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TESE DE DOUTORADO 
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Este estudo aborda a emergencia e institucionalizayiio de duas disciplinas das ciencias sociais a 

partir do referencial te6rico social-construtivista da ciencia. Ele assume que as disciplinas cientificas 

evoluem em ambientes e condiyoes especificas e pressupoe compreender que as mesmas se desenvolvem 

em consonancia com fatores economicos, institucionais, intelectuais e sociais pr6prios desses contextos. 

Considerando que o Uruguai e urn pais periferico em termos da produ9iio mundial de 

conhecimentos, este estudo explora, no primeiro e no segundo capitulo, as condiyiies que pautaram a 

evoluyao hist6rica da Economia e da Sociologia neste pais, centrando a atenyao no acontecido durante 

duas decadas de enorme instabilidade politica. A ditadura militar imposta ao pais entre 1973 e 1985 

levou a re-estrutura9iio das pniticas academicas. No ambito das ciencias sociais, assistiu-se ao 

surgimento de centros privados de pesquisa (CIEDUR, CIESU, CINVE e CLAEH), nos quais foi 
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realizada nos centros e agencias, e de entrevistas com informantes-chave, no Ultimo capitulo, o estudo 

centra-se na analise do papel que coube ao financiamento extemo em relayao a varios aspectos, quais 

sejam: o estabelecimento das agendas de pesquisa, a construyiio das dinfunicas da comunidade cientifica 

local, o 'processo de aprendizado institucional' deslanchado e a manutenyao de urn 'movimento de 

resistencia' que possibilitou que a Economia e a Sociologia se mantivessem vivas. 
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This is a study about the emergence and institutionalization of two social sciences disciplines and 

lays on the social constructivist theoretical framework The latter assumes that scientific disciplines 

develop in specific social environments, under the influence of particular economic, institutional, 

intellectual and social factors. 
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foundations (mainly, the Ford Foundation, the International Development Research Centre of Canada 
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INTRODU(:AO 

0 tema central que abordamos neste trabalho diz respeito a evoluvao de duas 

disciplinas das ciencias sociais: a Economia e a Sociologia. Tal evoluvao e considerada em 

termos institucionais, de conteudo (com base na identificavao das tematicas abordadas e 

das correntes de pensamento preponderantes em cada etapa), e tambem em termos das 

praticas e atividades academicas desenvolvidas (em termos de habitos de publicavao, 

estabelecimento de rela96es entre pares dentro e fora do pais, etc.); e e situada num pais 

considerado 'periferico', entendendo per tal urn que se encontra fora dos principais 

centros produtores de conhecimentos cientificos: o Uruguai, no periodo compreendido 

entre 1970 e 1990. 

Para tanto, optou-se per uma forma de relate bastante descritiva, mas que procura 

desenvolver o argumento de que os centres privados de pesquisa em ciencias sociais, 

constituidos nos anos 70, foram os que possibilitaram a sobrevivencia da Economia e da 

Sociologia durante o regime militar. E, mais ainda, que, per mais paradoxa! que possa 

parecer, foi durante este periodo, tao adverso para a realiza9ao de tarefas intelectuais, 

quando a Economia e a Sociologia experimentaram o maier nivel de atividades e de 

crescimento. 

As ciencias sociais latino-americanas, assim como as ciencias sociais que surgiram 

e se desenvolveram em outras regioes consideradas 'centrais' desde o ponte de vista da 

gera9ao de saberes, sao areas do conhecimento que emergiram e se institucionalizararn, no 

decorrer do tempo, a partir de diniimicas, interesses, paradigmas, metodos e habitos de 

produ9ao particulares. A particularidade desses fatores, ao considerarmos as ciencias 

perifericas em especial, deriva do fate de que, per urn !ado, eles tendiam a emular, no que 

diz respeito aos corpos te6ricos e metodol6gicos utilizados para a realiza9ao das ana.Jises e 

interpreta96es, as correntes paradigmaticas vigentes nos nucleos e paises centrais. Per 

outre !ado, as atividades academicas desenvolvidas deviam se circunscrever as realidades 
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especificas dos paises perifericos, e as caracteristicas pr6prias e as circunstancias que neles 

se apresentavam. Assim, tanto a emergencia como a institucionalizaviio, assim como a 

evoluviio, das disciplinas cientificas niio podem ser tratadas desconsiderando o fato de que 

elas interagem com o contexto e constroem os espayos em cujo seio se desenvolvem. 

Os diferentes enfoques utilizados para estudar a emergencia e a institucionalizayiio 

de disciplinas cientificas centram-se na abordagem de aspectos relativos ao complexo 

plano da interrelaviio entre multiplos fatores. Deve-se sublinbar que, em certas ocasi5es, a 

emergencia e institucionalizaviio das disciplinas se efetivam a partir da propria interrelaviio 

(do mommentum ou dos fenomenos produzidos pela interar;iio, ou justaposir;iio, de 

componentes de diferentes ordens) antes de que pela somat6ria de elementos variados. 

Partindo dessa ideia, especialistas na tematica, como Wolfgang van den Daele e Peter 

Weingart, sublinbam a necessidade de apurar os metodos utilizados para a abordagem da 

emergencia de saberes visando niio subestimar aspectos que, mesmo parecendo 

insignificantes, podem resultar de importancia fundamental (VAN DEN DAELE & 

WEINGART, 1976: 249) 

Conforme apontado por Gerard Lemaine e outros autores no inicio de uma obra 

sugestivamente intitulada "Perspectivas na Emergencia das Disciplinas Cientificas", o 

crescimento exponencial de atividades e a proliferaviio cumulativa de novas areas tern 

Iugar a partir do desdobramento de disciplinas ja existentes. Para estes autores, a 

emergencia de novas areas disciplinares se relaciona de maneira clara com o continuo 

crescimento de conbecimentos (muitas vezes derivado da acumular;iio de dados 

empiricos ), com a sentida necessidade de aprofundar e avanr;ar em torno a esses novos 

saberes, ou, ainda, com o interesse por fazer uma utilizar;iio - no sentido de levar a pratica 

- desses dados ou do know-how que e disponibilizado como produto das pesquisas 

realizadas. Conseqi.ientemente, estes especialistas salientam que a emergencia das 

disciplinas cientificas descansa nas atividades de pesquisa que tenbam sido realizadas com 

antecedencia, sustentando-se num corpo de conbecimentos cientificos e tecnol6gicos 

estabelecido e legitimado perante a comunidade cientifica internacional. E esse fator 

resulta chave para que, caso seja considerado pertinente, possam ser trar;adas as origens 
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intelectuais de qualquer corpo de conhecimentos ou, inclusive, para que seja factivel 

demonstrar que a emergencia de uma dada disciplina, num momento determinado, em 

parte se deveu aos "previous scientific-cum-technical developments'' (LEMAINE et al., 

1976: 2). 

Neste sentido tambem aponta, ainda que se referindo a criao;ao de campos sub

disciplinares, Xavier Polanco. Ao analisar quais os fatores que deveriam se levar em 

considera9iio para 'escrever' a hist6ria da ciencia no mundo, ele retoma a importiincia 

destacada por John Derek de Solla Price em rela9iio ao crescimento exponencial da ciencia 

(PRICE, 1986[1963]). Polanco adiciona a ideia de que na atual conformaviio organizativa 

dos saberes foi, precisamente, tal crescimento exponencial o que possibilitou a emergencia 

de novos campos sub-discip!inares (POLANCO, 1992). 

Esse argumento e refor9ado por Arie Rip e Barend van der Meulen quando, 

revisitando o que os autores denominam 'o sistema p6s-modemo de pesquisas', num 

artigo publicado na Science and Public Policy, eles destacam a importiincia que o 

crescimento registrado no interior das disciplinas tern para a emergencia de sub-areas 

disciplinares (RIP & VANDERMEULEN, 1996: 348). Cabe dizer, ademais, que dada a 

estrutura organizacional da ciencia - e dados, muito especialmente, os conflitos e as 

disputas criadas em tomo as 'parcelas' de poder geradas (ou ja ferreamente estabelecidas) 

-, na atualidade e dificil poder imaginar a emergencia de novas disciplinas per se, 

assistindo-se, sim, ao surgimento de novos campos, areas ou, como habitualmente se Jhes 

denomina, sub-disciplinas. 

