enfraquecidos, d.as poriticas eco-
nômicas servis que acabam por resurtar em ,,uma franja de capací-
dade oclosa, a qual se fosse utilizada daría ao pais, sem necessidade de
tovos investimentos' imediato acréscímo de fatores prod.u'ivos, gue, por
falta desta orienÈagãor pêrma'ecem abandonados..,202 Nesse quadro apa_
rece a importância de um governo nacionarista para ser o exe_
cutor da diretriz da ideorogia do desenvorvimento nacionar.
Esse governo, inclusive, terá o compromisso d.e incorporar a
mão de obra nacionar na dinãmica da economia, conguistando,
assim, novas balisas no avanço do desenvorvimento do país.

b) A questão do capital

vieira pinto assume uma atitude de denúncia da ação co-
lonizadora do capital estrangeiro, que chega a sua expressão
imperialista e dominadora. A autonomia da Nação reguer o pre_
no poder sobre os recursos econômicos e fi-nanceiros auferidos
em território nacionar. o pensador nacionarista repudia o ca_pital estrangeiro e faz um chamamento para que todas as for-
ças se aglutinem e resistam ao processo produtivo d.esenca-

(201) Esra rese é defendida por !üerneck Sodré, em Int rodução a revolubrasileira Rio de Janeiro, José Olynpio, 195 quando analísa a si-tuaçao ldeológica do povo brasileíro. Entende que só se dÍsseminanacionalmente aquilo que e legit Íurado popularment,e, atõ Porque sodepois dos acon
sua história. rt

te e, conforme
pular. r'(p. 133)

(202) Id. v.2, p.449.

tecimentos de 19 30 e que o povo começou a construir... a vida polltlca do nosso povo é realmente recen-dIz o aforÍsmo conhecido soenacÍonaloqueépo-



116

deado pelos interesses internacionais.
ttEssencial é compreend.er que, em conseq{rência do de-senvolvimento econônico conqulstado, atingimos uma fa-se inediatamente seguinte do nosso processo de cons_ciência, fase qualiiatívanente dÍferente: não se tratamais agora de promover o desenvolvimento enquanto tal,

mas de rearízar ^a^emancÍpação nacionar com base no de-senvolvim"nto. rr203

o autor chama atenção para o fato da mudança de etapa;
o entusiasmo desenvorvimentista deve dar lugar a uma compre_
ensão profunda da rearidade nacionarr €m termos de',sarto qua-
litativo", oLr seja, é preciso conceituar a ideologia do desen-
volvimento a partir de uma nova visão a de que a emancipa-
ção econômica do país só se efetivará, se houver um repúdio
veemente ao capital estrangeiro, especiarmente, ã sua prática
espoliadora.

À medida que cresce a consciência crítica das massas, a
simpJ-es bandeira do desenvorvimento não ê mais satisfatória
como conteúdo de luta e de organizacão. o momento nacional
exige emancipação, soberania. A "fase emancipatória,,exige mais
do que a pregação ideorógica do desenvorvimento. Requer inde_pendência, autonomia, ruptura com o estranho, com o capi_ta1internacional. Essa postura radicar, esclarece vieira pinto, é
absolutamente necessária para que não haja estagnação e para
que não cresça o conservadorismo ideorógico, que propaga o de-senvolvimento puro e simples, sem perspectivas libertador.=,.204

Reitera o autor um novo nacionalismo no paísr ,,rR nacio-
nalismo que tenha presente a qualidade do processo do desen_volvimento e não, apenas, a quantidade. Essa balisa demarca-tória assinara o corte do paÍs com qualquer vínculo que o sub-
meta ao estrangeiror êrn todos os setores, mas, especiarmente,
no setor da économia nacional.

"Não advogamos rnedida utópica; defend.emos uma atltu-

(203)

(204)
C.R.N. , y.2, p.457 .

A propósito,
ny, art. cit.
ideología bur
jeitado inteí
Èa em que foi

é significatívo citar o esclarecimenÈo de DUARTE, Os-
' in Revist.a Brasiliense: tto t desenvolvimento r, comoguesa da epoca do pensauento que gerou o ISEB foi- re-ramente no PTOP
ínstítuÍdo. il

rio ISEB, em menos de quatro anos da da-
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de ídeológi-ca. Até ben pouco, a bandeÍra do desenvor-vímento, identificando-se com a do nacionalisno, sa_tisfazfa as exigências da conscÍência mals 
"ãírrra.¿"do momento; hoje, tais exigências configuram um novoÍdeal, o da emancípação naãional, e o converten em cen_tro da nova Ídeología, a qual representa o momento se_guinte de um só e mesmo processo d.e cons"iãr"i". Todaconsciência social que aiualmente omita " "*itãrr"ia deque o nosso desenvolvimento se emancipe do ""ftt"l ""-trangeiror perde o título de nacíonalista, torna_seconservadora, porque reÍtera uma posição vivida e uI_trapassada, a que defendia o desenvolvimenËo a quar-quer custo, mesmo com o generoso apoio do capítal es_trangeÍro. tt205

Na anárise que faz sobre o probrema do capitar estran-
geiro entre nós, vieira pinto acentua o caráter diarético do
processo do desenvorvimento, cujas contradições afloram ã pro_
porção que o capitar nacionar repud.ia o internacionar. Arer_
tâ, no entantor eüe essa dialeticidade requer uma tática apri-
morada' uma vez que é preciso rejeitar a pregação dos servi-
çais do capital estrangeiro, desfazendo suas argumentações fa_laciosas.

A questão se agrava e a denúncia se faz necessária. Épreciso falar "gue o capital estrangeiro ér Dâ SUa maioria,
uma ficcão econõmica", que nos anestesia para ficarmos dóceis
aos seus avanços, numa clara demonstração de imperialismo eexploração- Essa viorência agrid.e a dignidade nacionar e pro-porciona reações violentas como a proposta de expurgo das em_presas estrangeiras ou a exigência da nacionalização das re_feridas empresas. Lembra vieira pinto que a própria consciên_
cia nacional evoluiu no entendimento da questão acerca do ca_pital estrangeiro, passando da fase de luta pela auto-afirma-
ção do capital nacionar face ao capital estrangeiro, ä etapa
da necessidade do controle desse capital; no momento, estamos
vivendo a fase mais Iúcida da consciência nacionalr eü€ setraduz na

iuperiosa necessidade de ser imped.ida, d.e agora

(205) C.R.N. , v.2, p.458. Essa quesrão foi vivida, de um modo polâuríco,no fSEB, eur 1958r por ocasião do surgimenËo do livro de Helio Ja-guaribe, O nacÍonal fsuo na atuali d brasileira e, nais tarder cortr

lt

as arestas deixadas pelo acordos de JK com o capital internacional.



em diante, qualquer forma de invesÈimento esËrangeiroprivado, e promovída o mais breve possível a- 
-ãoupfeta

Tïil:'}]";:?:.Íioåou"" as empresas esrrangeiras exis-
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ser

várias nuanças toma a postura nacionarista de vieiraPinto. passa desde um matiz desenvorvimentista para um fortetom de nacionarismo engajad.o, que curmina com intensa prega-
ção ideológica a res.peito da acumulação do capital nacionar.
E urgente a tomada de decisão.

"ou a tomamos, e conseguiremos rearízar a econonianacionat, emancipadora do pals e con¿rcãã ã" ";; pos_sibllidade de consriruír-se em ser hisiórico -iia"p"o-
dente; ou nos descuidaremos de rorá_iã--;-;;"";ä"remosa uma acumulação incompleta para nos, parcial naquiloque nos beneficia, deíxando ieverter-ã'""ororia hege-
äÎi|ï;"åÏlrä11,,Í3mina' ;-;"i;;-parcela da'""',,iÀõáo

O desenvolvimento capitalista
questionada. É antes uma conquista,

É o modo de
cida na produção

"se quÍsermos prosseguir edífícando o nosso desen_volvímenro em regÍme cãpitalísra, ;;ã";";;";;". --";;,
conveniente, temos de_supervaLo.tLzar -o 

capitai nacio_nal, pois este não vate só pelo que contêm emvalormo_netárlo, Das transpgfça aÍnda um sobrevalor, o seu sig_niflcado polítÍco.t'208

nao e
desde

alguma coisa a
que nacional.

conseguir a emancipação econômica, fortale_
do que é nacional. A conveni-ência de manteresse regimer on não, será decidida pela consciência

câ, que sempre
do coletivo e o
desenvolvimento
perar a fase de

(206)

(207)

( 20B)

sera a consciência d.as massas. Esse
critério usado por Vieira pinto para
aliado ao enriquecimento nacional.
miséria, de desequilíbrio social,

ideológi-
paradigma
propor o

Há que su-
de depen-

c'R'N" v'2' p'46r' Essa pregação não tinha a menorpossibílidadedeser aceíta em pleno apogeu d.esenvorvimentístar-triurrtá-rJ uï-ì"ìr_tlca de dependôncia eóonôurÍca produzida pero capÍtar Ínternacionar.
ïr:"t1:1.: _q:" 

Vieíra-pinro, riã"r, de sua 
"or,""iãr,"i""-ã"ä"inä.o_rla, nao conseguÍrÍa imaginar o volume do Ínvestimento ."arri!"iroem nosso pafs e até onde-chegaríam os desdobramentos d.o dfscurso de-senvolvimentista, 

1.", ele jülgava-uma fase preliuÍnar, mas, queacabou se estendendo por ¿uãs ãéca¿as.
Id. , p .462.

rd., p.462-463.
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dência externa priviregiand.o o que e1e chama o ,,teorema cen-trar da teoria nacionarista", que é o desenvolvimento nacional
financiado pelo e com o trabarho das massas. nm úrtima anári-sê, uma nação desenvolvida, rica e emancipada é resurtado dotrabarho popular. Esse teorema é a bússora gue orienta as es-tratégias a serem utilizadas no confronto com os agentes docapital internacional.

c) As possibilidades nacionais

As massas acordadas para a situação de depend.ência co-roniar instauram o momento nacional de ecrosão da consciõncia
coletiva, consciência essar eue rompe com a estrutura coro-niar e marca o tempo da crÍtica e do jurgamento da condiçãoperiférica do país. começam a ser delineadas as possibilida_
des nacionais.

A ação operativa das massas será mais eficaz se contar
com o apoio e amparo do Estado, que deve ser um defensor daNação, a ponto de combater os "ideóIogos do colonia1ismo,,, os
"arautos do capitar privado", os "aproveitadores do nosso atra-
so". o nacionalismo de vieira pinto atinge a instância do ins_tituído.

"Cabe ao Est.ado promover, pela política nacionalis_tê, o aproveitauenÈo do trabàlho nacional como orÍ_gemdos recursos internos, suprÍníndo o lucro estrangeiroe a ação d.os seus agentes, nativos ou^forâneo"r-""rpr.desmoralizadores do esforço do povo-;ZOÕ--

A cidadela construída em torno da economia nacionar_
sa resguardar a viabilidade da nação. procura defender
apenas os caminhos que levam ao desenvolvimento,

vi-
nao

como
cesso emancipatórior rrâ totalidade. Essa é uma tarefa

o pro-
precí-

possuem uma di-
substantivo.

pua das massasr eüe percebem na luta nacionalista a condiçãode sua sobrevivência e humani zaçã.o. As massas
nâmica capaz de movimentar

(209) C.R.N., v.2, p.466.

a naçao, de um modo
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As condições materiais de mudança começam a acontecer, quan-
do, efetivamente, há um trabarho crítico no rear. vieira pin_
to acredita que "é uma revolução social o que se tem de processar, pois
outra coisa não sÍgnifica transformar a qualÍdade da nação de subdesenvoL-
vída em plenamente desenvo1vida."2l0 Acena como se dará esse pro-
cesso revolucionário; j-nd.ica que será uma incumbência das mas-
sas esse processo, as quais poderão contar com a ação de seus
ereitosr rro parramento, que representarão, democraticamente, a
vontade popular. Essa via formalr pênsâ o autorr pode ser a
mais adequada, embora seja lenta. Adverte que as urgências na-
cionais podem se tornar mais prementes e, nesse caso,

tt... a contradição fundamental do subd.esenvolvimen-to, a dívisão entre os setores entreguistas-; ;;;i;;-lísta da nossa economia, e o séqulto de sérias situa_
çoes que acarreta, como as destgualdades-regfonaís, seagravará a ral ponro que será Íãposslvei ir;;á;; asfgrr"" expansivas aurócrones, 

",r5" 
progr";;ã;ãincoer_clvel, de abrir caminhos por-r"lo" violentos. Somentea remodelação da nossa esÈrutura 

""o"ari"r,-ro¿ifi""rr_do coletivamente as condições de vida das massasr con_duzida-por uma poIítica nacionalista consequente¡ rê_solverá os probremas sociais do mome".o. ñão=-iã õ" "or,-tar com outro r"1o.rr2l1

A consciência nacionalr frê sua expressão dialética, é
capaz de absorver todos os impact.os provenientes da questão
do desenvolvimento. É evidenter Do entantor eue essa mudançaqualitativa da consciência exige um acompanhamento educacio_
nal. Não serár poisr rf,rn processo educativo formal e elitista
o instrumento adequado para o trabarho de educação popurar. odesafio nacionarista mais sério é o da educação das massas,
para que elas estejam preparadas para as conseqtlências do de-
senvolvimento. É, além dissor rrr* desafio políticor eüe preci-
sa ser assumido não pelas estrelas acadêmicas das nossas es_coIas, mas por pessoas realmente envorvidas com o probrema da
educação popular.

