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Resumo 
A presente pesquisa é um pequeno recorte de uma pesquisa maior de mesmo título que se propõe a 

traçar um mapa conceitual acerca das concepções de Estado, Desenvolvimento Econômico e Inserção 

Internacional do Brasil, entre 1930 e 1985, buscando identificar a possível formação de tradições autoritárias e 

desenvolvimentistas a partir de obras publicadas por intelectuais selecionados e do discurso editorial dos órgãos 

de imprensa informativa moderna. 

 

Introdução 

O objetivo principal da presente pesquisa é elaborar um mapa conceitual sobre Estado 

e desenvolvimento econômico brasileiro entre 1930 e 1985, procurando identificar a possível 

existência de tradições políticas autoritárias e de desenvolvimentismo econômico nas obras 

publicadas pelos intelectuais selecionados do período, os quais sejam: Azevedo Amaral, 

Francisco Campos, Golbery de Couto e Silva, Mário Travassos, Meira Matos, Oliveira Viana 

e Roberto Simonsen. Tais autores produziram um discurso de base histórico-sociológica, 

supostamente científico, que, muitas vezes, serviu de legitimação às práticas políticas 

autoritárias e desenvolvimentistas dos governos.  

Desta forma, pretendemos indicar as principais correntes de interpretação da sociedade 

brasileira associadas aos autores selecionados e a alguns de seus pressupostos teóricos, 

conforme indicados abaixo. As diferentes correntes interpretativas do pensamento político-

social brasileiro podem ser classificadas da seguinte forma: ideologia de classes 

(interpretações que classificam o pensamento como “[...] emanações, mais ou menos 

racionalizadas, de interesses e valores de grupos e classes sociais específicos ou como 

expressões de determinadas épocas históricas [...]”), autoritarismo desmobilizador 

(surgimento do Estado ligado a sua concepção de instituição redentora para “[...] evitar a 

desagregação da ordem, decorrência lógica da ausência de direção no âmbito da sociedade 

civil [...]”), autoritarismo instrumental (a mais influente interpretação enfatiza o caráter 
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instrumental e provisório do autoritarismo) e ideologia de Estado (destaque do predomínio 

estatal sobre o princípio de mercado) (SILVA, 2004, p. 68 – 90). Tais categorias, deve-se 

observar, não abarcam todas as facetas do pensamento autoritário, e sim, principalmente, 

aquela corrente ligada às tradições iniciadas por Alberto Torres e seguidas especialmente por 

Oliveira Viana, Francisco Campos e Azevedo Amaral, principais teóricos da ditadura 

estadonovista (1937 – 1985), os quais influíram também nas demais gerações autoritárias 

brasileiras. A esse respeito, ao estudar a obra de Oliveira Viana e suas interpretações sobre o 

país, Bresciani (2005) afirma que seus estudos tiveram influencias anteriores e posteriores a 

Era Vargas contribuindo para tal interpretação do termo intelectual e da classificação 

interpretativa adotada.      

Os princípios básicos do pensamento dos intelectuais referidos que serão analisados 

são: nacionalismo, elitismo, antiliberalismo, cientificismo, realismo político, visão orgânica 

do social e papel central do Estado. Tais conceitos são considerados os princípios 

fundamentais dos discursos dos intelectuais acima citados, sobre as premissas do Estado, 

Desenvolvimento Econômico e Inserção Internacional do Brasil, no recorte temporal 

escolhido e que possuem uma vasta bibliografia interpretativa. 

Metodologia 

 O estudo proposto iniciou com a leitura e fichamento das obras teóricas dos intérpretes 

dos intelectuais selecionados. Nesta etapa, procuramos identificar a biografia dos intelectuais, 

a carreira profissional e suas principais influências teóricas. Após, iniciamos a leitura e 

fichamento das obras dos próprios intelectuais selecionados, buscando identificar seus 

respectivos posicionamentos acerca dos princípios básicos já referidos. Tais obras citadas 

serão analisadas conforme os procedimentos e etapas definidos pelo método de Análise 

Textual Qualitativa que, segundo Roque Morais consiste em “[...] a partir de um conjunto de 

textos ou documentos, [produzir-se] um metatexto, descrevendo e interpretando sentidos e 

significados que o analista constrói ou elabora a partir do referido corpus [...] após o processo 

de unitarização e categorização” (2003, p.202). 

Neste sentido, num primeiro momento, serão identificadas, em cada uma das obras 

citadas, as principais referências feitas por estes autores aos princípios já citados, por nós 

definidos a priori, etapa esta da pesquisa que se denominada unitarização conforme a 

metodologia escolhida. A seguir, as diferentes ideias e questões referidas por cada um das 

obras serão agrupadas, “[...] [combinadas] e [classificadas] no sentido de compreender como 
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esses elementos unitários podem ser reunidos na formação de conjuntos mais complexos, as 

categorias” (p. 191). Categorias escolhidas a priori, como já citado acima.  

Do cruzamento e análise de todas estas categorias se pretende formular hipóteses e 

argumentos sobre as concepções de Estado e Relações internacionais presentes nas obras dos 

intelectuais selecionados. Comprovados, estes argumentos serão organizados em um único de 

maneira que se forme um metatexto, acompanhado de uma introdução e uma conclusão. O 

metatexto, que apresentará aspectos descritivos e interpretativos, segundo Moraes, tem sua 

estrutura básica nas duas primeiras etapas do processo, a unitarização e a categorização, é a 

síntese dos argumentos construídos a partir delas (p. 202).  

Resultados e Conclusões Parciais 

 O levantamento bibliográfico dos principais estudos existentes sobre o pensamento 

político-social brasileiro já foi realizado. A seguir, concluímos o levantamento das obras 

publicadas por cada um dos intelectuais analisados, sempre privilegiando suas primeiras 

edições. Para a leitura e fichamento das obras foi elaborado um modelo de ficha de pesquisa a 

ser seguido, já testado e definido. Além disso, foi também concluída a elaboração das fichas 

biográficas de cada um dos intelectuais estudados.  Atualmente, iniciamos a fase de leitura e 

discussão das obras teóricas dos interpretes dos intelectuais, bem como o estudo sistemático 

da obra de Azevedo Amaral, de acordo com o método proposto. 

 Os resultados finais esperados são apresentações das conclusões em eventos 

científicos, publicações de artigos, de um livro e de um CD-ROM com o banco de dados 

resultante da pesquisa. 
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