De fato, Lemaine et al. salientam que o desenvolvimento intelectual das areas de 

pesquisa na ciencia estii, sistematicamente, relacionado com "os processes sociais intemos 

das comunidades cientificas" (LEMAINE et al, 1976: 5) - devendo-se entender por tais, 

numa concep9iio construtivista pela qual nao cabe, ou nao e de rigor, diferenciar 

'intemalidades' e 'extemalidades' como fatores explicativos da emergencia ou 

institucionalizayil.o das disciplinas, os processos-intestinos, quais sejam, aqueles processes 

que fazem parte da organicidade do proprio sistema. 
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Segundo estes autores, o crescimento que da Iugar a novas areas, e a emergencia 

de novas disciplinas cientificas, implica urn processo de migrayoes cientificas - porquanto, 

dadas as motivavoes anunciadas com antecedencia ( avanvar na geravao de conhecimentos, 

aprimorar a analise de novas linhas surgidas pela acumulavao de dados empiricos, etc.) e 

dado o interesse de certos pesquisadores por se aprofundarem em areas que parecem 

oferecer magnificas oportunidades para a produvao academica e para o destaque pessoal, 

hit uma corrida, urn movimento, migrat6rio que e o que, ipso factum, leva ao surgimento 

de uma nova disciplina. 

Por sua vez, a emergencia das disciplinas cientificas guarda estreita relavao com os 

angulos de observa9ao desde os quais se aprecia e concebe o avanvo de certas linhas e, em 

total coerencia com isso, com o olhar das comunidades cientificas, do 'colegio invisivel', 

ou ate, ao dizer de Isaac Newton, dos 'gigantes' em cujos ombros a geravao de saberes 

repousa. Assim, urn tema crucial que possibilita entender a emergencia de novas 

especialidades tern a ver, precisarnente, com as lideranvas cientificas construidas ao 

interior da estrutura academica e organizacional da ciencia - porquanto sao esses lideres 

os que, pelo prestigio ganho e pelo respeito e a confianva que as equipes de trabalho neles 

tern, travarn os rumos e marcarn o trilho. Eles sao os que, ao se aproximarem da fronteira 

do conhecimento numa disciplina dada - e conduzindo as equipes nessa direvao -

coadjuvarn a emergencia e a institucionalizavao das novas disciplinas: ao movimento 

migrat6rio. 

Precisarnente nesse sentido e que aponta Lawrence Scaff ao dar conta da 

emergencia da Sociologia na Europa, destacando que a institucionalizavao dessa disciplina 

em vitrios paises do 'velho continente' so pode ser entendida ao considerarmos as 

influencias de certos lideres intelectuais e o poder que eles detinharn dada sua posiyao 

social e os circulos politicos ou de arnizades que freqiientavarn (SCAFF, 1993: 221). 

Alem desses autores, Richard Munch, ao ponderar a contribuivao feita pela teoria 

social alema para a Sociologia europeia, salienta que a emergencia de urn novo campo de 

estudo - quando baseado em teorias e metodos associados, no imaginitrio coletivo, com 
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os das tradic;oes preexistentes (no caso alemao, com a teoria filos6fico-econ6mica e, mais 

especialmente, com o pensamento de Kant, Hegel, Nietzsche e Mark) s6 consegue ganhar 

urn riipido reconhecimento caso a produc;ao cientifica implique contribuic;oes notiiveis 

(representadas, na emergencia da Sociologia na Alemanha, por autores como Weber, 

Simmel e, mais pr6ximos no tempo, Adorno, Horkheimer e Habermas). Para isso, aponta 

Munch, resulta fundamental o surgimento de lideranc;as, tal como acontecera em torno ii 

Escola de Frankfurt, e tambem a criac;ao de urn micro-clima tingido pela concorrencia1 

(M(iNCH, 1993: 49-52). 

Ainda que nao guarde relac;ao com a emergencia e institucionalizac;ao de uma 

disciplina das ciencias sociais, e de se mencionar aqui o estudo realizado por Michael 

Mulkay e David Edge sobre o surgimento e a evoluc;ao da Radio-Astronomia enquanto 

iirea disciplinar. Nele, os autores demonstram como, a partir das descobertas de Maxwell 

(em 1873), de Hertz (quatorze anos depois), de Jansky (em 1930, contratado pela Bell 

Telephone Company) e de Hey (desenvolvendo atividades de pesquisas no Exercito dos 

Estados Unidos de Norte America, jii nos 1940), dadas certas lideranc;as cientificas e 

dadas determinadas formas organizacionais e politicas, dois grupos diferentes foram 

conformando, e foram construindo, o devenir de urna disciplina (MULKA Y & EDGE, 

1976). Este trabalho ilustra, e por isso tern se convertido nurn cliissico da abordagem 

social-constructivista da ciencia quando aplicada aos estudos disciplinares, como a ciencia 

evolui a partir de elementos, formas constitutivas, condicionantes, requerimentos, 

condic;Oes do contexto e loci particulares - sendo que as disciplinas vao se construindo 

nesses espac;os sociais particulares e em meio a essas condic;oes especificas; ao ponto de 

que a emergencia e a institucionalizac;ao das pr6prias disciplinas cientificas sao produtos 

Precisamente a este respeito, note-se ademais que Joseph Ben-David chama a aten~o sobre a 
importancia que coube a competencia e as especializa¢es disciplinares na evolu~o das organiza¢es de 
forma~o e em inumeritveis transfonna¢es ocorridas no interior da propria comunidade cientifica (BEN
DAVID, 1971). Este autor argumenta que o surgimento da concorrencia nos funbitos cientifico
tecnol6gicos resultaram fundamentais niio s6 para as cria¢es sub-disciplinares dadas a partir dos 
'movimentos migrat6rios' - aos quais se referiam Lemaine et al., sintetizando a ideia de que perante 
conflitos com colegas certos lideres migram a outra institui~o e criam novos espa9QS - como tambem 
para as flutna¢es de centros mundiais da ciencia: Ititlia, Inglaterra, Franc;a, Alemanha e Estados Unidos 
(BARREIRO, 1994; BEN-DAVID, 1972). 
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resultantes de e sao contingentes a esse contexto, ja que incorporam as condi96es de sua 

constitui9ao. 

Cabe mencionar, chegado este ponto, que os estudos realizados em torno a 

emergencia, a institucionaliza9ao e a evolus:ao das disciplinas cientificas tem-se 

concentrado, em sua enorme maioria, no tratamento dessas tematicas para o caso de 

campos disciplinares dos paises centrais. Ha, nao obstante isso, urn segundo corpo da 

literatura ao qual gostariamos de remeter, e e aquele que trata da emergencia e da 

institucionalizar;:ao de disciplinas em paises perifericos e, mais precisamente, na America 

Latina. 

Esses estudos salientam o papel que tiveram as "metropoles" - que, no caso da 

America Latina, inicialmente eram Espanha e Portugal - como "apostolas" nos pianos 

cientificos; vale dizer: as metropoles enquanto detentoras, tambem, do conhecimento que 

haveria de ser transmitido as colonias. Por outra parte, num debate suscitado no ano de 

1985 na revista da Sociedade Latina-americana de Historia da Ciencia e da Tecnologia: 

Quipu, Thomas Glick reivindica a necessidade de levar em considera9iio, ao se fazer urn 

racconto da emergencia das disciplinas na America colonial, nao apenas os "apostolos 

estrangeiros" - ou seja: alheios a regiao, se a inten9ao e analisar essas quest5es desde a 

regiao e nao desde o hemisferio norte - como tambem os "apostolos indigenas" -

entendendo-se por tais as pessoas que ministraram conhecimentos, de socializa9iio oral e 

transmissao nao institucionalizada, que foram de proveito em campos como a fisiologia, a 

patologia clinica e a bacteriologia (GLICK, 1985: 437-442). Nesse sentido, e de se 

destacar que, exceto pelo trabalho citado do Prof Glick, nao achamos materiais nos quais 

se fa9a referencia a contribui9ao brindada pelas comunidades originarias da nossa America 

Latina para a tematica. 