A intenção de Vieira
massas para legitimamente

Pinto é ressaltar a capacidade das
participarem do processo nacional,

C.R.N. , v .2, p.469 .
Id., p.470.

( 210)

( 211)
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capacidade esta' que d.eve ser estimurada pela educação e pero
trabarho dos que estão convertidos à Nação. As massas são in-
teligentes e por isso conseguem se saberem e se assumirem.
Nesse sentido, intui, gü€ a revorução social não poderã ser
feita por letrados, mas pelas massas que desejam fazer a ex-
periência de libertação.

ttum dos bons exemplos do modo ingânuo de pensar está
em afirmar_que a revolução de que necessitamos terá deser feita ñão pela espada, nem pelo voto, ur." p"1" es_cola. Deparamo-nos aqui com uma das sinpiicidades emque incorrem até mesmo dignos e respeítãveÍs expoentesdo pensament.o de intenção nacíonalista. A escorä e auniversidade não podem f.azer a revolução de ["ã-o n=r-sil _precisa, simplesmente porque é a revoluçäo que Ëemde fazer a escola e a univer"id"d" de que o nr""ìt pr"_cisa. A escola não faz a revolução, poiqrr" 

" ,"rrof,rcão
tem de ser feíta nela; 1ogo, será conduãia, por outrasforçasr 

-Qüê nela terão de operar a transforuräção in_díspensáv eL.n2I2

Decididamente, o sujeito da práxis histórica d.everá vi-_
ver um processo de transformação da consciênciar pâfâ produ-
zir mudanças reais. Essa é uma rearização das massas a mu_
dança nacional.

A revorução indicada não demonstra gue será um movimen-
to de metamorfoses significativasr no sentido de mudanças ra_
dicais. serã. um movimento transformador, dentro de um proces_
so ainda liberal-burguês, com os tons popuristas. Tudo está asugerir que o propósito revorucionário deve desencadear um
processo de reconhecimento de si (de auto-afirmação nacionar)
semelhante ao da diarética do senhor e do escravo. Esse empe_
nho em envolver a massa no processo de desenvolvimento nacio-
nal atesta a importância de efetivar a morte do senhor para
que o escravo saia de sua condicão. Na morte do senhor, a Ii-
berdade do escravo. Na negação da Metrópore, o nascimento da
Nação.

(2I2) C.R.N., v.2, p.503.



4 - A PROPOSTA REFORMISTA-MODERNIZADORA PARA A NAçÃO

4.t As lacunas conceituais

os conceitos trabarhad.os pelos isebianos apresentam fra-
giridades teóricas, que os impede de rearizarem um acerto de
contas com "sua consciência fitosófica anterior,,, como ocorreu
com Marx e Engers. No aparecer do corpo teórico do rsEB as im-
pressões se sucedem e, no rimit.er percebemos a postura do,,fi-
Iósofo", intérprete da realidade sem a condição de transforma-
ção.

Ao situarmos esse referenciar podemos, abrindo um pa-
rêntese, dimensionar, historicamente, a conjuntura nacional e
avaliarmos os grandes vácuos (teóricos e práticos) produzidos
no interior das classes peros acontecimentos econômico - polí-
ticos- se tivermos presenter por exempro, a famosa crise eco-
nômica de 29 e analisarmos as rupturas acontecidas entre as
camadas médias e a oligarquia dominante, poderemos entender o
caminho percorrido pelo nacionali_smo-desenvorvimentista cujo
delineamento começou nessa época. E, nesse contexto, a indus-
trialização surge como uma possibiridade de superação da eco-
nomia agrário-exportadora, num país já marcado pera dominação
imperialista, d.ominação essa que usufruia d.as mat,érias-primas
dos países pobres, revertendo-as em benefício de sua acumul_a-
ção capitalista: As correntes nacionaristas emergem no ãmago
da questão econômica (agravada pela conjuntura do subdesenvor--
vimento) que não é apenas econômica, mas também, poIíticar rrër
medida em que se trata d.a soberania nacionar.

No conjunto desse fatos, sarienta-se o paper desempe-
nhado pelos setores mais avançados da burguesia nacional, in_
teressados no processo de industriarização do país. o rsEB en-



contra nesses setores e

siver os interlocutores

Ordenamos nossa
l-acuna, reveladora do
l-isamos por partes, a

tação.

t23

nos segmentos da classe média, inclu-
váIidos para o seu discurso ideológi-

co, em condições de auxj-riarem a divurgação do nacionar-desen-
vimentismo na circunscrição das mass."?13

Dizíamos que o rsEB, com sua posturação teórica, tradu-
zida na ideologia do desenvolvimento, desempenhou um paper de
intérprete da rearid.ade nacional. Não reuniu, todavia, condi-
ções de concretização dessa interpretação; deixou de ter uma
ação material capaz de produzir uma metamorfose no rear-na-
cionar, apesar de reunir um conjunto de personagens fortes na
cena política e econômica do país

Entendemos que o fator principar responsáver por esse
hiato operativo é a lacuna conceitual, que se expressa na fra-
gilidade de construções teóricas fundamentais do discurso ise-
biano, como o conceito emporado de nação, massas e erites i-
dentificadas no mesmo movimento da "revorução nacionar", mas-
sas e nação reracionadas num modero universarista, consciên-
cia nacionar pensada como paradigma ético-porítico para uma
ação eficaz.

reflexão referenciada ãs nuanças
hibridismo teórico do Institut o?Ia

dessa
Ana-

fim de espelhar com nitidez a argumen-

(2r3) ¡'IANTEGA, G. 0p. cit., p.62. "E assím o ISEB consolidava o nacio_nal-desenvolvimentismo, que procurava llquidar com o passado colo-nial e abrir espaço para uma nova fase de desenvolviurãnto do Bra-síl, o desenvolvimento capltalista. por ísso, essa ideologia asses-tava suas baterias contra os fnlnÍgos internos e externos do de-
senvolviment,o ao mesmo tempo em que anunciava o ad.vento das novasforças redenËoras da nação.t'
Reiteramos, novamenÈe' que entre os teóricos do rnstÍtuto, alguns
sempre se situaram na línha de um pensamenÈo conservador, couo Ja-guarÍbe e seu apaniguado Roberto campos. outros, estiverammais li-gados a um modo crítico de elaboracãó teórica, como víeíra pinto,
corbísíer e Guerreiro Ranos. Não há, pois, um bloco único no nà"-samento isebíano, o que legitiura nossa afirmação: hibridisno ieó-rico.

(214)
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4.L.I A compreensão "ideológica" da nação

No desempenho de uma espécie de intelectuar orgânico de
parte da burguesia e de setores da crasse méd.ia, o rsEB busca
a identificação de um dado objetivo, centrarizador de inte-
resses' e capaz de produzir equilíbrio na balança do naciona-
lismo e em condições de dirigir a ação dos seus personagens.
Encontra na apropriacão d.o dado-nação o ,'leit-motiv" do es-
petácuro ideológico do desenvolvimentismo, até mesmo para o-
fuscar o brirho dos "partisant" do imperiarismo.

ocorre que a ideorogizaçáo do conceito-nação resurta num
empolgamento gerad.or d.e uma vacuidade produtora de novos per-
sonagens na cena nacional, cujos interesses não se alinham,
primordialmenter rIâ necessidade d.a independ.ência e soberania
brasileiras, mas se ajustam ao poder, nas estratégias e bene-
ficios. Esse envolvimento com o pod.er significa o oportunismo
junto ao Estado e aos setores dominantes, para partirhar das
benesses d.ai advindas. Nesse aspecto, é oportuno rembrar Lê-
nin, que afirma:

ttAs formas dos Estados burgueses são extremamente va-rladas' mas sua essêneia, é uma: Ëodos esses Estados
sao de uma manei_ra ou outïa, ne
ura análise, uma dítadura da bur

cessariamente,
Huesia. tr2l5

em últi-

No Brasil há a confirmação d.a assertiva. A forma do Es-
tado apresent.a a mesma síndrome. o poder está aliado ao setor
dominante da burguesia, que mais vantagens lhe Lraz, tanto na
esfera econômica quanto na esfera polÍtica.

O ISEBr Qtlê procura passar um discurso sotidário envol-
vendo a classe média e o protetariador no conjuntod.e sua teo-
ria e de sua ação, não consegue fazer frente ao poder burguês,
de tal modo gue este o invade e se apropria do seu ideário,
esvaziando os propósitos da luta nacionarista no interior do

(215)Cf.OEsradoear evolucão ed. cit., p.332. O grifo é do autor.
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rnstitut o?16 Há como que uma solidariedade conceitual entre os
isebianos e a burguesia (mantenedora do Estado) , na medid.a em
que ambos se pautam por uma retórica nacionalista, sem nenhum
questionamento a respeito do Estado, como instrumento geren-
ciad.or do capital e, conseqüentemente, responsáver pela ruta
de classes.

t'Do ponto de vista de Jaguaribe e do ISEB, o grosso
da_população seria automaticauente benefíciada pela
ação dos ernpreend.edores da burguesla nacíonal, o que
daria aos conflítos sociaís do pals conËornos diversos
da tradicional e t írredutível luta de classes r . Nas
círcunstâncías brasileÍras, os conflitos sociais se de-
senrolarÍam mais no Ínterior de cada classe do que pro-
priamente no ânbito das dívergôncias entre classes dis-
tintas, cindindo os setores testáticos e d.inâmícost de
cada classe, e aproxímando-os entre si. Nessa ótica, a
contradição prÍncipal que caracteriza a socíedad.e bra-síleíra á a que opõe a nação à antlnação, e não a con-
tradição capital - trabalho, que dividiría a sociedad.e
em termos de classes socfais.,ZIT

rsso é o que chamamos ideorogizaçã.o do conceito de na-
ção, que resurta na produção de formas ideorógicas de ação in-
tervenientes na economia, na política e nas relações sociais
gerais. E o balido filosófico, farado por Marx, güê anuncia
uma rearidade, mas não promove sua transformação. As catego-
rias interpretativas não possuem a energia suficiente para
posturarem uma práxis. permanece uma nação hipostasiada.

(216) DUARTE, Osny, op. cit., p.27., expressa essa situação: "esprenidaentre a extorsão imperialista e aã reivÍndicações proletáriä"-pi"-
porcíonadas como efeito do incremento da industri_aLização ao päis,a burguesia, caracÈerizada pelo capftal burocrático dos grãndes
bancos e da plutocracia cafeelra, voltada para os parques indus-triais em formação-no pals, sentia necessiãade de ,rr"i¿"orogi"q""
exprimísse suas próprías aspirações. Nem o imperiarismo, ,., " "o-cialização, eÍs os trilhos åenËro dos quais pretenderfa correr li-vremente a burguesia brasileira. Nada com a competição inperíalís-ta em Ëermos de esmagamento do capítalista nacional e nadà com aclasse operária que deveria ser conÈida fora do poder. café Filhohavia sido no parlamento um hábil intérprete desses sentimentos.
A data escolhída para a assinatura do Dãcreto-lei - 14 de julho
6 urn sintoma expressivo do pensamenro que ditou, "ri.cåo ä"-iðg¡,pois também na Revolução Francesa-nada se pretendÍa dar ao prole-tariado que deveria ser apenas velculo."
MANTEGA, op. cir., p.60-61.(217)



L26

A organização porítica e econômica da Nação está ligada
à classe sociar dominante e à consciência dessa clas=.?18 uo
Brasil, "superada" a hegemonia das oligarquias rurais, apare-
ce a burguesia estimulada a algum tipo de reali zaçãö,.econômica
e de ascenção porítica. A revorução que a burguesia pretende,
no âmbito do poder, apressa argumas fases e determina um sin-
cretismo atávico dos setores burgueses. o latifúndio ainda es-
tá pleno de poderes, a revorução comerciar se inicia, não se
consorida e surge, simurtaneamente, o processo de industria-
lização. Todas essas irrupções produzem uma nebulosa na orga-
nicidade do paísr ro sentido da ausência de um modelo de de-
senvolvimento. os fatos surgem e são trabarhados no aqueci-
mento que eles mesmos carregam. Tudo isso dificurta uma pra-
nificacão da economia nacional- e um estud.o aprofundado de es-
tratégias polítícas no circuito j_nterno e externo.

o rsEB é um organismo mergulhado nesse caud.al de neófi-
tos. Pensa uma prática dirigida por erites competent.es e sen-
síveis às expectativas das massas. Lança-se a trabarhar a co-
letivização do nacional,Nisso comete equívocos como pensar a
elite convertida ao Brasir, portanto, digna de crédito. Desse
modo, a estratégia da crasse no poder acaba send.o referendada
pelos nacionaristas, eüê entendem o poder como poder da nação
e não como poder de classe. A falta de uma reitura dialética
de cunho materiar resulta na não compreensão desse aparecer
burguês , j'a mostrado por Marx e Engels.

"A burguesia, por ser já una classe e não um esËa_melrto, é obrÍgad" " org"r,i"ar-stãio".i*À"i", ffiomaÍs-localmente, a dar uma forma geral a seu inËeres_
se ur6dio. Atravãs da emancipação da propriedade priva_da em relagão ã comunidade, o Estado r¿ä"it"-"ra e*ís-tãncía particular, ao lado e fora da 

"o"r"d"d" cívil,
mas este Estado não é mais do que a forma de organÍza_
ção que os burgueses necessarlamente adotam, tanto noínËeríor como no exterior, para a garantia- ^ ,""Ípao"áde sua propriedade e de 

""rri iot"rã"""" :2I9

( 218) Trazemos, nessa argumen.Ëação,
monstra a história das idéias
transforma com a produção mat
época sempre foram "" idéí""

asq uestões drO urânifesto. rr
Que

senao que a produçao i.ntelectual
erÍal? As idéias dominantes de
da classe douinante.tt Cf. ed.cit.

de-
se

uma
p. 36

(2I9) Cf. Ideotosia alemã, p.97-98.
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É preciso ir adiante na anál-ise. o que percebemos é que
o conceito-naçãor ürn conceito'renfeitad.o"no corpo da teoria
isebiana, possui a significação burguesa. rsto significa que
a nação, para esses teóricos, funciona como o cenácuro, onde
todos estão protegidos do inimigo e iruminados peras ruzes do
espírito de corpo do povo brasileiro.

A característica do conceito de nação se respalda
vontade geraI, aquilo que para Rousseau
vo". A definição isebíana é marcada por
feito pela doutrina rousseauniana, güe

era a "vontad.e
esse recorte
propõe:

na

do po-
teórico

tt... não a vontade de uma classe ou de um déspoÈa,
mas a vontade de toda a nação determinaria as leis; e
esta vont,ade manifestar-se-ia simplesmente por meio de
uma solfcitação à nação para que unisse e ä proclamas-
se. Cada cldadão, assim, dariá formas às leis ae seu
País."220

E como se constrói essa vontade geral? eue referenciais
possui o povo para organizar conceitualmente seus propósiÈos
e princÍpios? onde o recurso teórico para erucid.ar o que se
expressa como vontade popular, escapando de intenções subje-
tivistas? No rsEB, isto se põe por meio do recurso à ideolo-
9ia, ideologia esta que se traduz numa retórica pragmática:
desenvolvimento da nação. É o solvente que dirui a ruta de
crasses. Esta é uma circuraridade produtora de circuitos con-
ceituais, incapaz d.e permitir um métod.o de anárise do rear.
Não há método; não há sistematização. Hávôosepistemorógicos,
que se baseiam na ideorogia desenvorvimentista. Esta postura
dificulta, profundamente, a rigidez do exame teórico sobre os
referenciais isebianos.

A compreensão do real-nacionar produzj_u a lacuna neces-
sária para que esta nação não se transformasse numa outra na-
ção, apesar do embrema d.esenvorvimentista. os teóricos não ou-
saram o suficiente para a realização da sua teoria, para a
efetivação objetiva da práxis, no espaço nacionar.

Ainda dentro
há algumas nuanças

de uma análise teórica, podemos indicar que
dialéticas no conjunto da reflexão isebia-

(220) Cf. Contraro social cap.15, Sao Paulo, Abríl Cultural, I973.
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Dâr quando aparecem os momentos determinados do reconhecimen-
to e da superação da rearidade atual da nação. ocorre, no en-
tanto, eü€ os limites demarcatórios do processo diarético per-
manecem como um ponto de partida. Não observamos o concreto
rearizado, a síntese. Disso resulta um vazio conceptuar, ond.e
os referenciais teóricos se reracionam, de um modo refrexo,
com um certo anuviamento da historicidade do real-nacionar.

É no momento em que a totaridade concreta precisa ser
atingida e as contradições necessitam ser superad.as, na prá-
xis, que nos deparamos com uma estagnação epistemorógica (uma
realidade observada, analisada, debatida, mas não transforma-
da). ousamos, então, afirmar que isto revela o desconhecimen-
to, pelo rsEB, do método diarético, no que ele tem de mais ge-
nuino, güê ê a compreensão unitária e t.otar d.a História, com
vistas a sua transformação, no âmbito das contradições. o que
se manifesta é a t'doxa", em detrimento da ,,epistemert. A ciêncía
não se efetiva na questão do real-nacional

Lukács já advertia para a importância de trabalhar dia-
leticamente o fato, superando o conceito de fato puro, abs-
traído de um contexto e anarisado por uma teoria fixi_sta,
cujas categorias se movimentam, apenas, de um modo funcionar.

Não vemos, no trabarho t.eórico do rsEB, a dinâmica do
entendimento diarético do real (a não ser no vezo idealista-
hegeliano) - rsto responde por um conceito de nação dentro de
argumas demarcações teóricas como o voluntarismo (nós deseja-
mos uma outra nação) ou como o fatatismo (somos frutos de uma
ação colonizadora). Estas posturas se afastam do alcance his-
tórico da diarética materiarista e atestam o equívoco da aná-
lise, ainda formar, das rerações sociais dentro da nação.

Esta frouxidão entre os raços da teoria comapráxisr rrâ
análise isebiana, aparece com maior nitidezr guando examina-
mos o esforço teórico rearizado para a justificação relacio-
nar entre as elites e as massas, numa espécie d.e fraternidade
silenciosa.
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4.1,.2 A tentativa mediadora d.a teoria
ção das elites e das massas

isebiana na aproxima-

No entendimento do rnstituto há uma perfeita comunhão de
interesses entre erites e massas. o apelo nacionarista se re-
veste do condicj-onamento burguês, envolvido no "véu ideológi-
co", para usarmos a expressão de Lukács. Esse véu impede a Iei-
tura do rear nas diferenças dos segmentos sociais. Há como que
um mergurho no universo da mesmidade. o rsEB faz esse mergu-
tho. As contradições reais não são consideradasr nâ medida em
que há um interesse imediato: retirar a nação do atraso e do
subdesenvolvimento e rançá-ta numa fase de desenvorvimento e
industrialização. E isto é razã.o suficiente para que a aresta
ideológíca d.o interesse de classe seja aparada, permanecend.o,
apenas, o chamado interesse da ,rucão?2l

um dos fatores expricativos dessa postura é o apelo po-
purar. A eficácia do nacionalismo está na difusão da ideolo_
gia: E preciso que haja uma apropriação coretiva da ideoro-. 222gra;-- Essa apropriação se reveste de um gesto púutico, gü€
é a constituição ideológica de um movimento nacionalj-sta com
interesse dirigido para o fortalecimento da Nação. Assim é que
na montagem da ideologia do nacional-desenvovimentismo são ab-
sorutamente necessárias as duas representações: erite e mas-
sas. uma, porque produz a ideorogia, e a outra porque a difun-

(22L) C0RBISIER, R. Situação e alternativas da culËura brasÍleíra. In:Introdu ao aos roblemas do Brasil, p.2I3, refere essa simbiose:
caso brasileiro, a reaçao contra o semínacÍonalismo e o subde_senvolvimento so se poderá fazet com apoio das classes que o supor-tam como um entrave a propria expansao, exPansao da indústria na-cional e do mercado inte rno quer dizer, a burguesia industrial,o comérclo ligado a essa burguesla, os set.ores esclarecidos daclasse nédia e o proletariad.o industrial. É cou apoio nessas clas-ses, nos seus interesses e nas suas reivindicações que coincídem,alíás, com os interesses do desenvolviment.o do país que a I inteli-gentzíat brasileira poderá f orjar a ideologia da lÍbertação nacio-nal. tt

VIEIRA PINTO, eur C.R.N., v.l, p.33 afirma: "Não há projeto social
sem ideologia de massa, ou seja, sem suficiente uniiicäcão ¿o p"rr_samento e da vontade popular mediante uma represent"cãot¡jetiva darealidade e a decisão de nodíficá-la."

(222)
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de, ainda que no desejo de alguns isebianos a ideologia na-
cionar deva ser proveniente da consciência d.as massas. Neras
estaria a fonte genuína do nacionar-desenvorvimentismo, pela
razã'o expressa de que seriam elas as beneficiárias imediatas
dos resultados do desenvolvimento.

Vieira Pinto, especialmente, admite que

-"... esse sístema, a ideologÍar pêrêomomento atual,
só brota na conscíôncia daquela frãcão da socied.ade
9ue, por ser construt.ora do novo estado de colsas, á oúnico setor no qual podem ter orígem as repr.""rrtáçõ."
relat,ivas ao real recém-crl^¿o.1223

Remete ã massa o patrimônio ideorógico do desenvorvi-
mentismo, embora reitere as dificutdades que ela encontra pa-
ra a elaboração teórica de tar ideorogia. o povo vive, ini-
ciarmente, uma fase embrionária de consciência, a que emite o
barbucio ideológico, ao quar já nos referimos anteriormente.
A elite acorhe essa manifestação iniciar e trabarha seu con_
teúdo sob a forma de enunciados que integrarão um corpo d.ou-
trinário.

Esta relação teóri-co-conceituar da erite com o povo é
imprescindíver no processo do desenvorvimento nacionar. E as-
sim continua o nosso autor, a destacar o paper do pensad.or au-
têntico:

t'Torna-se necessárÍo o pensador aguçar a sensíbili_
dade para discernir e captar quanto haja de ,rrtârrii"o
nesses prenúncios ideológicos difu"o" io pensamento co-no em qualquer oltã? forma de pensamento e d.e compor_
tamento popular .ttzz4

o desempenho da elite na relação com a massa tange os
limites de uma consciência iruminista. Há um dado bruto a ser
trabarhado peras mãos habiridosas do intelectual. A manufatu-
ra da ideologia resurta do trato epistemológíco sobre a maté_
ria-prima fornecida pela massa. À elite compete o papel de ga-
rimpeiro ideológico. As rerações aí aparecem como não-contra-r,

i,{
(

),"" ' (223)

(224)
t

C.R.N. , v.1,
Id:, p.L45.

p.I44.
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ditórias. cria-se um mundo de iguaritarismo ,r.cion.r?2S

E é exatamente esse o acento burguês na questão nacio-
nar. o que garante que a elite representará com fidedignidade
as aspirações populares? eue tipos de interesses do povo po-
derão ser interpretados pera elite, quando ela se detiver a
construir a teoria da ideologia do nacional-desenvolvimentis-
mo? No momento em que a elite for trabalhar o dado fornecido
pera massar guê espécie de proteção raci_onaI estará com era,
para que não funcione sua consciência redutora? euar o espaço
de poder que terá a massar Dê condução do processo nacÍonal,
se contrariar os interesses d.a elite? !

Esse conjunto de questões não estão contempradas nas in-
vestigações isebianas. o interesse ideorógico desenvorvimen-
tista deixa de enfatizar o trato diarético do rear. É o modo
invertido de considerar as relações dos homens e das coisas,
isto é, o modo mais rimitado da ação ideorógica, ummodoidea-
rist'a. Pensar na aproximação das erites e das massas, de uma
maneira fisiológica, sem considerar as circunstâncias da vida
material de cada uma é hipostasiá-ras num céu nacionar-.

Cabe trazer aqui Marx e Engels:

"... não se parte daquilo que os homens d.lzem, ima-
gínaur ou representam, e tampouco dos homens pensad.os,
iuraginados e representados para, a partir daí, chegar
aos homens em carne e ossor pârte-se de homens real_
mente atl-vos e, a partir de seu processo de vida real,
expõe-se também o d.esenvolvfmento dos reflexos ideoló-gicos e dos ecos desse processo de vida:t226

pa

de

l-os

tuação determinad.a, num contexto determinad.o,

(225) GUERREIRO RAMOS, em O roblema nacÍonal do Brasil
"O povo não pode d irigir o processo hist orl_co-soc

l-s

A possibilidade
"homens realmente
subdesenvolvido,

Há, portanto, uma

dessas determinações são
ativos", güê, vivendo na
traduzem ideologicamente
linguagem reaI, guê é a

e sua vanguarda. A vanguarda do povo ó
esso nacional. O povo como totalidade é

realizadas pe-
realidade de um

essa realida-
fala de uma sí-
onde as idéias

, p.230, lembra:
ial senão por in-
o dirigente dire-
dirigente indt-

terrnédio d
to do proc
reto. rr

(226) Cf. rdeoto la alema p.37 .
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são produzidas materialmente. se a rearidade vivida pera eli-
te é prof.undamente diferente daquera vivida pera massa, como
se dá a construção material conjunta das idéias de ambas? co-
mo diruir nessa solução ideológica o resultado do pensamento
originado em fontes materiais tão diferentes? A ideologia na-
cionalista é capaz de resorver esse pararero? Não será isso a
negação da dialética e, conseqüentemente, a negação da prá-
xis ?

Embora, admitindo um certo primarismo diarético no pen-
samento isebiano, não podemos deixar de indicar seu desejo
dialético de compreender o rear-nacional, quando procura en-
tendê-lo na fase do reconheci-mento de corônia e na etapa da
superação desse atavismo ao pensar na emancipação nacional.

estão
ISEB

As formas ideológicas na reitura da realidade nacionar_
fundadas no entendimento da elite, a quaI, segundo o

possui a visão de totalidade.