Sobre este particular, entendemos oportuno indicar que Roger Hahn, pesquisador 

da Universidade da California-Berkeley, manifesta sua preocupar;:ao pelo fato de os 

historiadores da ciencia se aproximarem ou interessarem pela emergencia das disciplinas 

cientificas a partir da anitlise de quest5es relacionadas as respostas que a ciencia pode dar 
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para os problemas sociais. Segundo este autor, e dai que deriva o fato de que os 

historiadores geralmente centram o foco da aten91io nos grupos conformados nos locais 

onde as disciplinas originalmente emergem, e nao na trajet6ria de 'transmissao' para 

regi5es que nao sejam centrais desde o ponto de vista cientifico (HAHN, 1987: 18). Cabe 

notar, ainda, que a partir da obra de George BASALLA (1967) e de Jolm BERNAL (1973 

[1953] e 1991 [1967]) e possivel vislumbrar que a preocupa91io pela 'spread of western 

science', ou pela hist6ria social da ciencia, tal como Halm salienta, atende a difusao da 

ciencia colonial na medida em que ela se constituiu numa "fonte de poder industrial e 

militar, e como possivel compensadora das diferenyas sociais" (HAHN, 1987: 17). 

Dada a import1incia adquirida pelo modelo gerado por Basalla, a seguir haveremos 

de enunciar, de maneira necessariamente sucinta, as tres fases em torno das quais se 

articula. Uma primeira esta compreendida por aquela na qual a 'na91i0 ou a sociedade nao

cientifica' se constitui em fonte de informa96es para a ciencia europeia (fonte da qual 

bebem os europeus que, a tais fins, viajam as novas terras). Uma segunda, denominada a 

fase da ciencia colonial, na qual se desenvolveria uma ciencia dependente das institui96es e 

das tradi96es de uma na91io que nao a receptora. Assim, entende-se que o cientista 

colonial pode ser urn colono europeu ou urn nativo, sempre que a forma91io dele provenha 

de fontes europeias (BASALLA, 1967: 615). Ap6s o desenvolvimento das primeiras 

institui96es na colonia, chega-se a terceira fase - sendo esta uma na qual os cientistas 

lutariam por criar uma tradi91io cientifica independente. Basalla acrescenta, ainda, que, 

visando o desenvolvimento dessa etapa 'nacional', os cientistas deveriam facilitar a 

comunicayao e o interc1imbio de ideias com os colegas, abrir novas frentes de pesquisa 

( eminentemente orientados as esferas industriais ), e alcan9ar o reconhecimento da 

excelencia mediante urn sistema de premios e/ou recompensas (LAFUENTE & ORTEGA, 

1992: 99). 

Antonio Lafuente e Maria L Ortega, por sua vez, num artigo intitulado "Modelos 

de mundializa91io da ciencia", sublinbam que a nova orienta91io adotada pelos estudos 

sobre a ciencia visa deixar de !ado o enfoque centrado no estudo de antigos pares 

(novidade-aceita91io, ciencia normal-ciencia revoluciomiria, e comunidade cientifica-
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modernidade) e favorece a realizayao de analises em tomo a uma tema: transmissao

apropria9lio-centro/periferia. Assim, segundo os autores, e de se esperar que se deixe de 

!ado a utiliza9lio da no9lio de imperialismo cultural ( o qual centra a visao no imperio) e se 

proceda a realiza9ao de estudos centrados na emergencia e desenvolvimento da ciencia a 

partir de modelos cujo foco se localize nos contextos de apropria9ao perifericos 

(LAFUENTE & ORTEGA, 1992 96 e ss.). 

Precisamente, neste sentido, resulta interessante apontar, junto com Xavier 

Polanco, que "toda por9ao da world-science guarda rela9ao com urn fragmento do mundo, 

e uma seyao autonoma do conhecimento capaz de fomecer ajuda ou solu96es as 

necessidades do planeta, e uma se9ao a qual as uni5es intemas do mundo e os 

intercfu:nbios nele produzidos dao uma certa unidade epistemol6gica. A partir disso e que 

nos devemos levar em considera9ao, tal como Braude! disse, 'os espa9os geogritficos 

como fontes explicativas' na hist6ria e na sociologia da ciencia" (POLANCO, 1992: 225). 

Mas esses espa9os sao, por sua vez, fu:nbitos carregados de fatores condicionantes 

que vao alem do geogritfico. No caso da ciencia na America Latina, o fato desses espa9os 

estarem situados em regi5es perifericas implica que, segundo cada contexto em particular, 

a ciencia tenha, alem do mais, papeis culturais a desenvolver. Em urn artigo intitulado "Os 

papeis culturais da ciencia nos paises subdesenvolvidos", Hebe Vessuri incita o debate em 

tomo a urn aspecto que entendemos crucial: aquele que diz respeito aos papeis que cabem 

as ciencias e as tecnologias, imaginando que possa se fazer tal divisao, enquanto corpo de 

conhecimentos e tecnicas que emergem e sao institucionalizadas visando se orientarem 

para o desenvolvimento de pesquisas socialmente pertinentes (VESSURI, 1986: 12). 

A questao da pertinencia tern sido discutida por diversos autores quando aplicada 

aos sistemas de ciencia e tecnologia situados na periferia; entre outros, destacam-se os 

trabalhos de Daryl Chubin, E. Garfield e Amilcar Herrera (CHUBIN, 1996; GARFIELD, 

1983; HERRERA, s/d). Mas Vessuri aponta, mais precisamente, para a pertinencia como 

fator associado a endogeneiza9ao do conhecimento, como fator que se encontra 

intimamente associado a gera9ao de saberes no marco de tradi96es cientificas. Em tais 

8 



condi<yoes - e tal como apontava Basalla ao considerar a terceira etapa do seu modele -, 

deveria se apostar no desenvolvimento de uma ciencia nacional, ou no desenvolvimento de 

disciplinas cientificas que se orientem para a solu<yao de problemas, quando nao para a 

melhor compreensao do contexte em que se desenvolvem. 

No segundo paragrafo desta introdu<yao faziamos referencia ao fato de que, ao 

mesmo tempo em que as disciplinas das ciencias sociais que se desenvolvem na periferia 

tendem a emular os corpos te6ricos e metodol6gicos utilizados nos centres mundiais de 

produ<yao cientifica, elas veem-se pautadas, tambem, pelas condicionantes emergentes do 

contexte. Estas condicionantes, na cotidianidade, levam it determina<yao de rumos e it 

tomada de decisoes, ou it realiza<yao de escolhas, relativas, por exemplo, it selevao de 

tematicas, de linhas de pesquisa, de objetos especificos de estudo, de metodologias a 

serem utilizadas, de formas organizacionais e de gestae dos recursos humanos e 

financeiros disponiveis. 

Essas escolbas, por sua vez, dizem respeito it constru<yao evolutiva dessas 

disciplinas no marco de certos espa<yos institucionais, em consonancia com os vai-e-vem 

do contexte ( e das varia<yoes sucedidas nos pianos social, economico, ideol6gico e 

politico) e com o que a elas e demandado em cada fase do desenvolvimento do pais ou da 

regiao. Vale dizer, assim, que a evolu<yao dos campos disciplinares vai se construindo, no 

decorrer do tempo, a partir da confluencia de varies fatores e variaveis que, por sua vez, 

emergem num memento precise, dada uma situa<yao especifica em nivellocal, nacional ou 

regional, e a partir de particularidades concretas do entorno. 

Neste trabalho objetivamos realizar uma abordagem contextual do 

desenvolvimento da Economia e da Sociologia uruguaias entre 1970 e 1990. Essas duas 

decadas marcaram profundamente a pratica cientifica levada a cabo em distintos espa<yos 

institucionais naquele pais visto que, a partir da instaura<yao da ditadura, em 1973, os 

esfor<yos que tinham sido realizados anteriormente foram interrompidos; por sua vez, a 

reinstaura<yao da democracia, em 1985, marcou outra inflexao no processo de 

desenvolvimento da ciencia, e particularmente das ciencias sociais. No interregna dos dois 
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periodos, os cientistas que tinham permanecido no pais criaram espa9os inovadores 

visando continuar com a pnitica academica: os centros privados de pesquisa em ciencias 

sociais. 