"AdmiÈindo a existãncia de uma burguesía nacional,quer dizer, índependente tanto das oligarquias ruraisquanto-do capital forâneo, propúnhano"-rrr, fideologia
global' do desenvolvimento,-isio é, o naciorrrii"ro. eideologÍa era tglobalr 

-precisamente porque incluia, en_t.re as classes responsáveís pelo desãnvolvÍmento, a su_posta burguesia nacional. Sem atentar para a heterodo_xia da tese, transpúnhamos as relações-Ínternas, enËreas classes sociaís,;'pa." as relaçõã" 
""i"r";";-' enrreos palses, e, considerando o ,t'oÃ"o un tpaís- proletá_rior, donínado e explorado pelo ínperialisno¡ conside_

rávamos á externa, a contràaicão princÍpalr ê o nacio_nalismo, enquanto t.eoría ou platai"rra da emancipacãonacional, 'a ídeologÍa global do desenvolvimento .tr22i

o intelectuar orgânico incorre no desrize teórico (até
justifica que a tese é heterodoxa) ao relacionar globalmente
massa e elite e massa e nação como duas faces de mesma moeda.
o uso da polarização colônia-metrópo1e é extremamente subli-
nhado como argo que pode anestesiar uma reber-dia popular (o
inimigo do povo está fora do país) e inebriar a massa.

A elite procede, num primeiro momento, como salvadora

(227) CORBISIER, R. O nacionalj-smo segundo o ISEB. In: Filosofia e crf_Rio de JaneÍro, Duas Cidades, Lg76,ffitíca radical
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do país, e, num segund.o momento, mostra uma face da nação tão
ofendida e vilipendiada pera metrópole, na tentativa de con-
seguir a adesão apai-xonada das massas ao ideárío da ideologia
d.esenvolvimentis tu?28 Enquanto a massa tem emoção e a erite
tem idealismo, a ideologia surge como fator de equilíbrio, a-
tuando como uma espécie "de síntese dos opostos conciriados
no projeto do desenvolvimento nacional", segundo opinião de
Vieira Pinto.

Essa conciriacão é anuladora de quarquer outra forma de
contradição que possa acontecer no ambiente nacionar. outras
derivações são propósitos de incompreensão com o projeto na-
cional, conforme o pensar do rsEB. A não agrutinação em torno
do real-nacionar significa a intenção de não contribuir para
tirar o país do estágio de subdesenvorvimento. Essa balisa
teórica e pragmática se reforça na construção do conceito de
consciência nacional.

4.1 .3 A operacionarização ideorógica d.a consciência nacio-
naI

A caracterização da consciência como fator de interec-
ção da rearidade toma a cena principal do discurso isebiano.
Essa caracterização possui um referenciar paradigmáticor erJ€
orienta a compreensão teórica e a ação política dos que optam

(228) No contexto dos debates isebianos pensamos taurbéur no uso ideoló-gico da sítuaçao colonial e na ânfase dos dominadores que produzi-
ram uma ideologia colonialista dif undida eritre as nações expansio-nístas. WERNECK SODRÉ, eur A ideol ía do colonialÍsmo Rio de Ja-neiro, ISEB, 1961, p.113, enfoca esse tema: Toda a ídeologia ejustÍficada por defini çao (.. ) e pretende apresentar-se como a-priorlstíca. Por ídeologia do colonialismo se entende o conjuntode idéÍas e conceitos, guê, gerados e desenvolvidos com a expansaocolonlal das naçoe s do ocidente europeu, pretendlan justífÍcar asua dominação sobre areas de que se haviam apossado no ultramar eque dominavam dfre ta ou indiretamente, gerindo-lhe os destinos r Pê-Ia posse territorí al, ou orientando-os ao sabor dos seus lnt eres-ses, pela supremac ]-a economíca sobre eles ou as suas metrópoles.Surgíu e cresceu com a fase mercantilista e consolidou-se com oprocesso que colocou o capitalismo como modo de produção predomi-nante, desembocando na fase imperialista a que assist,ímos.tt



134

pela construção nacional.

Apesar da tônica de que não há ponto d.e vista privire-
giado mas, apenas uma condição de rearidade mais intensa en-
tre um e outro ponto-de-vista, ainda assim, há a preocupação
com a coretivizaçã.o da consciênciar eüê cumpre seupapel ideo-
Iógico no seu ser coletivo.

I'Tratando-se de_enunciado cujo objeto é a realídade
do país, a consciôncia indÍvidual, proclamando_se co-leËíva, assume o gue chamaremos de äaráter ideológico,
no sentido de ser uur julgaurent,o da sociedade sobre si
mesma, por,interpéaio de quem acredita exprímír o sen_tÍmento 

"or,m. 
tt229

A concepeão fie consciência nos mordes idearistas apare-
ce acentuada pero testemunho da experiência do saber, a pre-
sença do quotidiano na consciência. Esta consciência se cons-
trói a partir de uma exigência do quotidiano nacional. o pen-
sar é uma emergência da experiência da realidade nacional. o
conteúdo desse pensar é a essenciarização do real-nacionar.

Essa consciência "acordad,a" pela rearidade produz uma
"ideorogia" que postur-a metas emancipatórias. Numa primeira
fase, trata-se de uma consciência subjetiva. Ao avançar na
compreensão do real, agudizando sua carga crítica, tornar-se-
á uma consciência coretivar portadora da ideologia. Há uma
consciência convicta da rearidade nacÍonar que sublinha a
"conversão ao Brasir". A consciência se manifesta, então, con-
verti-da ao ideário do nacionar-desenvolvimentismo.

outro aparecer idealista da consci_ência é o fato deraestar baseada numa compreensão ideológica do rear, a semerhan_
ça de um espírito girando em torno de si mesmo, num processo
de síntese sem estar precedido por um processo de anárise.
Eis uma consciência não resurtante da práxis, semconteúdoma_
terial no seu fundamento- sua fenomenol0gia retrata-a como
trabarho de uma eraboração, güêr a posteriori, servirá de di-
recionamento prático para uma ação coretiva de caráter nacio-
naI.

(229) C.R.N., v.t, p.20.
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Entendemos que as antíteses reais não são resorvidas
numa concepção idearista de consciência, semelhante à cons-
ciência das formas a priori, gue sintetizadas na cabeça do su-
jeit.o pensante, têm a intenção de abranger o real.

Em

fera do
teórica
uma nova
nica em

trutural

constituição de uma estrutura econômica da sociedade
base da superestrutura social e política, e, assim,
mos o discurso marxiano, como aquele que aponta para
mas definidas d.a consciência sociarr ês quais terão
pondência na consciência de classe.

A análise isebj-ana contorna essa questão
perfil de uma consciência 1inear, normativa,
produtora da ação social. Exatamente o inverso

se tratando de uma reflexão com repercussões na es-
sociar e do político, entend.emos que a contribuicão
do rsEBr nê concepção de consciência nacionar produz
lacuna, porque fatta a visão de uma totaridade orgâ-

que todos os erementos se articurem no conjunto es-
da sociedade.

Pensando no probrema das rerações sociais, anotamos a

como a

sublinha-
as for-
corres-

dialéticas
vida social
ciência é o

MARX & ENGELS, asseveram na
ciãncia que determina a vida

Ideolo ia alenã

desenhando o

paradigmática,
das categorias

p.37. t'Não é a cons-
eternina a consciãnciatJ

de compreensão do realr âs quais demonstram que a
não resulta da consciência, ao contrário, a cons-
produto das condições materiais ¿e viaa?30

Trabalhando dessa forma o problema da consciência, e,
ainda, objetivando-a como consciência nacional, o rsEB Eraz
para a cena teórica a discussão de um trabalho de consciência,
enquanto uma atividade interectuar ideotogizada, d.escuidando
de que a ação de consciência faz parte do processo produtivo,
e' portanto, realiza uma atividade revorucionária.

Nessa consciência experienciada surge um outro elemento
para análise: a consciência busca uma verdade. Mas que tipo
de verdade? A verdade de uma intencionaridade já estaberecida
pelo reducionismo dos sujeitos? ou, a verdade que é a própria
práxis, a ação mesma da transformação sociar? seguindo o rumo

(230)

, mas a vÍda que d
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da investigação dos isebianos, podemos indicar que há a busca
da verdade nacionar, o d.esejo do encontro da identidade do
país, a confirmação do em-si da nação, a realização deumpro-
jeto nacionarista com a burguesia domin.rrt.?31 Eis o redu-
cionismo ideorógico de uma consciência a serviço aa nacão?32

Ao percorrermos os caminhos teóricos trilhados pelo ISEB
e tecermos a crítica ao conceito de consciência nacionar, não
queremos invalidar o processo conjunto de um povo, gue signi-
fica a tarefa, marcadamente revolucionária, de construção na-
cionar. De forma alguma isto significa uma revisão nas ques-
tões já situadas no segundo capíturo desse trabarho. A inten-
ção é d.e acrarar o perfir do posicionamento teórico-prático,
que envolve a compreensão de que há uma porítica a ser reari_
zada, rro interior da Nação, sendo que o seu primeiro arvo de-
ve ser a estrutura monopolista do capitarismo internacionar,
que continua, celeremente, a oprimir as nações em processo de
desenvolvimento.

É evidente que essa tarefa tem uma coordenada diaréti-
ca: a negação do imperiarismo econômico, negação esta fundada
no conteúdo social da práxis revorucionária, a quar injeta na
luta nacionarista toda a materiaridade em que vivem os sujei-
tos sociais e poIíticos, empreendedores da negação e denuncia-
dores da contradicão

( 231)

(232)

GUERREIRO RAMOS, em A redução socÍológica, p.20, situa a proposta:'.0imperatÍvododesffi."o,,""iã;;i"_'-;;i;i""(...) a auroconscíôncÍa colerÍva e a eonsciência-cri;i;" "ã;--;;.-dutos hístóricos. surgeu quand.o um grupo sociai poe entre si e ascoÍsas que o círcundam um projeto dã exfstência.tt
Lembramos' nesse contexto, o peso ídeológico da consciência que jáestabeleceu a sua verdade. para ilustrar Ísto, é Ínteressante lero que escreve pierre Ansart, em ldeol l_as conflitos e oder, Rl-ode Janeiro, Zahax, 1978, P.17. ampliar consldera-velmente a no çao de fdeología, designando ass im nao um sísËema ín-telectual particular e isolado do seu contexËo sócio-históríco, maso conjunËo das 1 po1ít ícas de uua sociedade, ísto é, oconjunÈo das POS ricas que se organízam numa formação his_tóríca concre ta em dado momento de sua histórÍa e que esboçam atotalidade das possíbili dades e sua finitude.tt Dessa forma, dedu_zimos que a 1inguagem polÍr ica do Bras il da década de 50, esËimulaa posÍção teóri

(

ínguagens
íções teó

nacional.
ca do ISEB na construç ao ideolõgíca da conscíância
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rnspiramo-nos em Horace Davis que mostra em seus estu-
dos a impotência do capitalismo em organizar a paz mundiar.
E' ao afirmar isto, admite que o socialismo tem condições de
cumpri-r esta tarefa e, nisto, consid,era a contribuição do na-
cionarismo tar como fez Lênin, "qr" tomou a decisão crucíal de ín-
corPorar a exploragão nacíonal, juntamente com a exploração d.e classe, co-
mo parte básíca da teoria marxista .rr233

4.2 O produto do processo: a modernização capitalista

A proposta desenvolvimentista do rsEB aponta para a ne-
cessidade de enfrentamento da rearidade nacional. Essa reali-
dade demonstra a situação marginal da nação no que se refere
ao desenvolvimento econômico e a soberania
proclamação formal da Independência) .

política (apesar da

os dados ã disposição dos interectuais do rnstituto de-
monstram a premência da metamorfose do rear-nacionar e a ca-
rência de recursos para que se processe essa transformação.
Atendemos para o fato de que o nacionarismo isebiano difere
de uma reforma econômica, simplesmente. Exige um repensar po-
Iítico da nação

A base teórica do ideário nacionarista isebianor euê
arimenta a ideologia do desenvorvimento propugnada, reflete a
infruência oriunda dos teóricos do capitarismo riberar. Esses
concedem às nações ou regiões subdesenvorvidas um espaço aI-
ternativo de participação na economia mundiar. A retórica d.a
consciência burguesa liberar demonstra "boa vontade', com os
dominados. rsto sensibilj-za a "interrigentzia" dos paises
atrasados, que acreditam na soridariedade dos senhores, até
porque eres tendo a hegemonia do poder e do capital se apre-
sentam generosos com os oprimidos.

(233) Cf. DAVIS, op. cir., p.272.
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o rsEB participa desse iluminismo capitarista, gue tem
em Gunnar Myrdar um expoente relevante. Guido Mantega234.pr"-
senta uma análise sobre a postura desenvolvimentista d.e Myr-
daI e suas contri-buições nucleares para o debate nacionarista
do TSEB, güe patrocina a tradução do seu 1ivro (1960) Teoria
economl_ca e regLoe s subdesenvolvida S . Nessa obra, Ivlyrdal aces-
ta as baterias teóricas contra o subdesenvorvimento e subli_
nha a importância dos elementos poríticos nas anárises econô_
micas. Entende que os países subdesenvolvidos necessitam do
apoio porítico dos países ind.ustriarizad.os, güê, investem na-
queres, subsidiando as melhorias e incrementando o progresso.

ocorre o desejo mimético do dominador no seu propósito
de apropriação. É importante que o subdesenvolvid.o sejaumd.e-
carque do desenvolvido. A contradição tem que ser suprimida,
sufocada. A imitação, o prorongamento do poder metroporitano,
na periferia é indispensáveI até para que a ajuda seja mais
intensa.