No primeiro capitulo deste trabalho trataremos, precisamente, da trajet6ria que 

tiveram as duas disciplinas consideradas no periodo de referencia. Para contextualizar a 

situa9ao na qual essas areas do saber se encontravam no inicio dos anos 70 sera necessano 

voltar a emergencia e ao desenvolvimento inicial das mesmas, a partir dos primeiros 

esfor9os por institucionaliza-las e levar adiante tarefas inerentes a pesquisa, no final da 

decada de 50 e come90 da de 60 - segundo uma sequencia que, na America Latina como 

urn todo, Gino Germani indica se inicia mediante a estrutura91io das atividades em tomo as 

Catedras universitarias, e depois se continua atraves do desenvolvimento das mesmas em 

iimbitos ministeriais (GERMANI, 1964). No Uruguai, esta institucionaliza9ao, na 

Universidad de Ia Republica, e a realizayao das primeiras atividades de pesquisa em 

Economia e Sociologia, tambem na Universidade e logo em seguida em outras esferas 

estatais, tiveram Iugar apenas dez anos antes do periodo considerado por este estudo. 

Isso, entre outros fatores, caracteriza o fato de que elas ainda eram debeis, incipientes e 

restritas ao setor publico no momento em que foram desestruturadas pelo coup d'etat. 

Cabe sublinhar, entretanto, que as pr6prias atividades de pesquisa desenvolvidas 

no decorrer das decadas de 50 e 60, assim como as que depois viriam a se levar adiante 

nos 70 e 80, enquadram-se dentro de uma tendencia geral por abordar tematicas que 

contribuissem a supera9ao das crises, ou anomias, apresentadas na realidade dos nossos 

paises. Ao tratar do desenvolvimento das ciencias sociais no Brasil, por exemplo, Helena 

Bomeny e Patricia Birman - tal como tambem o tinham indicado Florestan Fernandes e 

Otavio Ianni - sublinham que uma das maiores preocupa9oes que orientaram a evolu9ao 

da Economia e da Sociologia na America Latina desde finais dos anos 50 ate finais da 

decada do 80 foi a de atender a questoes estreitamente ligadas a realidade (BOMENY & 

BIRMAN, 199l;FERNANDES, 1977;IANNI, 1989). 
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Essa caracteristica "aplicada" das ciencias socials latino-americanas, no entanto, 

apresenta diferenyas substantivas em rela9iio ao que, segundo os autores aos quais nos 

remeteremos a seguir, acontecera tanto na America do Norte como na Europa. Segundo o 

salientado por Stephen Turner e Jonathan Turner num livro no qual realizam uma analise 

institucional da evoluyao da Sociologia estadunidense - e conforme ratificado por Jennifer 

Platt no livro da sua autoria sobre a historia dos metodos de pesquisa utilizados na 

Sociologia daquele mesmo pais (PLATT, 1996) - nos Estados Unidos da America do 

Norte, durante esses trinta anos, o que prevalecia era o interesse por desenvolver uma 

produ9iio cientifica que estivesse ligada a gera'i)iio de corpos teoricos e metodol6gicos 

(TURNER & TURNER, 1990). De maneira similar, ao tratar da evolu9iio da Sociologia 

num outro pais da America do Norte, o Canada, Donald Fisher aponta a falta de interesse 

da pesquisa no que diz respeito a gerayao de conhecimentos sobre questoes de ordem 

'realistica' naquele pais (FISHER, 1991). Logo apos a finalizayao da II Guerra Mundial, e 

depois de grandes cicatrizes deixadas no imaginario coletivo norte-americano pelo 

acontecido na experiencia da Guerra do Vietna, as ciencias socials desenvolvidas naquele 

sub-continente tiveram, tal como mencionado, urn carater eminentemente nacionalista. 

Assim, tanto a Economia como a Sociologia norte-americanas orientaram-se a 
aprimora\)ao dos metodos ate entao conhecidos, e muito especialmente aos de corte 

quantitativo. Ademais, os cientistas daqueles paises se dedicaram a realiza'i)ao de estudos 

de Historia Economica ou Sociologia Politica compreendendo os seculos XVIII e XIX -

talvez como forma de favorecer a reafirmayao das identidades nacionais. 

Ja na America do Sui, num periodo que se caracterizou pela turbulencia registrada 

nas esferas social e cultural durante as decadas de 60 e 70 - e logo depois pelo 

cerceamento intelectual advindo da imposiyiio de ditaduras na enorme maioria dos paises 

do sub-continente -, a necessidade, e as acuciantes demandas, por contar com explicayoes 

e diagnosticos que permitissem melhor compreender os fenomenos em curso fizeram com 

que a Economia e a Sociologia tivessem urn perfil de corte aplicado. Em materia 

economica, por sua vez, o periodo mencionado esteve marcado pela crise da p6s-guerra ( e 

as nefastas conseqiiencias que tal crise teve na redistribui9iio da renda entre as popula96es 

mais carentes ), pelo processo de substitui'i)ao de importa9oes e, ja em meados dos 70, pela 
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quebra do modelo cepalino de planificas:ao economica e a imposis:ao de urn modelo de 

corte netamente liberal, e pela nova crise advinda como resultado do aumento do pres:o 

internacional do petr6leo. 

Nesta linha de raciocinio, e a partir do caso da Economia no Brasil, Fernanda 

Sobral salienta que o fato de a Economia ser uma ciencia predominantemente voltada para 

as quest5es nacionais - junto com a tradi;;:ao de participas:ao no poder politico e na 

elaboras:ao de politicas economicas - levou a urn maior desenvolvimento da Economia 

Aplicada em rela;;:iio a Te6rica (SOBRAL, 1996: 132). De tendencia similar da conta 

Henry FINCH (1980) ao tratar do desenvolvimento desta mesma discip1ina na America 

Latina e Hernan JARAMILLO (1997) ao analisar, desde a Colombia, a conforma<;ao de 

redes entre cientistas envolvidos em pesquisas macroeconomicas na regiao. 

Quando do estabelecimento da ditadura militar no Uruguai, alguns cientistas 

optaram por emigrar ou simplesmente tiveram que faze-lo dado seu envolvimento nos 

movimentos sociais e politicos que a ditadura passou a reprimir; mas aqueles cujas 

preferencias e possibilidades se inclinaram a consecus:ao da pratica academica no pais, tal 

como salientamos anteriormente, criaram as institui;;:5es das quais trataremos no segundo 

capitulo. No transcurso dele, e considerando os objetivos estabelecidos pelos quatro 

principais centros privados de pesquisa em ciencias sociais que se constituiram ou 

revitalizaram no Uruguai entre 1974 e 1977 (CIEDUR, CIESU, CINVE e CLAEH), 

analisaremos o teor das atividades neles desenvolvidas (projetos de pesquisa, 

implementas:ao de cursos que VISavam a formas:ao das camadas mais jovens, 

relacionamento com outros centros da regiiio etc.) e, muito especialmente, a dinfuni.ca que 

imperou num contexto que se caracterizava pela "pesquisa de resistencia" - sendo 

pertinente anotar que ela revestia tal cariiter tanto por atender a preservas:ao das atividades 

como pelo teor ideol6gico das mesmas. Deve-se notar, ainda, que estes centros, criados 

pelos pr6prios cientistas, constituem os unicos espas:os nos quais, num periodo de vinte 

anos, se desenvolveram atividades de pesquisa em ciencias sociais no Uruguai - uma vez 

que a Universidade sofreu intervens:ao militar, teve seus quadros desmantelados e passou a 

formar pessoal apenas em areas profissionalizantes. 
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Assim, os centros privados de pesquisa foram as imicas institui<;oes que deram 

continuidade e mantiveram vivas as tradi<;oes anteriormente construidas - as Unicas que, a 

modo de exemplo, continuaram a desenvolver trabalhos de pesquisa numa linha estrutural

funcionalista (FILGUEIRA, 1988b), dentro de urn referencial marxista-gramsciano, 

utilizando categorias de analise pr6prias do pensamento cepalino ou outras susceptiveis de 

se enquadrarem na teoria da dependencia. Por sua vez, e num contexto tao iuido como o 

daqueles anos, eles nao contaram com qualquer tipo de assistencia de origem nacional e s6 

puderam manter suas atividades a partir da ajuda que lhes foi concedida do exterior, 

proveniente de organiza<;oes e agencias internacionais e de funda<;oes filantr6picas. Nesse 

contexto, o financiamento externo foi decisivo para a manuten<;iio das atividades 

academicas no interior dos centros privados e para o proprio desenvolvimento da 

Economia e da Sociologia no pais. 