Nessa linearidad.e, a d.emocracia, nos mordes ocidentais_
burgueses, aparece como a melhor forma de governo. Favorece a
participação de todos no processo do desenvorvimento econõmi-
co e satisfaz a ânsia participativa d.as massas nos jogos elei-
torais sistemáticos. Esses fatores poríticos são basirares no
discurso de Myrdar. Mantega adverte para a sua infruência:

"E aqui estamos diante de uro outro aspecto fundamen-tal do pensamento de Myrdal, não apenas porque ele Ín_fluiu decisivamenre na consriruicãó ¿o pro¡Ëto politi_
co do nacional-desenvolvimentismo, como taiUé, ån vtr_tude de sua conÈríbuição para chamar a atenção para adínânica de classes do präcesso socíal. Segundo Myr_dal, no regime democrático as massas podeur organizar_
se para reivindícar melhores condições de vida, pres_

(234) I'IANTEGA, G., op. cit., p.53, refere que Gunnar Myrdal propugna umnacionalísmo com capacidade de superar o subdesenvor-vÍmento, tendoem vlsta a coesão interna ¿a nacãã. (. . . ) "c'r¡ã, Myrdal também a-creditava que o livre jogo do mercado, prejudi"".r" ã" p"í"à"--"ar"_sados, acenËuando a distância que os separava dos paísä" ,ião".-p"_ra romper as amarras do subdesenvolvimento, sugere ele, devería sur_gir um Estado nacional que proced.esse à" ,åairï".cõ""-óor-1.-i"-.1"""-pazes de alterar o rumo tnaturalr das tendência" å.o"ôri"ã"]--- coo,essa proposição Myrdal atribuía um_paper rerevante aos fatores po-ríticos no processo de rransform"i;å-ã"" pri"å"'"arasados.',
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sionando os empresários para^elevar a prod.utivídade dos
empreendimentos econômicos . tt235

A aproximação do rsEB a Myrdal se dá em torno do enten-
dimento comum do poder das massas no desencadear das reformas
nacionais, que devem ser rearizadas pacificamente, com a in-
tenção_de preservar a paz socíar, apaziguando possíveis con-
tritos ? 

3 6

Falamos em reformas, apesar dos isebianos se referirem
ã "revolução nacionar". Entendemos que essa revolução nad.a
significa em termos de modificações estruturais, no âmbito do
modelo capitalista buscado peros países subdesenvorvidos. Não
há revolução na economia ou na política. o que ocorre são
adaptações de novas situações d.e mercado e de produção de
bens, contextualizados no universodo procedimento democrático
burguês. se insistirmos na nomenclatura revorução, então po-
demos decidir que se trata da revorução burguesa nacionar (?)
Quê, com o apoio das massas, melhor se regitima para buscar
seus objetivos.

o Estado se encarrega de regulamentar todo esse episó-
dio, como coordenador pleni-potenciário da economia e da po-
Iítica. Nesse particular, os isebianos vêem o Estado como
agente capaz de promover o desenvolvimento nacional, mas, des-
de que mantenha uma postura liberat em reração aos proprietá,
rios privados dos meios de produção. É a mesma preocupação de
Myrdal na constituicão de um Estado Nacional impulsionador das
transformações econõmicas e políticas necessárias para a su-
peração do atraso das nações periférias.

(23s) MANTEGA' G., op. cit.r p.55. A propósito Vieira pinto reconhece emMyrdal um pensador respeitável, capaz de superar o fato d.e ser ori-undo de uma nação hegenônfca e se ãolocar dà ponto-de-vista da pe-riferia. Realmente há um encantamento acerca da postura do p.rrä"-dor sueco.

rd., p.57. "No capitalismo bonzínho de Myrdar, vale a pena repe-tir, há luta de classesr porém não está irrrr¿"r"rrtada em ínËeressesexcludentes diametralmente opostos, como na análÍse marxista, massim em interesses de forma convergentesr euê levau à colaiá="iãosocial ent.re as duas classes maís expressivas do capftalísuro: aburguesia indusËríal e os trabalhadoi"". No Brasil åssa concepçãosocÍal-democrata de capitalismo ganhou contornos mais preeisos- nosdebates artículados pelo rsEB, vãrificados a partir da segunda me-tade da década de 50.r'

(236)
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A modernização capitalista resurta como um produto de
um processo que começa no acordar de uma consciência nacio_
nal, passa peras obstruções internas dos grupos hegemônicos e
desencadeia num conjunto de expressões do desenvorviment,o, co-
mo mercados interno e externo equiribrados, urbanização e in-
dustriarizaçáo na mesma curva exponencial, eüê, no somatório,
fala da merhoria das condições de vida da popuração.

Esses fatores do "progresso econômico" compõem uma es-
pécie de práxis fetichista, onde o crescimento econômico apa-
rece em grau mais elevado do que a independência curtural e a
soberania porítica. Mas essa máscara é própria do processo que
o Capital faz na linearidad.e histórica do subdesenvolvimento
para o desenvorvimento. Essa ideorogia do progresso é assumi-
da virtualmente pelos nacionalistas, sem muito distanciamento
critico.

o rsEB mergurhar ê*r parte, nessa onda gue no seu pico
maior mostra as vantagens econõmicas e sociais da moderniza-
ção patrocinada pero capitar. A própria guestão id.eotógica que
referencia o nacionar perde a sua maximização e dá rugar ao
desenvolvimento como a realização efetiva da idéia do nacio_
nal. Dessa forma, é possível observarmos que os postulantes
do desenvolvimento a qualquer custo não encontraram barreiras
reais no interior do rsEB, como um todo. o canto de sereia do
juscelinismo produzirá efeitos na consciência do rsEB, na me-
dida em que' a níveI teórico, o rnstituto não verificou no
ideário de JK a negação d.o seu nacionalismo. É possíver que o
rsEB tenha feito uma reitura de que JK seria o aparecer do
prático-inerte e que eles (os isebianos) eram capazes de via_
bilizar a práxis real_

3 - A versão positivista do
desenvolvimento

atraso: d.esenvolvimento e sub-4

A polarizaçã'o entre desenvorvimento e subdesenvorvimen-



to é alicerçad.a na versão
da questão nacional tendo
senvolvimento.

I4T

positivista que sustenta o debate
como pano de fundo o problema do de-

Essa versão é alimentada, especialmente, pela
juscelinista que percorre o tempo isebiano. A grande
dos interectuais do rsEB reside no fato de não terem
cebido da "fraude nacionalista" de JK.

postura
ilusão

se aper-

Ereito com votos das forças nacionalistas e dos setores
progressistas, Juscerino consegue seduzir os pensadores na-
cionalistas com o seu "plano de Metas", apresentando-o como
sarvador da nação. o rsEB, j'a referimos, deixa-se encantar por
esse Plano e ousa pensar que pode ser um assessor "ideoIógi-
co" do governo dito nacionalista?37

Fortalecido no poder, JK assume, explicitamente, a ati-
tude conciriadora, güê barança entre popurismo emodernização.
Precisa manter o fascínio sobre as massas e para isso apre-
senta o desenvolvimento como o sinal expresso de superação da
miséria popular. por outro rado, o desenvorvimento exige mais
que a retórica e o projeto modernizador. Requer arrojo e, con-
seqllentementer produz movimentos contraditórios nas diferen-
tes classes sociais.

Para desencadear esse projeto é preciso aporte de recur-
sos e' esses, não provêm, obviamente, das camadas populares.
Oue fazex? ! Arianças são necessárias e devem ser feitas com
quem possui contrapartida. As classes populares e as camadas
médías não apresentam cacife econômico e nem politico para fa-
zerem parte dessas alianças. Resta a burguesia como interro-
cutora váliaa para debater e decidir a modernização do país.

JK faz aliançar portânto, com a burguesia nacional, que

JK dfscursa na instalação do rsEB. sua faLa ê. um apelo e uma defi-nição de principios. "0 nacionalismo brasileiro, tal como entendo,
tem uma fínalidade precisa nesta hora, nestes anos decisÍvos, guêé trabalhar pelo desenvolvimento. prestareis um serviço inestirná-vel e precioso ao pals, se ajudardes na tarefa d.e formar uma uen_talídade, um esplrito, uma atmosfera de ínteligância para o desen-volvimento." cf. DÍscursos, Rio de Janeiro, rsEB, I95b, p.4g-49.

(237)



por sua vez, tem seus interesses defendidos pero capital
ternacional, o quar se apressa a atender aos apel0s dos
periféricos. É o "capitarismo bonzinho" já referido por
tega. Sua estratégia é absolutamente eficaz.

L42

l-n-
povos

Man-

Nesse movimento participativo é dito ã massa que o de-
senvorvimento é a garantia da democraci-a e que esta se res-
palda na segurança. Ambas fundamentarn
cional da ordem e do progresso que se
laudatório ao trabalhad.or, fazendo com
dor desse t.*.?38

o lema positivista na-
pronuncia no discurso
que e1e se sinta cria-

A

acentua
mental

Os discursos nacionalist.as,êro ISEB
se alimentado com a proposta-nacionalista
no industrial com vistas à impfementação
s€, necessárias para reunir a capacidade
dora do desenvolvimento.

forma de pronunciar-se a ideorogia do desenvorvimento
o aspecto econômico (trabalho e riqueza) como funda-

para o êxito da meta: avançar 50 anos em 5.

é um de1es, tinham
de Vargas e seu p1a-

das indústrias de ba-
nacional impulsiona-

A morte de vargas produz arguns recúos no projeto na-
cionalista: demora na acereração do projeto da Eretrobrás; Re-
solução 113 da SUMOC?39 acordos atômicos sigilosos (1955). Es-
ses recúos revelam uma porítica de cumpricidade. os setores
de base (siderurgia, petroquÍmica, energia, transportes) são
reregados a segundo prano no governo de JK. sua intenção de-

( 238) Num dlscurso pronunciado ao
19 de maio de 1959, JK é ve
volvfmento pode levar-nos e
perdurar o subdesenvolvimen
tos, poucas serão as possib
vida mais compatÍveis com o
balho normalmente é uma med
nidade se confraterniza e é
a nossa, jovem e com desËín
za, uma forma dírei mesmo h
consclância nacionaís.t' In:
celino Kubitschek, Serviçoffiái'o, iöão

s trabalhadores do RÍo de Janeíro, no
emente na sua retórica: tt... Só o desen-
ao Brasil a melhores dias. Enquanto

to, os nossos horizontes serão estreí-
ilídades de vos elevardes a condíções de
esforço que dispendeis. (. . . ) Se o tra-

ida do homem, se pelo trabalho a huma-
toda una, o trabalho em uma Nação como

o a cumprir, assume aspectos de grande-
eróÍca de manifestação da vontad.e e
Resenha do do Presidente Jus-

de Documentaçao da PresÍd enc ia da
tomolV, p.19.

Essa Resolução da superint.endêncía da Moeda e do crédito é assÍna-da durante o Governo de café Filho, concedendo favones financeirosas empresas estrangeiras. É o inlcio do leilão do paÍs.

(23e)
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senvolvimentista passa por uma industriarização que privire-
gie a indústria pesada. rsto curmina na concentração de rend.a
nos grandes centros urbanos, ond.e circula o capital. Arémdis-
sor a poIítica de cooptação sofisma o encurtamento de distân-
cias entre as classes e os setores de classe.

Alguns isebianos conseguem vislumbrar a intenção de JK,
que' no seu aparecer é mais desenvolvimentista que naciona-
lista. Essa poIítica d.eixa a nação numa situação de dependên-
_J _ "240cra l_nsuperavell - -

Permanece, no entanto, a postura de um positÍvismo Ii-
near a infruir na retórica nacionarista. A arternativa que se
apresenta em termos decisórios envolve a saída do país da si-
tuação de subdesenvorvimento e acereração do seu processo de
desenvolvimento ou a permanência na situação de atraso. Essa
decisão imprica em ter presente as repercussões desse proces-
so¡ os pontos de ruptura necessáríos para que se viabirize a
modernização e os acordos explícitos ou imprÍcitos com os cen-
tros internacionais do poder.

Essas razões não são discutidas no seu movimento con-
traditório ou na superação das contradições. são apenas des-
critas de um modo excrudente, maniqueista, metafisicamente sí-
tuadas- rsso é o que chamamos a versão positivista do atraso,
que sublinha a realidade nacional de um modo pendularr Do jo-
go de alternativas absolutas.

wão há o entendimento dialético da situacão histórica da
nação. o espaço necessário para que a ',interrigentzia,, na-
cional possa descobrir o significado de um projeto desenvol-
vimentista, aliado a determinado modo de produção, é ocupado
pela brutaridade dos dados estatísticosr pera eloqüência das
formas fetichistas burguesas, güer no afã de "defend.erem', a
nação, dissimulam as verdadeiras relações entre as classes e
os interesses que movimentam tais projetos.

Após ,1959' a segunda geração isebiana é crítica em reração ao de-senvolvimento como projeto nacional. OSN' DUARTE ret,oma com ânfasea questão das mudanç""-""trrrturais no paÍs. c...1,,o desenvolvimen-to é uma forma agora urËrapassada de "rrcar"r o objetivo ao "rrif,r"-cimento nacíonal. Mostra tanbérn que d.evemos urgentemente empreen-der reformas profundas na esrrutura da socÍedaãe." cf. op. "illp.ã0.

(240)
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o rsEB, como patrocinador de uma ideorogia desenvolvi-
mentista, é envorvido na avalanche confusa e ambígua dos do-
nos do poder. Encontra validade no discurso desenvolvimentis-
tâ, desde que esse acene com o fortarecimento da soberania na-
cional. Não consegue situar as contradições necessárias para
que haja o avanço na análise da questão nacional. Descobre uma
posição: há uma nação atrasada que precisa ser desenvorvida.
A superação dessa posição exige uma situação nova, anuradora
da anterior. A ideorogia desenvolvimentista serve como ponto
de partida para essa superação. E a negação da ideologia, mo-
vimento necessário para sua realização não consegue ser efe-
tivada. Não há síntese. A postura rinear positivista não pro-
duz a totaridade dialética. Era é apenas indÍcadora de con-
trários. É impotente no trato das contradições reais. E o
real-nacionar não é, então, trabarhado nas suas contradições.
É apenas descrito.

Essa versão serve aos ideórogos d.o desenvorvimentismo
que assessoram JK, então já aliado ao capital internaci-onar.
o rsEB é um agente ingênuo nesse processo. pensou tomar parte
decisiva nos rumos do país e exerceu apenas o paper de ator
coadjuvante.

A racionarização dos recursos nacionais defendida pelas
metas do governo curmina na aceleração do ritmo industrial
concentrador da renda e burocratizador do poder. A industria_
lização assim imposta possui a capacidade sofismática de ate-
nuar os confritos nacionaristas, por um tempo. o rsEB, embora
ardoroso defensor da participação das massas, querendo movi-
mentar a sociedade brasireira no rumo d.as formas democráti_
cas de participação, não consegue ser ouvido. Ao contrário, a
audiência se dá ãqueles que o quiseram destruir? L

Roberto campos é ouvido como relator da couissão Mista Brasil-EUA.
Seu parecer é acatado pela assessoria de JK. Fora ouvido, anÈe_riormenËe quando partfcipou do conselho Nacional de DesenvolvÍmen-to (CND) cuja opinião subsldía a elaboração dg "programa de Metasï

(241)
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4.4 Conquistas e descaminhos

No texto de 1960, Alvaro vieira pinto assume uma postu-
ra epistemológica de crédito à ideologia do desenvorvimento.
No final do segundo volume de Consciência e realidade nacío-
nal já aparece o interesse não pera posturação ideológica, mas
pela realização da ideologia, sem os contornos deterministas
do desenvorvimentismo. Há uma leitura que o inquieta: é a que
mostra os arranjos dos metropolitanos sobre a periferia. Essa
inquietação resulta em motivações para a ação política e abre
horizontes para o avanço teórj_co.

Posteriormente (1963) Vieira pinto escreve um artigo
"rndicações metodológicas para a definição do subdesenvolvi-
mento" no qual avança na concepÇão crítica sobre o paper das
erites e arinha idéias mais preci-sas sobre a questão de clas-
se. Nesse movimento já não há a crença na união nacionar idea-
lizada entre elites e massas.

rrVerif íca-se ( . . . ) que o povo do país dornÍnado nãoconta com a elite ilustrada doméstíca para aprender emque consíste o subdesenvolvimento no qual vive, e como
deve agir para vencã-lo, porgue .ssa "lite pertence a
uma classe - ou dela é servíçal - cúmplice ã co_autora
da.situaÇão de pobreza e míséría das massas. Aelitedopais dominado nao pode, evidenËemente, denunciar as
causas do estado de doninação, resumidas no conceito
que logicamente o enuncÍa¡ poreue é inconcebível que sedenuncÍe a si próp¡i¿.tr242

Esse redimensionamento da questão nacionar atesta cla_
ramente uma opção de método investigatório, não mais linear,
mas eraborado no conjunto das contradições nacionais, cen-
trando o núcleo d.essas contradições nas bases reais oriundas
da circunstãncia do país subdesenvolvido.

A nívet teórico se estaberece uma ruptura com a
do interectuar colonizado. Há a denúncia do que o autor
mina "escribas alugados", que servem aos dominadores de

(242) cf. In:
256.

ótica
deno-

seu

Revista BrasÍleira de Ciências Sociais, julho/1963, 3(Z) z
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próprio país. Emerge o interectual comprometido com a sua con-
dicão social de dominação. Este tem um trabalho de relevância
a ser feito: mostrar o verdadeiro país em que vive, exigir e
propor condições de mudança do ponto de vista do dominado.

t'Assim sendo, não é possível esperar que a defínição
correta do subdesenvolvimento seja elaborada senão pe-
los pensadores que sati.sfaçam a dupla condíção de per-
tencer ao país dominado e ã classe dominada desse mes-
mo país. 0 pertencimento ã classe dominada dá-se pela
efetiva inclusão nas rnassas trabalhadoras e.pela cons-
ciente e decídída aceitação da filosofia que esposa o
ponto-de-vÍsta destas

Ambas as condições são necessárias porgue, conforme
díssemos' a extração do conceito lógico do subdesenvol-
vimento depende da aplicação de determinado uétodo de
análise da realidade, o qual, por sua vez, depende de
uma concepção teórica geral acerca dessa realidade, ou
seja, de uma filosofía.t'243

Já acontece, então, a urtrapassagem da condição ideoró-
gica para o fundamento epistemorógico do rear-nacionar. Esse
salto de quaridade evidencia a opção rõgica diarética na aná-
Iise da questão nacional.

Esta opção garante um ponto de partida não idearista, o
que decorre da exigência do pertencimento a determinada clas-
se social. Vieira pinto mostra que há condições indispensá-
veis para se assumir a perspectiva não-idearista.

"É óbvio que a filosofia que convém ã classe oprimi-
da, e cou nais forte razão à nação oprímfda, só pode
ser aquela que se desdobra eu conclusões finais que
oferecem ao trabalhador a compreensão da sua situação,
que the explicam porque o mundo e a socfedade eu que
vive são assim como são, e ao mesmo tempo the abrem
perspectivas de ação^fecunda para modificar o estado
eD que se encontra.tt¿4t+

Quereria
da tese número
a tentativa de

com esta postura o fitósofo ousar a efetivação
11?t É possível entender seu alinhamento como
transformar o real, servindo-se das interpre-

(243)

(244)
Cf. VIEIRA

Id. , p. 259.

PINTO, op. cit., p.257.
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tações já feitas"t245

Há no processo do seu pensamento esse marco epistemoló-
gico acentuaclo, evidentemente posterior ao seu tempo maior no
rsEB, mas com certeza gestado na etapa isebiana de sua anári-
se da rearidade nacionar. As lacunas teóricas produzidas pe-
los esquemas metafísico-formais são assumidas e externadas co-
mo elementos a serem superad.os, a partir de uma opção metodo-
lógica coerente com a realidade. se a realidade é dialética,
o modo de trabalhá-la deve ser adequado. Logo, o método dia_
lético é o que merhor responde às exigências do real e do na-
cional-.

"A alíenação cultural irnpedia os fÍrósofos d.as áreas
subdesenvolvidas de ter conhecimento da produção dia_lética, da obra de Marx, de Engels " a" ia"f",-¿"-f"_
cLulda entre as firosoftas ofiãialmente reconhecidas,e por isso nem sequer suspeftavam de que nela houves_se instrumentos de raciocfnlo de que poderiam lançar
mao para lnterpreËar a sua realidade nacíonal. só nosúltÍuros rempos, a mod.ificação da situaià; ;;ii.ica dospafses atrasados e curturarmente dependentàs deu aos
seus íntelectuaís a abertura necessária para vislum_
brarem outras esferas de pensamento, nelãs penetrarem
e delas retirarem ensínamentos e utensllios lógicos,
capazes de thes propicíar nova manelra de trabalhar so-bre a realidade que os círcunda, com o fíur de investi-gá-1a cientif icamente .n246

A compreensão
ração desse estágio

da alienação cultural
sugere ao autor novos

e o desejo de supe-
procedimentos na in-

(245) A intenção se explicita com a relevâncÍa de que o autor ciÈa outro,o que é rarÍssÍmo em vÍeira pinto. Na p .26r, escreve: ,rNosso intui-to é extremamente modesto: limita-se a chanår r 
"t"rrcão ãã" estu-diosos do assunto Para a necessidade de aplicar o néiodo aiaretico,proposto e. executado originalmente por Marx, à análise do estadosubdesenvotvido, com o ffur de obËer a definicã. ;i;;;;"ã-d"""" si_tuação histórica."

, Teses ,sobre Feuerbach, de Karl
ado dessa tese na reaLlzação da

Nosso questionamento acerca da úrtíura postura episteuorógÍcavieíra Pinto aponta para a abertura do pensamenro fÍlo"órtcoisebíano, que parece desejar a rransforr.cão dr ;";iiá;ã;:'
(246) Id., p.262.

Quando referÍmos a tese núrnero ll
Marx, queremos mostrar o signific
práxís. Marx ao dj-zet "Os fiIósof os se limitaram a ínter tar omundo de díferentes maneÍras ; o que importa etr ansfo rma- 1o (o grí-f o é nosso) , está chamand.o a tençao para a necessidade da reall_zaçaoconcreta da teorÍa, para que a filosofia apresente seuas possibili-dades de verdade.

de
desse
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utilização dos recursos epistemo-
para a abord.agem do real-nacional.

Essa descoberta traz para vieira pinto novos manejos da
questão nacionar, de tal forma que é capaz de afirmar que a
posse do método dar-nos-á condições de superação das abstra-
ções para identificação das concretudes. É um novo tempo his-
tórico. As condições materiais para a erupção dessa consciên-
cia diarética se estaberece a partir da compreensão da diaré-
tica do real.

"Não se chega ã ¿ialética da história sem moÈivação
objetiva. Contradições na realidade sempre houve, mas
é preciso que seu tipo e agud,eza alcancän determínada
espécie e intensidade para se tornarem auto-revelado-
ras. Se a cont,radição que opõe o nosso país ao ímpe-
rÍalismo não tivesse assumido o caráËer que hoje Ëem,
quando se evidencia o papel nefasto dos ínter"Às." "*-ternos em nossa economía e se desnuda o conflito quetais interesses criam com os nossos, se isso não acon-
tecesse, não terlamos fundanenËos para compreendã-la
na perspectÍva de nós mesmos, e não haveria necessida_
de de levantar como problema a definição do subd.esen-
volviment o.n247

Essa nova posturação indica a urtrapassagem do esquema
positivista no debate sobre o problema do desenvolvímentol A
contradição do subdesenvorvi-mento é analisada com o rigor da
dialeticidade exigida pelas variações que intervêm no proces-
so.

A conquista de um pensamento avançado e de uma atitude
conseqllente com esse pensamento não é vivida em toda sua pIe-
nitude, rro interior do rsEB. As sínteses que aí se produziram
tiveram um caráter .essório (referentes ao modo de assumir
a ideologia desenvolvimentista). O essencial não foi atingido
pela contradição (a ideologia desenvolvimentista é forte e se

(247) rd. p.277. 0 procedinento dialétíco não surge de um modo teórico,
mas resulta das exígêncÍas materiaÍs da exisiôncia relacionada do
homem com a hísrória. A identíficação objetiva das contradiçõespropicía o movÍmento do pensar dialético, orientado no rumo dassínteses possÍveis. A naãÍonalÍdade é urna "il;;;" p.""r"¿i, 

"rbJranao-estatfca, portanto, geradora de novas posições.
ver análise no iten 4.3 deste caplturo, a versão-posiÈívista doatraso.

(*)
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auto-afirma mais nos víncuros com a democracia liberar, tore-
rada pelo capitar) . Não aconteceu o salto quaritativo, a níver
nacional, gu€ indicasse rumos para a superação da ideorogia
desenvolviment.ista.

Não se pode deixar de notar que a evolução teóríco-prá-
tica de .Á,Ivaro vieira pinto e de Rorand corbisier (nos seus
momentos pós-isebianos) garantem a apropríação de um saber
diarético, resurtante da superação das mistificações idearis-
tas. Nesses dois autores, especialmente, aparece a sensibirí-
dade ao rea1. Não são impenetráveis. vivenciam a porosidad.e
do aprender contínuo ofertado pela mutação constante do rear
e do nacional.

Guerreiro Ramos não pode ser considerado uma conquista
ou um descamínho, no sentido que estamos analisando os inte-
lectuais isebianos. EIe prod.uz, com sua saída do rnstituto, um
vácuo teórico muito intenso. sua contribuição críticar rro ãm-
bito da anál-ise sociorógica, referida à rearidade nacionar po-
deria ter auxiliado na formuração conceituar mais rigorosa do
nacional-d.esenvolvimentismo. o rsEB perder pois, com seu d.es-
ligamento.

Clencl_a

época.

seus estudos, contudo, continuam a mostrar sua indepen-
e sua lucidez, uma espécie de consciência camusiana da
Esta consciência reva-o a afirmações, como "a maíor hu-

rnithação que pode sofrer um intelectual consíst.e em se surpreend.er abaíxo
das vírtualidades do seu tempo e de sua circunstârr"i".rt248

Para evitar essa humilhação, redimensiona o seu nacio-
nalismo e o apresenta no conjunt.o dos problemas da revolução
nacional. Busca entender e expricitar o entend.imento da cir-
cunstância brasireirar preparando, a níveI da construção teó-
ricar âs possibiridades da práxis. Admiter portanto, de uma
f orma veemente r guê tta vocação da intel-igêncfa é a verdade. Se a vida
do inÈelectual tem de ser um experimento de verd.ade, no Brasil de hoje é
compelída a tornar-se revolucionária ."249

(2491 cf. A crise do
L961, p.15.