Devido a esse importante papel do financiamento externo, no terceiro capitulo 

analisa-se a a<;ao das tres principais institui<;oes cujo apoio financeiro e politico aos centros 

independentes de pesquisa permitiu que a Economia e a Sociologia continuassem a 

construir sua hist6ria ( o Centro Internacional de Investiga<;oes para o Desenvolvimento do 

Canada I CIID-IDRC; a estadunidense Funda<;ao Ford; e a agencia sueca SAREC). Serao 

analisadas a ingerencia que essas agencias e funda<;oes tiveram no estabelecimento das 

agendas de pesquisa, na defini<;ao das tematicas a serem tratadas, na forma<;ao de 

pesquisadores, no treinamento de recursos humanos para pesquisa, no relacionamento que 

os integrantes dos centros privados mantiveram com seus pares da regiao, nas correntes 

de difusao e publica<;oes seguidas pelos cientistas sociais uruguaios. 

Cabe destacar que este trabalho, alem de se valer de uma revisao da literatura 

publicada sobre estas tematicas na America Latina, incluiu uma pesquisa de corte hist6rico 

para a qual coletaram-se dados primiuios junto aos arquivos dos centros privados de 

pesquisa em ciencias sociais no Uruguai. Ademais, estas informa<;oes sobre os centros 

• foram complementadas por vinte e uma entrevistas realizadas com os cientistas sociais 

daquele pais que vivenciaram o processo de constru<;ao social da ciencia no que diz 

respeito as duas disciplinas consideradas. Foram tambem coletados dados primiuios e 
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materiais nos arquivos das pr6prias agencias e funda.;:oes filantr6picas de referencia - de 

forma pessoal, no Escrit6rio Regional para a America Latina do IDRC canadense, no 

Escrit6rio da Ford Foundation na cidade do Rio de Janeiro e nos Arquivos Gerais do 

Escrit6rio Central da Funda.;:ao Ford, em Nova Iorque; e, para o caso da agencia sueca 

SAREC, a partir dos informes e relat6rios de avalia<;ao que o atual Diretor Geral da 

SIDA/SAREC nos encaminhou por via postal desde Estocolmo. A pesquisa junto aos 

organismos internacionais completou-se, ainda, mediante a realiza<;ao de entrevistas em 

profundidade com tres Program Officers ou Responsitveis pela America Latina que, no 

transcurso dos anos 70 e 80, atuavam nos escrit6rios ou programas criados no interior das 

agencias e funda<;5es para conceder assistencia a regiao e, tal como mencionado, a partir 

das entrevistas mantidas com os vinte e urn cientistas sociais uruguaios que, na 

cotidianeidade, eram apoiados por estas institui<;5es e funda<;5es filantr6picas. 

Entre urn dos principais criterios que orientavam a a<;:ao destas agencias e 

funda.;:5es encontrava-se, precisamente, o de "assistir aqueles que tinham optado por 

permanecer nos seus paises durante periodos de turbulencia politica" (PUR YEAR, 1983: 

23). Em consoniincia com isso, e dado o fato de que esses cientistas se nuclearam ao redor 

dos centros privados de pesquisa em ciencias sociais, as ajudas brindadas pelas agencias e 

funda<;5es durante as decadas de referencia concentraram-se no apoio aos centros 

privados, ou independentes2
, de pesquisa - sendo que isso aconteceu nao s6 no caso 

uruguaio como tambem em vitrios paises da regiao latino-americana que nas decadas dos 

70 e 80 viviam sob regimes ditatoriais (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Equador, Peru, e 

Paraguai, entre outros). Por outra parte, uma das ideias subjacentes a ajuda brindada pelos 

organismos internacionais era a de que as restri<;5es que regiam sobre as atividades 

cientificas haveriam, necessariamente, de ser temporais e que, precisamente por isso, eles 

2 Note-se que na literatura, e muito especialmente naquela produzida no hemisferio norte, costuma 
fazer-se refen!ncia a estes centros como centros independentes de pesquisa. Talvez como forma de deixar 
claro que os centros, embora dependessem financeiramente dos aportes outorgados pelas agencias e 
funda<;Oes com sede acima da linha do Eqnador, mantinham seu caniter de independentes. Por outra parte, 
os integraotes dos centros reconhecem a pertinencia dessa denomina9ilo porquanto implica que eles niio se 
encontravam sob dependencia - fosse institucional, fosse juridica - de qualquer outra entidade. Niio 
obstaote isso, os cientistas sociais nucleados em torno aos centros falam de sim mesmos como sendo 
membros dos "centros privados de pesquisa" e e por essa raziio que no presente trabalho baveremos de 
remeter aos centros como 'centros privados' - porquanto essa e a denomina9ilo com a qual eles pr6prios, 
antes de que com a de independentes, parecem ficar mais a vontade. 
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deviam garantir a permanencia, em cada urn dos paises, daqueles grupos ou nucleos de 

trabalho cujas vis6es ou substratos ideol6gicos pudessem diferir dos sustentados pelos 

regimes que estavam em vigencia - e os quais, por essa mesma razao, entre outras, eram 

os susceptiveis de requerer ajuda. 

Neste sentido, cabe destacar que os apoios brindados pelas agencias costumavam 

representar o fator viabilizador de parte significativa das atividades desenvolvidas no 

interior dos centros. Ao tratar da atuavao da Ford Foundation no Brasil, Sergio Miceli 

salienta que esta agencia "parece operar o tempo todo orientando-se por diretrizes 

doutrinarias e institucionais que fixam prioridades de atendimento em termos de temas 

para estudos e pesquisas, de clientes preferenciais e de alvos institucionais estategicos. 

[ ___ ] Diante dessa situa9ao, a contribui9ao financeira da Funda9ao Ford aos cientistas 

sociais no pais chegou a representar, em diferentes conjunturas recentes, em tomo de 40% 

sobre o total da opera9ao em algumas das institui96es publicas e privadas de maior 

prestigio intelectual" (MICELI, 1990: 18). 

Ao aprofundarmos nas motiva96es que guiaram os organismos de financiamento 

para apoiar a regiao da America Latina, tema que, como ja salientamos, sera tratado no 

terceiro capitulo deste trabalho, alem do interesse por contribuir ao desenvolvimento das 

ciencias socials nos paises perifericos, destaca-se que, segundo Charles Davis, as 

estrategias seguidas pelas agencias se orientavam na dire9ao de fomentar a produ9ao de 

conhecimentos que fossem considerados relevantes pelos atores locals. Conforme Davis 

aponta, durante as decadas de 70 e 80, o que as agencias ansiavam era se constituir em 

'parceiras' dos integrantes das comunidades academicas perifericas (DAVIS, 1997: 265). 

Nao obstante isso, deve-se sublinhar que os organismos internacionais e as 

funda96es filantr6picas, na segunda decada deste seculo XX, tambem outorgaram 

assistencia financeira a centros e institutos de pesquisa em ciencias sociais, publicos e 

privados, situados em paises que nao apresentavam problemas similares aos dos 

'cientificamente perifericos'_ Tale o caso do apoio dado pelaRockefeller Foundation para 

o desenvolvimento da sociologia na Alemanha; sendo que, conforme apontado por David 
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Staley, as motivay6es que funcionaram como indutoras das ajudas oferecidas nesse caso 

diferem notadamente das que guiaram as a96es das agencias e funda<;6es na America 

Latina - tratando-se, segundo o autor, do interesse por "americanizar" a sociologia alema 

(STALEY, 1995). Por outra parte, num artigo publicado por Lily Kay na revistaMinerva, 

em relayao a quais as orientayi'ies que regiam o Laura Spelman Rockefeller Memorial, 

destaca-se, precisamente, que o principal interesse se relacionava com a obten91io de 

ganhos. Nas palavras de Kay, "o interesse na ciencia era urn interesse por alcan<;ar certas 

metas. A insistencia no estabelecimento de utilidades que unissem a curiosidade intelectual 

com a obten<;1io de logros pniticos, tanto nas ciencias naturais como nas sociais, guiou, 

embora nao tenha determinado, as politicas da Rockefeller Foundation" (KAY, 1997: 

293). 

Os cientistas sociais latino-americanos que conformavam os grupos ou nucleos de 

trabalho que mais precisavam dos apoios que chegassem do exterior, por sua vez, nero 

sempre eram favoniveis a se envolver em projetos de pesquisa que recebiam financiamento 

por parte das agencias ou funda96es. Alguns cientistas, por fatores que tambem estavam 

associados a quest6es ideol6gicas, preferiam nao receber ajudas ou auxilios de qualquer 

especie de parte das institui96es que, segundo urn 'discurso' no qual eles nao acreditavam, 

pretendiam apoia-los. A polemica em torno a dualidade atribuida as agencias e funda9i'ies 

filantr6picas tern suscitado inumeros debates. A tendencia, seguindo o indicado por Sergio 

Miceli, "aponta a sublinhar o vezo interesseiro delas em rela<;ao a periferia ou a enquadni

las numa perspectiva quase apologetica. [ ... ] [E] qualquer uma dessas duas vers6es tende 

a torna-los [ aos Program Officers das agencias] sujeitos genericos de urn discurso 

pontuado de queixas sussurradas, impronunciaveis, quase sempre desencamados de sua 

inser<;1io real, executores voluntitrios de uma missao otimista de fe ou funcionitrios sem 

escrupulos de uma politica imperial. Existem, pois, como figuras animadas de uma 

ladainha mas nao como interlocutores moldados pelas suas circunstiincias" (MICELI, 

1990: 9). 

0 apice destas 'desconfian.;as', em rela.;ao com o financiamento internacional 

orientado para pesquisa, tern sua origem no Projeto Camelot - urn projeto ao qual os 
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autores que tratam destas tematicas raramente se referem dada a escabrosidade do assunto 

e a ausencia de dados primarios a respeito dele. 0 Projeto Camelot foi urn projeto 

pensado, em primeira instancia, pelo Pentagono dos Estados Unidos. Ele foi 

implementado pelo Departamento de Defessa daquele pais, sendo que sua 

operacionaliza9ao ficou a cargo da SORO, the Army's Special Operations Research 

Office (HOROWITZ, 1967) 0 papel que coube a National Science Foundation (NSF) no 

decorrer do mesmo, coordenando atividades junto com o Exercito estadunidense, tambem 

foi de grande magnitude. 

Otto Larsen, autor de urn livro sobre as politicas e diretrizes em materia de 

ciencias sociais seguidas na NSF entre 1945 e 1991, salienta que as questoes relativas as 

ciencias sociais durante os anos 60 ficaram 'no olho da tormenta' a partir, precisamente, 

do Projeto Camelot. Segundo Larsen, em 1964 o estudo foi atribuido a Special 

Operations Research Office of the American University sob urn contrato de seis milhoes 

de d61ares estadunidenses (U$S 6.000.000) aportados pelo Department of the Army para 

que se pesquisassem "as pre-condi<;5es politicas, econ6micas e socials da instabilidade e da 

potencial usurpa<;iio do poder por parte dos comunistas em varios paises 

subdesenvolvidos" (LARSEN, 1992: 71). Neste mesmo sentido apontam urn participante 

do processo, Irving Horowitz, e, em segundo Iugar, Kalman Silvert, urn analista 

privilegiado cujo envolvimento com a Ford Foundation foi decisive para as politicas 

mantidas pela Funda<;iio em rela<;iio a America Latina. 3 

3 Ao respeito do Projeto Camelot, Horowitz sugere que "talvez a melhor forma de com~ a 
descrever o projeto seja pela descri<;ao que dele se fez nurn docurnento decisivo - enviado, a urn seleto 
grupo de scholars ao redor do mundo. Nele se disse que o Projeto Camelot e urn estudo que tern como 
principal objetivo determinar as possibilidades de se desenvolver urn modelo do sistema social que 
permitisse predizer e influenciar aspectos politicamente significativos relacionados com as mudam;as 
sociais [que nesse entao estavam tendo Iugar] nas na9(ies subdesenvolvidas do mundo. De forma mais 
especifica seus objetivos sao: Primeiro, aprimorar os procedimentos disponiveis para evitar as possiveis 
guerras internas ao interior das sociedades nacionais; segundo, identificar, com urn alto gran de 
confiabilidade, quais as a9(ies que urn governo pOde realizar aos efeitos de neutralizar as condi9(ies a partir 
das que poderiam se gerar uma potencial guerra interna; e jinalmente, estimar a plausibilidade de chegar a 
prescri<;ao das caracteristicas de urn sistema que permita modelar a realidade visando obter e utilizar as 
informa<;i'ies necessanas aos efeitos de cumprir com os dois objetivos anteriores. 0 projeto e concebido 
para ter uma dura<;3o de tres a quatro anos, com urn or<;amento de entre urn ntilhiio e urn ntilhiio e meio de 
d61ares anuais. Ele e coordenado pelo Exercito e pelo Departamento de Defessa, e sen\ conduzido com a 
coopera<;ao de outras agencias do govemo" (HOROWITZ, 1967: 4-5). 
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No mes de junho de 1965 a existencia do Projeto tornou-se publica e as respostas 

nao se fizeram esperar. Os debates giraram em torno a duas questoes centrais: por uma 

parte, no que diz respeito ao fato dos militares estadunidenses estarem financiando 

pesquisas em ciencias sociais no exterior ( ou seja: os militares financiando estudos alem 

das suas fronteiras, sendo que as unicas atribui96es do Departamento da Defesa dos 

Estados Unidos sao as de cuidar da defessa do pais); por outra, no que se relacionava a 

criayao de mecanismos administrativos que visassem resolver problemas associados a 

questoes eticas e a defini91io de prioridades no campo das pesquisas em ciencias sociais. 

Larsen estabelece, alem do mais, que como consequencia dos problemas advindos do 

Projeto Camelot (uma vez que se quebrou o sigilo em torno dele) deu-se urn movimento 

conjunto dos Departamentos de Estado e da Defessa do governo estadunidense e da 

National Academy of Science para criar uma l\'FSS, National Foundation for the Social 

Sciences (LARSEN, 1992: 73-74). 