(249) Id. p. 1s .

oder no Brasil. Rio de Janeiro , Zdnar,
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o mesmo náo ocorre com Jaguaribe. Este tem um pensamen-
to de sobrevôo. sua leitura do rear é aquera que o capital to-
lera e subscreve. A evolução do seu pensamento se dirigiu pa-
ra a confirmação das teorias burguesas d.a economia e da poIí-
tica. A firosofia da práxis não foi sua escorha. Não havendo
um novo ponto de partida metodorógico, não há processo, não
há movimento e a fixação metafísico-formar se torna mais for-
te.

Esse isebiano dos primeiros tempos não quis entrar nes-
se processo de harmonia diarética com a história. Deteve-se na
anáIise da "ideologia grobar" com vistas a acererar e racio-
narisar o processo desenvorvimentista da nação. A sua é uma dia-
l-ética negativa, güê cerebra as negações, mas não ousa pensar
as superações. Não pensa, portantor âs mudanças quaritativas
que modificariam, estruturalmente, o real-nacional.

Eis um descaminho ou um não-caminho. Não há movimento
de idéias novas. A compreensão do real-nacionar por meio de
etapas ou fases torna-o cristarizado, como um arquétipo ins-
titucionar. Para Jaguaribe, o tempo "nacionarista" passou. Foi
superado pelo paradigma do capit.alismo monopolista, güê melhor
serve aos conceitos desenvolvimentistas dos liberais burgue-
ses. o nacionarismor âo buscar os interesses da nação, se con-
fronta com o riberarismo que visa os interesses dos indiví-
duos. Esse é um divisor de águas que perfeitamente separa o
nacionarismo do liberarismo burguês, no epíIogo dos fatos his-
tóricos.

Jaguaribe ao denunciar o "cartoriarismo,' do Estado bu-
rocrático não aponta um modelo possíveI que preserve as moti-
vações sociais. Eaz essa denúncia porque esse estado carto-
riar impede o desenvorvimento acererado do setor privad.o no
processo produtivo. rsso contraria seus interesses. A sua
ideologia aparece, então, com a nitidez ð.o mimetismo capita-
rista, güê apresenta uma única negação: a socj-alização do pro-
cesso produtivo.



5 CONCLUSÃO

Da análise da construção t.eórica do rsEB emergem as con-
dições de possibilidade para o enfrentamento das verdadeiras
contradições nacionais. É evidente que essas contradições não
se restringem, apenas, ã porarização nação e anti-nação, como
queriam os teóricos do rnstituto, mas abrangem o confrito en-
tre as crasses sociais e os interesses hegemônicos do capi-
taI, em face do trabalho.

o produto do processo isebiano aparece, com nitidezr no
idear burguês de progresso, conceito que se constrói no en-
frentamento teórico entre a contradicão principar e a contra-
dição secundária, porêmica vivida no rsEB, como resurtado de
uma reitura iruminista da rearidade nacionar.250 o referen-
cíar dessa iruminação se movimenta entre as rupturas que pre-
cisam ser feitas com o imperiarismo e o modero de nação, de-
sejada pelos ideóIogos do nacionalismo.

o modelo teórico-pragmático do rnstituto, ideorogia do
desenvorvimento nacional, tornou-se um paradigma redutor, im-
peditivo de abordagens mais ampras, prejudicando, assÍm¡ â.

construção segura do nexo teoria-práxis. Aconteceu o descon-
forto das premissas. os posturados antecipatórios da ideoro-
gia do progresso encontram-se no "genus proxÍmum,, d.a ideolo-
gização da consciência iruminista. viveu-se, então, o ,,mund.o

(2s0) Ao falarnos de uma leitura Íluminista, temos presente o eódigo ra-cÍonalista na compreensão das questões. En Kant, enconËramos a ex-plicitaÇão desse código, quando ele se pronuncia sobre o esclare-cimento (aufklHrung), afirmando que "é a saÍda do homem d.e sua me-noridade, da qual ele próprio é culpado (.:.) 0 homem é o pi;pifoculpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na faltade enÈendimento, mas na falta de declsão e coragem de servir-se desi mesmo' sem a direção de outrem." cf. Textos ãeletos. petrópo-
lis, vozes , r97 4 , -p 

. r0o. No rsEB, eotenãõãffie f oi extremamenteséria a preocupaçãó ttde servir-se de si uesuo,,, no sentido de afir-
maçao nacional, sem o seu outro mesmo, a metrópole. E com essa síg-nificagão que falamos de leÍtura iluminisËa ou consciânci" 

- ,ir"ri-nista.



da pseudoconcreticidade", conceito que Karel Kosik utiliza
limitada, impotentera
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explicar a fantasia de
se tornar prá*i"?51

uma prática
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Essa pseudoconcreticidade isebiana responde pera ausên-
cia de coordenadas transformad,orasr no universo nacionar. o
país é analisado na reração simbiótica colônia-metrópore. A
evolução da anárise chega ao conceito de imperialismo para de-
nunciar a situação antinômica entre países desenvolvidos e
países subdesenvorvidos. uns sujeitos, outros objetos, semuma
relação de correspondência construtiva no prano da rearidade
nacional.

No rsEB, a id.eorogia aparece como força centrífuga e
centrípeta. o poder agrutinador, que fortarece a nacionalida-
de, apresenta divisões dispersivas no que se refere à cons-
ciência de crasse. Esse é o momento maior da demarcação ideo-
rógica, a partir do quar aparece o conceito isebiano d.e revo-
rução nacional. Neste conceito comparece o desdobramento ope-
racionar do nacionalismo isebianor oìr seja, a revolução na-
cionar é o resurtado da ideorogia do nacionar-desenvolvimen-
tismo, onde se subscrevem o progresso da nação e as razões do
desenvorvimento capitalista. Essas são as resurtantes do pen-
samento modernizador da "intelrigentzia,, brasireira. chega-
s€r portantor êo objetivo previsto no decreto que criou o
ISEIì - Jta èlaboração de l-nstrumentos teóricos que.permítam o-incentivo e a pro-
moção do tlesenvolvimento nacional.'l O instrumento teórico, ideblogia do
nacional-desenvolvimentismo, foi suficientemente difundido,

(2s1) cf . IGREL KOsrK. Díalótica do concreËo. Rio de Janeiro, paz eTerra, 1976, p.ts.@ade é i""i*""rãLã"i"ta"-cia autônoma dos produtos do homem e a redução-do homem aoniveldaprá{Ís utilitária.-¿,Gîruição da pseudoconcrericidade é o pr*"-
so de críação da realídade concreta e a vísão da rearidade, de suaconcretícidade. As correntes idealisËas absolutizaram ora o sujei-to, tratando do problema de como encarar a realidade a fiur de queela fosse concreta ou bela, ora o objeto, e supuseram que a reali-
dade é tanto maís real quanto mais perfeitamenie dela se expulsao sujeito. Ao contrário delas, na destruíção materÍalista da p"".-r-doconcretícidade, a liberaLLzação do rrsujeítori (vare ð,ízex a visãoconcreta da realÍdade ao invés da "Íntuição fetichísta") coiffi
com a liberalização do I'objetot' (criação do ambiente humano comofato humano dotado de condÍções de transparente racionalidade) pôs-to que a realídade socíal dos homens se cria como união dialélicade sujeito e objetotr. Os grifos são d.o autor.



quase de um modo apologético. Essa difusão incrementa na cons-
ciência isebiana uma expectativa revorucionária, nos paradig-
mas nacionaristas. A lacuna dialética aparece se fizermos uma
reitura dos propósitos desenvorvimentistas dos isebianos, os
quais fortarecem a legitimidade do Estado paternaristar pro-
vedor da Nação. A teoria e a prática do rsEB se somam quando
a revolução nacional é posta como a rearização da ideorogia.
O momento da positividade (colônia) seria negado pela reali_
zação revolucionária (nação). Ocorre que se dá uma negação
parcialr pelo fato das contradições de classe nãoestaremcon-
temprad.as nesse processo. Este equívoco o rsEB não conseguiu
superar, tarvez, porque não se tratasse de um probrema essen-
ciar para a consciência crítica do imaginário isebiano?52

A partir dessas coordenadas, os fios ideorógicos, sub-
jacentes na formação do universo conceituar dos isebianosr co-
meçam a se encontrar e a formarem a teia que serve para o re-
pouso da consciência burguesa nacional. A ideorogia do rsEB
aparece despreocupada com o confronto entre os interesses das
elites e os interesses popurares. Dessa forma, surge o recor-
te que evidencia o fortarecimento dos propósitos do capita-
Iismo dependente.

t_53
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A estratégia dos governantes do período isebiano
monstra a ênfase desenvorvimentista er .ên conseqllência,
re o fortalecimento desses propósitos capitalistas.

Há uma crise conjunturar- na cena porítica nacionar que

(252) Dimensionamos nessa díscussão o paradigura
cação de reoría e prárica é u, aio "ríii"

gramsciano. 'rA identif í-
o, pelo qual se demonstraque a prática é racíonal e necessária ou que a teoria e realista eracíonaI. Daí porque o probleura da identidade de teoría e práticase coloca especialmenËe em determinad.os momenËos hís toricos, OSquais se chamam de tttransicãott, isto g, de mais rápido movímento detransf ormaçaor euando realmente as forças praticas desencadeadas

demandam a sua justíficação a firn de serem mafs efícíenËes e expan-slvas, ou enËao se multi lícam os pro gramas teoricos que demandam,tambén eles, a sua justí P
f. icaçao reali sta, corre na medida emque demonstram a sua possibilidade de ass .o.g,re-otm].Iaçao por novimentosprat ícos, que so assim se tornam mais Pra ticos e reais. tt Cf. GRAMS-CI, A. Conce dlaltitica da histór la. 4. ed. Rlo de Janeiro,Civilíz açao as a, p. Ao falarmos de equlvoco íse-biano, temos presente a lacuna ideológica do nacional -desenvolvi-mentÍsmo, como a negação do "ato crlateoriaeaprát ]-CA.

ticol que é a tdentidad.e entre
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se reveste de um sentido demarcatório entre o nacional e o po-
pular. ou seja: os luminares d.o desenvolvimentismo apresentam
uma retórica nacionarista, cujo aricerce é o sofisma do bem-
estar do povo. os partidários do popurismo comparecem como os
redentores da nacionaridade, via interesses popurares. o aves-
so e o direito do rear-nacionar está desenhado por esses orha-
res ideológicos.

o término do período de JK e a ascenção ao poder de Jâ-
nio Quadros com a sua posterior renúncia, a posse de João Gou-
lart e suas propostas popuristas são acontecimentos determi-
nadores do fator que desencadeia a crise poIítica nacional,
crise essa que afeta, evidentemente, a economia e o desenvor-
vimento das forças produtivas.

servimo-nos nessa argumentação da ad.vertência feita
Habermasr êo farar nas crises como resurtado de probremas
encaminhados.

por
mal

t'ocorrâncias de crise devem sua objetividade ao fato
de que elas brotam de Írresolvidos problemas de condu_
ção. As crises de idenrídade estão iigraas á prour"r""
de condução. Enbora os sujeitos ttão .ãt"5am gLralnente
conscientes dísto, estes problemas de conducão criam
problemas secundários, que afetam a consciância de um
modo específicor precÍsangqle daquele modo como amea_
çar a integração social."253

o problema de condução ocorrid.o no percurso das metas
desenvolvimentistas se traduz no despreparo d.a "intelligentzidr
nacional para os possíveis pontos de rupturar Çüe viriam acon-
tecer no interior das crasses sociais. o rsEB sofre a condu-
ção metodológica da ideorogia. Esse caminho deixa-o sem a pos-
sibilidade de realj_zação do conceito.

Ao final, João Gourart acenand.o com seus projetos re-
formistas, faz aparecer a fratura estruturar da nação, agra-
vando a crise de identidade d.a mesma. Estão postas as condi-
ções objetivas para a reação da burguesia, afetada nas suas
especificidades: o poder e o capitar. A consciência burguesa

(253) Cf. A crise de leeitfma çao no capitalismo tardÍo.
Tempo Brasile iro, 1980, p.15.

Rio de Janeíro,
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tendo suas "pretensões de varidade" aceitas, faz um esforço
para redimensionar o discurso nacionaristar rro ápice da cri-
se. A aliança entre militares e civis é o víncuro já estabe-
recido pera ideologia do desenvorvimentor Írâ sua versão fun-
ci-onalista.

o movimento de 64 toma o ideário desenvoriimentista, ri-
berando-o de qualquer perspectiva sociarizadora, güê envor-
vesse a participação coretiva no mod.o de produção. Essa crise
do sistema tem o avesso e o direito costurado pera ideorogia
não apenas do nacional-desenvolvimentismo, mas pero desenvol-
vimento acererado do capitalismo monopolista exacerbad.or, que
aponta para o interesse da segurança nacíonar. Dilui-se, des-
sa forma, qualquer resquício d.e participação popular no pro-
cesso do desenvolvimento nacional.

seria um equívoco atribuirmos o conjunto dessa situação
nacionar a uma não-ação do rsEB. o que estamos recortando é o
aparecer d.a face da nação, güê se encontra ofuscada pela am-
bigllidade da ideorogia d.esenvol-vimentista (assumída pero rns-
tituto) . Essa ambigllidade pre judicou a varide z d,e uma revoru-
ção nacional- possíveI, dado que os ajustes epistemológicos (o
conhecimento real da nação) e os ajustes ideológicos (as con_
dições de justificação da teoria-ideorogia) não conseguiram
entrar no mesmo movimento díarético da consciôncia isebiana .254
o que fica explícito é a idéia de uma revorução nacionar, sem
confritos e confrontos, uma espécie de neutraridade institui-
da, tangenciando uma estratégia conciliató:ria.