0 Projeto Camelot gerou esse tipo de cliscussoes ao interior nos EUA mas em 

nivel internacional ele, alem de provocar polemicas, levou ao questionamento das agencias 

e funda96es filantr6picas por serem elas as que recebiam os recursos do Departamento de 

Defessa (via National Science Foundation) e o repassavam, sob a forma de auxilios 

financeiros, aqueles que desenvolviam as pesquisas: instituiyoes localizadas nos paises 

perifericos, nos paises ao respeito dos quais se queria gerar informa((oes. 0 Projeto 

Camelot, ainda, fez com que muitos cientistas sociais comeyassem a perceber quais as 

implicayoes e as responsabilidades que lhes poderiam caber enquanto indutores de 

politicas publicas. Vale dizer, assim, que a partir do Projeto Camelot e dos debates ao qual 

o mesmo deu Iugar, muitos cientistas latino-americanos passaram a reconsiderar o papel 

"0 projeto infelizmente intitulado Camelot projetou uma mirada extremamente ampla em pelo 
menos meia dUzia de paises latino-americanos" (SIL VERT, 1967: 82). Chile foi escolhido para ser o 
primeiro caso de estudo. "A pessoa que fez os contatos iniciais para Camelot no Chile foi o Dr. Hugo 
Nuttini- urn ex-chileno, agora cidadlio americano e professor associado da Universidade de Pittsburgh, 
segundo repottes da imprensa chilena. [ ... ] A reportagem feita em Ercilla, urn jornal chilena, contem os 
detalhes do Projeto tal como eles me foram narrados a mim por vanos dos principals participantes. Nuttini 
falou com Urzila, urn soci6logo da Universidade Cat6lica de Santiago que tinha estudado com Nittini na 
UCLA. e explicou a ele que o estudo haveria de levar em considera¢o 'uma serie de aspectos do sistema 
social chilena e que, alem do mais, estaria respaidado por vanos milhiies de d6lares fornecidos pela 
National Science Foundation. Ele agregou, com o intuito de attair ao colega, que entre os diretores do 
Projeto figuravam distingnidas personalidades das ciencias sociais norte-americanas, citando nomes de tal 
prestigio como os de Kingsley Da:vis, Seymour Lipset and Robert K. Merton" (SIL VERT, 1967: 85). 
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que cabia tanto as agencias financiadoras como a si mesmos - enquanto geradores de 

conhecimento/insumos em epocas tumultuadas. Muitos outros passaram a desistir da 

possibilidade de se engajar em pesquisas que contassem com financiamento de agencias e 

funda96es filantr6picas. Como e sabido por todos nos, e tal como foi apontado ao 

referirmos a dualidade 'agencias como entidades beneficentes e solidarias- agencias como 

agentes do imperialismo', essa polemica esteve em pauta durante longos anos e nao foram 

poucos os cientistas sociais latino-americanos que sofreram com a critica e a discrimina<(ao 

dos colegas que os consideravam 'vendidos ao imperio' por trabalharem sob 

financiamento estrangeiro. 

Ainda sobre esta questao da dualidade te6rico-idiossincnitica em tomo as agencias 

financiadoras, cabe compartilhar o manifestado por outros dois autores que foram peyas

chaves da tomada de decisoes sobre estes t6picos nas decadas de 60 e 70. 

"Se a questiio referente as motiva~iies dos doadores ainda niio foi 
respondida, pode ser que seja porque essa e uma pergunta errada, ou 
uma boa pergunta colocada em pauta de urn jeito que ja niio se aplica -
caso algoma vez tenha aplicado. Pode-se argumentar que os motivos que 
guiaram aos Rockefeller ou a aos Carnegie eram tao simples que nem vale a 
pena fazer, ou que se tivessem feito, as complexas analises realizadas - em 
especial se levarmos em consideravao quais as inten<(oes pessoais desses 
homens e do que seus colaboradores disseram ou escreveram. Por outra parte, 
se centrarmos o olhar no que as funda'(oes, por eles constituidas, tern virado e 
em como elas se desenvolveram - quando consideradas em relayao aquelas 
orienta<(oes originais -, urn problema muito mais complexo e interessante 
aparece. E possivel que mediante uma analise Gramsciana do comportamento 
das agencias possa se explicar o que e que tern sido realizado a partir das 
inten96es dos ide61ogos das filantropias, mas essa analise nao se aplica para 
compreender os motivos primeiros" (KARL & KATZ, 1987: 36) [Enfase da 

autora] 

No decorrer do terceiro capitulo desta tese haveremos, precisamente, de deixar de 

!ado as inquietay5es que dizem respeito as intenyoes ultimas ( ou de fundo) dos doadores 

para nos centrar nas linhas de ayao, nas politicas e nas diretrizes orientadoras que as 

agencias por eles fundadas vieram a seguir. A analise sera realizada a partir da ajuda que 

as tres agencias enunciadas (IDRC, FF e SAREC) bridaram aos centros uruguaios de 
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pesquisa em ciencias sociais e, desde o ponto de vista do referencial te6rico, a partir do 

sublinhado na literatura em rela<;lio ao papel que o financiamento desempenbou na 

institucionaliza<;lio da Economia e da Sociologia - possibilitando a manuten<;lio de 

atividades -, a defini9lio dos temas a serem pesquisados e a conforrna<;lio de uma pratica 

de pesquisa particular e contingente. 

A partir do conceito de ethos cientifico mertoniano - segundo o qual entende-se 

como ethos da ciencia "o complexo, aprendido emocionalmente, de regras, prescri9oes, 

costumes, cren<;as, valores e pressuposi9oes aos qurus o cientista deve se ater" 

(MERTON, 1977: 303) -, cabe destacar que o papel das agencias e funda9oes 

filantr6picas foi de suma importancia, tambem, no que diz respeito a redefini9ao do ethos 

cientijico imperante nas sub-comunidades dos cientistas sociais uruguaios. 

Hebe Vessuri, ao analisar o papel desempenbado pela Funda9ao Rockefeller na 

Venezuela no decorrer dos anos 40 e 50, salienta que foi a partir das estrategias seguidas 

pela funda9ao que os cientistas vinculados a atividades de pesquisa agricola estreitaram os 

la<;os com os setores produtivos (VESSURI, I 996a). Esta autora sublinba, tambem, que a 

diniimica da sub-comunidade academica ligada a Medicina Experimental naquele pais foi 

re-estruturada a partir da necessidade de cumprir com os requerimentos e as diretrizes da 

Rockefeller Foundation. 

No que diz respeito ao desenvolvimento, e a constrw;:ao social, da Economia e da 

Sociologia no Uruguai, cabe enfatizar que o papel das funda9oes resultou de particular 

valia em pianos similares - tais como: para a diniimica dos centros (tanto em terrnos do 

estabelecimento de certa divisao tematica entre eles, como forma de 'coordenar' a 

concorrencia junto as agencias, hiibitos relacionados com prodw;:ao, imperiosa necessidade 

de atender a forrnayao de recursos humanos porquanto lhes era exigi do, etc.); em todo o 

relativo ao aprendizado que trouxe junto em terrnos de gestao ( os cientistas aprenderam a 

lidar com uma serie de fatores, procedimentos e modus operandi que, por nao fazerem 

parte da 'cultura' ou idiossincrasia universitiiria e publica, lhes eram alheios); pela 

necessidade de ter que encarar processos de barganha com novos atores (que para o caso 

20 



eram as agencias e fundayoes, nao s6 ao considera-las em forma individual mas em bloco 

ja que cada centro teve que aprender a negociar com urn pool delas, aprendendo a 

justificar segundo os interesses pr6prios de cada uma e fazendo os arranjos necessarios 

para sobreviver a partir da justaposiyao dos apoios que lhes eram brindados por, pelo 

menos, uma triade), pelo que significou em tennos de mudanyas nos modos de 

organizayao dos centros (ter que respeitar prazos, apresentar relat6rios com certa 

freqiiencia e de forma compuls6ria, entre outros ); por ter dado Iugar ao estabelecimento 

de redes ou ao estreitamento de layos pre-existentes e, tao importante quanto o anterior, it 

conformayao de equipes de trabalho na esfera regionaL 

Assim, o papel que coube its agencias e its fundas;oes filantr6picas foi muito alem 

da mera concessiio de recursos financeiros e alem tambem da tao questionada ingerencia 

que elas viriam, ou nao, a ter na definiyao dos temas de pesquisa. Essas agencias e 

fundayoes, inclusive sem que fique muito claro em que medida elas eram conscientes 

disso, contribuiram e fizeram com que os cientistas sociais uruguaios se vissem 

impregnados, e construissem na cotidianeidade da atividade de pesquisa, o ethos cientifico 

que viria a marcit-los no periodo subseguinte. 