A questão da revorução nacionar, debatida no rsEB, tor-
na-se problemática por não estarem contempladas as situações
contraditórias, efetivamente presentes, no processo de mudan-
ça. Foi pensada uma revorução "nacionarista", ideorogicamente
fundada no discurso afirmativo da nacionalid.ade, sem os de-

0 rsEB, nesse aspecto, comparece com uma visão parcial da questão
sócío - polítÍca brasileir". N" situagão a"rr"r-.ri*rída nesse períodohistórÍco, surgi-ram desfalecímenËos ieóricos, q.r" contríbuírm p"_ra a fragilidade do próprio discurso nacionalisËa. um desses des-falecimentos é a retóríca sobre a soberania nacÍonar aliada com aideologia do progresso, francamente subsidÍária da retacão -i;p"-
rÍalista de domínagão.

(2s4)
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carques das negações desse discurso. uma das negações não con-
templadas é a da condução do processo. euem fará a revorução?
Que classe terá a hegemonia no momento revolucionário da na-
ção? Todas as crasses dissorveriam seus interesses em torno
de um interesse comum? Não seria falacioso pensar numa revo-
Iução nacional ' sem consi-derar os interesses e a consciência
de cada classe sociar?! É possíver uma positividade plena,
que busque uma síntese, sem passar pelo momento das contradi-
ções ? !

Trazemos essas questões r rro baranço finar da ação ise-
biana' com o interesse de examinar a intenção revolucionária
do rnstituto. o que aparece, com clareza, é o projeto nacio-
nalista, envolvendo, apenas, a questão da contradição princi-
PaI' em oposição às contradições secundárias. A verdade ise-
biana não quer abranger mais do que essa antinomia. o conteú-
do de seu projeto deverá ser operacionalizador nê consciência
das massas, como uma verdade histórica insofismável.

É possíver que o isoramento porítico, vi-vido na segunda
fase isebiana, encontre sua justificação, a partir d.as pre-
missas nacionalistas excludentes. os d.esenvolvimentistas têm
suas rigações pragmáticas externas e não estão interessados
pera soberania nacionar. os que possuem uma intenção revol_u-
cionária rear, não encontram nos membros do rsEB interl_ocuto-
res signif icati-vos, para o encaminharnento de quarquer proces-
so modificador da vida nacional.

Em vista dessas circunscrições teórico-práticas fica o
rsEB sujeito a uma "diaIética,' parciar. Ere mesmo, como órgão
governamental, é uma parcialidade antinômica, no contexto da
nação. A teleologia - desenvolvimento não é totarmente atin-
gida- No momento teórico, o discurso não sensibilizou as mas-
sas, como era expectativa, nem as elites. No momento prático,
os condutores do processo, os agentes operativos dos órgãos
públicos, não se pautaram pelo paradigma nacionalista do Ins-
tituto.

Isto não invalida o esforço da
da realidade brasileira. Adensa mais

inteligência na
a perspectiva d.e

l-eitura
reali-
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zaçã.o das possíbilid.ades nacionais. começa a amadurecer a re-
Iação da "episteme" com a ideorogia. A convergência epistemo-
1ógica da ação política deve ser uma verdade de práxis. Essa
convergência requer novas postulações.

A decisão por caminhos novos exige, para repetirmos Lê-
nin, a teoria revolucionária sem a quar, efetivamente, não se-
rá realizada a revorução nacional, oür a revolução estrutural
da nação. A posturação dessa teoria é, no nosso entendimento,
o que se apresenta como tarefa para os interectrr.i-=?55 tarefa
esta que se vislumbra a partir das rições do rsEB. Nesse mo-
mento, é preciso que mostremos o aprendizado da experiência
fracassada ou não rearizada, na totaridade, e, a maturidade
daqueres que ensejam novas coordenadas para o processo brasi-
leiro. Aparece, portanto, não mais a teoria-ideorogia a iru-
minar consciências, mas ocorre a exigência d.iarética, güê
aponta para o destaque das contradições. o tecido monorítico
da consciência burguesa nacionar precisa ser rasgad.o, para que
novas perspectivas se estabeleçam dirigidas para a construção
da práxis no Brasil atua1.

como se dará essa ascenção epistemológica e diarética?
Em que proporção podemos nos sentir organizadores d.o pensa-
mento coretivo? eue condição apresentamos para pensarmos na
superação das necessidades nacionais?

sem a intenção de mostrarmos nova utopia, dado que aque-
Ia antes apontada (o jugo da necessidade deve ser superado pe-
1o reino da riberdade) ainda está a nos desafiar, mas, com a
preocupação de buscarmos, no âmbit.o da Firosofia po1íticar ês
categorias necessárias para a compreensão das rerações con-
cretas dos homens na sua situação de classe, neste país, pos-
tulamos a importância de um corte com a postura positivista

(255) Aceítamos o referencial de Gramscí, de que todos somos intelec-tuais, na nedida em que temos capacidade de organicidade Ëeórica eprátíca de trabalhar a rearidade. "o modo de ser do novo intelec-tual nao pode mais consistir na eloq{lôncia, motor exterÍor e mo-
mentâneo dos afetos e das paixões, mas num imÍscuir-se atÍvamente
na vida prátíca, como construtor, organízadot, rperéuasor perma-
nente I 

, Ja que nao apenas orador PUrO e superf-or, todavia, ao es-pirito uatematico abstrato(...) Cf. Os int.electuais e a or
çao da cultura. 2. ed. Río de Janeí-r
p.8.

o, Civiliz agao Brasileira, I
LZA-
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de interectuais que sofismam sobre a rearidade nacj_onar. Tra-
ta-se de realizarmos uma ação, quase artesanar, para experi-
mentarmos a vivência da contradição entre um Brasil d.as eri-
tes e um Brasil do povo.

são componentes dos d.esafios diaréticos, que nos impõem
a superação do "mundo d.a pseudoconcreticidade" pela afirmação
da práxis como categoria revorucionária, anuradora da reifi-
cação d.a realidade.

Não estaberecemos neste estudo nenhuma espécie de enca-
minhamento pragmatista. Não listamos um gue fazer pois isso
demanda uma nova pesquisa, gue ultrapassa os marcos investi-
gatórios de nossa anáIise. eueremos, situando a rearidade do
rnstituto superior de Estudos Brasireiros, acreditar na capa-
cidade dos intelectuais experienciarem um caminho coletivo com
a maior aderência possíveI ao real. A Firosofia e a política
têm as condições reais de aproxímação para serem exitosas nes-
se desafio.
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ANEXO 1 Decreto n9 37.608' de L4 de jurho de r.955, guê cria
o Instituto Superior de Estudos Brasileiros.
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" ¡ l-. O Coriselho Curador ae reune,
. " ordrnáriå e extrar)rdinariamente, na

.: .lforma dete¡'minada pelo regulamento.
-, 1, ! 2.. Os membro¡r do Conselho Cura-

. dor nåo podem fazer f'aits do Oon.
'celho Consultivo..

:" Art, 7.o Compeþ ao Diretor E¡e-
: t'Glttivo:

I - A AdEtiDistraçáo geral do ISEB

çâo de seus membros, deve elal¡orar o
Regulamehto Geral do ISEB e aprovar
a programaçâo in.ic¡al de seus traba-
l¡¡os,

Rio de <laneiro. 1{ de julho de 1955;
l3{." da lndependéncia e 6?.. da Re-
pública.

Joño C.r¡É F¡rno.

Cânilülo Iúotta Fíiho.

Depltamento Admínistratiyo do Ser-
viço Público, vago em virtuds da pro-
rnoçào de Flávio de Calvalho L¡r¡-
g,ruber.

PRoMovER:

A partir ùe 12 de noocmù¡o tle f3.52.
de acôrdo com o øtt. 31t da Lei nú-
mero l.7ll, d.e 28 de outubro dc
19i2, no Quad.ro Permo.nente do De-
partatnento Administtstiúo do Ser-
ùiço .Públiao: , ''

I - pgr mercimento:
c) na carfeira de ETrgennç¡¡(r:
I - José de Camlnha Muniz, da

classe N, À classe O, vago em virtude
da traruferênci4 de João Carloe Vitat;

2 - FIávló dc:Carvalhc L€mgrub€r
da clqqse M è classe N., vago em vtr-
tude da promoçåo de Jo¡é Camlnhâ
Munla.

II - Þor antlguldade:
a) Da carrelre dc E'trgenirerro:

I t - Syn¿ôro .C¡r¡et¡o tã Souza, aa
classe L I elasse M, vego cm ytrtudc
d¿ promoç¡o dc Flåvio de C¡¡v¡lho
Lê¡ngrubcr.

I}IINISTÉRIO DA JU$
TrçA E NEGóCIOS

INTERIORDS
DECRETOS DE 13 .DE JT'LI|O

DE t95t

Presidente da Re¡iúbllca resclve:

Dtc¡,,rnrn AposENTADo:. coxpu¡.só-
8¡AMEt{Îf,:

oartír de ll ile janeíro ile 1955, cte
øcorct-o cùtrl o art. 176, itetn l,cont-
plnd¿lo com os arfigos tg? e' t8{,,tern-l, da Let il.o l.?11, d.e 2g ùeoiltubro d.e t952,

'vil, do
nistério
rio¡'es.

Quadro Permânel
da Justiça c'Ng{

¡xDuLTAi:
Usando dø

re o art.
Çdo,

atribuíçã,o qìe
87, n.o XIX, ik

' G suå representaçåo adminisürotiva.'
II - A execuçáo das medidas d€-

I tçrminadas peb conselho Cr¡¡ador e
'r,pneEtaçáo ao me8mo de tæas 8s tn-

';. lormaçôss que rolielter.
IIt - A gestÕo ds patrimônio Pffio

: ¡ disposição do ISEB c a movimen-
. hcÊo de cer¡s.recursos, em oontr ÞrÔ-
. p¡ia no Banco do Brasil S.4., ne-

ttiante depósitos e chequcs, ractr'i
ofrm 6ua. ass¡natur€.

,"i. fV - A convoci¡çåo, ordintrla e ex-
i' trao¡dinúria, do Conselho Curador.

PRESIDÊNCTA
DA

REPÚBLICA
DEPABTA M E f{TO ADIIII{IS.

TRrTrVo D0 SEnvtço
PúBLICO

DECR^ TIf,€ DI' T3 DE JT'LHO
DE l9s5

O Pre¡ldcntc <l¡ ReÉbllca, rosolvc
Tortfil Bq rr]lro:

Dc acô¡ib com e ait. 19, ih I¿l ¡ti.-
mao l.7ll, ilc 28 de o{túrÙr/o ¡ta
1952, o decteto dc t0 il¿ março ûc
1951 qu¿ considero¿ promooldo, ø
portír ile 3l de t|¿zcmb¡o d,c lg'2:
Tendo. cm ybta o quc consta do

p:ocesso D,o 7,ó12-5{, do D.4.5.P..

I - por merecimento:
d) José de Can¡inha Munlz, . da

ela¡se N, à
Engcnheiro

classe O da .cs¡rcùa de
do Quudro Perman€nte

do D€Þartamenùo Administratlvo do
Serviço Ptiblico, em virtude davago

Joåo

do
da

. 'Art. 8.' P¡rr erecuçôo dc ct¡¡¡ ft-I . ¡¡lid¡des, o ISEB pode celebrú, Dor
- , úclcsação do Mini¡t¡o ds Eductçlo c' 

-Oultu¡â, ¡córdo c¡m cntid¡dcr culf¿'
' * lil¡.

tenclado German Gomcø

..; ÁÉ, 0.: OrfuDclonártos Pt¡bI6
, 'ictvt¡ ou mtlit¡res, delignaalo! D¡re tn-
',l.Îe5r8r o CoDrelho Cu¡8dor, oü convl-
q,ròjûo¡. pclo l¡utttuto, prrs ægul¡ os
,,jcû¡od, óu trabath¡r De admiDlstr¡çlo
Ë.to rsæ, ficam, sêln preiufzo de Eu¡
:.temuneraçáo € demais vaDtageDs,'pG-
' tq à disposiçÉo do Min¡stro d-¡ Edu-
: c¡c¡o e 'Cutiure. rendo dþnchsados,

', ¡aùo disposiçåo em oontrôila daquele
,'Ì !ünistro, àe suas funções h8bltuafu.

o

A
'de Carlos Vital;

bl Flávio de Carvalho Lemgruber,
da classe M è elasse N da carreira de
Engenheiro do Quadro Permanenæ
do ¡npartamento Adminlstratlvo
Set'r-.ço Público, vågo em virtude
promoçÃo de José Camlnha Muniz.

II - por antlguidade:
a) Syndôro Carneiro de Souza. da

cl4-aqe L ò cla¡se M da. carre¡ra de
Ergniheiro do Quadro pern¡anen[e do . Odilon Pe¡ei¡a Sgares, no cargo de

cl¡rsse J d¡ carrei¡.a de Guardã Ci_

ì

'i
",;.i...;¡I
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