Finalmente, e antes de dar inicio ao 'corpo' do trabalho, gostariamos de salientar 

que, em consonancia com os pressupostos te6ricos do referencial construtivista ao qual 

aderimos, a Economia e a Sociologia uruguaias de hoje em dia construiram-se e 

constroem-se cotidianamente, a partir das construyoes precedentes. Elas interagem com o 

contexto e conduzem a explicayoes e diagn6sticos que refletem as tradiyoes e heranyas das 

quais sao sujeitas ativas. 0 que elas sao e o que pod em chegar a ser, e contingente its 

tradis;oes, instituiyoes e dinfunicas que fazem parte do seu proprio processo de construyao 

social. Consideramos que conhedl-lo e melhor entendS-Io pode contribuir para a definiyao 

de politicas que visem ou se orientem it construyao de novos rumos. 
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CAPITuLO I-

EMERGENCIA E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA E DA SOCIOLOGIA 

lntrodur;iio 

Neste primeiro capitulo a aten9ao sera centrada no relato hist6rico-social e nos 

principais fatores condicionantes do processo de emergencia e desenvolvimento das duas 

disciplinas das ciencias sociais que constituem nosso objeto de estudo - quais sejam, a 

Economia e a Sociologia. Esse relato e delimitado segundo criterios definidos por fatores 

de ordem politica e tambem intelectual e restringe-se ao contexto do Uruguai. 

0 relato inicia-se nas fases precoces de consolidavao destes entao "novos" saberes, 

marcadas pelas atividades de docencia e por timidas iniciativas em relavao a pesquisa, e 

estende-se ate o ano de 1990. Foram nestas fases iniciais, entretanto, que se conformou 

uma proto-comunidade de cientistas sociais que, em sua grande maioria, desenvolvia 

atividades em disciplinas afins ( tipicamente o Direito) ou se dedi cava a resoluvao de 

problemas especificos em areas correlatas (p.ex.: a Administravao, o Urbanismo, certas 

especialidades da Saude, a realidade emergente dos ambitos rurais, etc.). Em geral, pode

se dizer que o desempenbo de atividades na area de Economia e Sociologia esteve 

relacionado com a necessidade de elucidar e entender aspectos concretos da realidade 

nacional. Tais aspectos demandavam a realizavao de uma ana!ise detalhada do tecido 

economico e social, apontando para a compreensao das mudanvas que, ja no inicio da 

decada de 60, eram consideradas amea9as ou prenuncios da instabilidade que iria registrar

se no transcurso dos anos seguintes. 
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Levando em conta, ou tendo como pano de fundo, as considerayoes te6ricas 

realizadas na Introduyao a este trabalho - particularmente no que diz respeito a ciencia 

enquanto institui9ao social modelada pelo meio em que se encontra e com o qual 

permanentemente interage, segundo processos de endogeneiza9ao contigentes e 

particulares 4 
-, no decorrer deste capitulo trataremos da emergencia e das diversas fases 

que envolveram a evoluviio da Economia e da Sociologia no pais, acompanhando-as nos 

diferentes avan9os e retrocessos registrados. 

As duas ciencias socuus consideradas evoluiram num 'continuo' que esteve 

marcado por marchas e contramarchas, numa sucessao de etapas que nao podem ser 

desvinculadas do acontecido no decorrer do periodo 1960-1990 no pais como urn todo. 

Os fatos decorrentes da instaura<;:ao do regime ditatorial, que foi imposto ao pais em 1973, 

e suas implicayoes para a atividade cientifica, conduziram ao desmantelamento do sistema 

cientifico e a diminui<;:ao drastica do interesse pela sobrevivencia das atividades de ensino e 

pesquisa em ciencias socials - exceto nas areas tradicionalmente consideradas 

"profissionais", geradoras de quadros capazes de retroalimentar a ordem em curso pela 

mera reprodu<;:ao. 

Foi precisamente nesse marco que os cientistas socials foram "expulsos" da 

Universidade- espa<;:o no qual, como veremos a seguir, a partir da decada de 60 passaram 

a concentrar -se as atividades de pesquisa - e que, vi san do permanecer no pais e garantir as 

condi<;:oes minimas que lhes perrnitissem desenvolve-las, constituiram centros privados de 

pesqmsa. 

As atividades academicas realizadas durante o periodo ditatorial nos centros 

privados, que os pr6prios cientistas socials criaram, alcanvaram ritmos e variavoes que as 

distinguem daquelas que, na democracia, faziam parte do 'crescimento normal' -

decorrente da evoluyao dos saberes em lapsos correspondentes a 'ciencia normal', 

segundo a tradi<;:iio kuhniana. De fato, no periodo ditatorial, a Economia e a Sociologia 

4 Ver, entre outros, BARNES (1974), CLARK (1995), COLE (1970), COLLINS (1983),COZZENS 
(1990), KNORR-CETINA (1995), MULK.AY (1979), RESTIVO (1995), VELHO (1987), VELHO (1990), 
VESSURI (1996b), WEBSTER (1991), WEINGART eta!. (1997) e WHITLEY (1984) .. 
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uruguruas alcan<;aram um nivel de atividade de que nao se tern registro de ter sido 

alcan<;ado, nem no periodo precedente nem no imediatamente posterior. 

A partir do que sera exposto, tanto neste capitulo como no proximo, relativo aos 

centros privados de pesquisa, toma-se explicita a ideia de que, no Uruguai, as ciencias 

socials de referencia tiveram urn desenvolvimento substancial precisamente quando as 

caracteristicas do contexto se tornaram mais adversas. De forma paradoxa!, elas 

conseguiram dar urn "salto involuntitrio" quando menos era de se esperar. 

Explicitamos, assim, a ideia de que o "salto involuntitrio" dado pela Economia e 

pela Sociologia no Uruguai decorreu do desenvolvimento que alcan<;aram as mesmas no 

periodo ditatorial, marcando-se o paradoxo de que isso aconteceu em condi<;iies nas quais 

nao daria para se pensar em crescimento nenhum por parte delas. 0 desenvolvimento das 

ciencias socials no periodo de exce<;ao avan<;ou como provavelmente nao teria tido 

condi<;oes de avan<;ar no sistema democrittico. Esse desenvolvimento teve Iugar no interior 

dos centros privados de pesquisa e cristalizou-se a partir de tradi<;oes e influencias das 

mais variadas, sendo mantido atraves de financiamento externo. 

1.1.- Antecedentes 

As pesquisas desenvolvidas no ambito das ciencias socials tern desempenhado urn 

papel muito importante na vida do pais, visto que se orientaram para a gera<;ao de 

conhecimentos que permitissem uma maior compreensao dos problemas suscitados em 

vitrios pianos e espa<;os temporals. Alem disso, contribuiram para a defini<;ao de cursos de 

ayao que, particularmente nos prim6rdios e em algumas areas especificas, levaram a 

estruturayao e implementayao de programas e politicas governamentais. 

Deve-se destacar que o salientado no paragrafo precedente verificou-se de forma 

bern mais acentuada nos ulrimos trinta e cinco anos uma vez que, tal como acontecera em 
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outros paises do continente, a complexa e prolongada crise socio-econ6rnica vivida no 

Urugual a partir de meados da decada de 60 estimulou urn numero cada vez mals 

significativo de interpreta<;:oes, estudos e propostas no marco das ciencias socials. Alem 

disso, e diferentemente do que acontecera em relavao a outras areas do conhecimento, 

deve-se ressaltar que, no ilmbito das ciencias socials, foi possivel preservar a pnitica de 

pesquisa durante o periodo da ditadura, cuja data inicial tomou-se extremamente simb6lica 

para a hist6ria uruguaia contemporanea: o 27 de junho de 1973. 

A continuidade da pesquisa foi possivel porque a "modalidade" propria de trabalho 

nas ciencias socials, que exige pouca infra-estrutura fisica, encontrou outras maneiras de 

se organizar e tomou frutifero o esfor9o de gerar novos espa<;:os institucionals. 0 

desenvolvimento que haviam alcan<;:ado as diversas disciplinas no periodo precedente5 e a 

qualifica<;:ao dos cientistas socials uruguaios perrnitiram que a produ<;:ao intelectual fosse 

mantida, apesar das adversas condi<;:oes politicas imperantes, atraves da conforma<;:ao, por 

eles pr6prios, de urn pequeno numero de centros independentes de pesquisa. Em tals 

centros, e gra<;:as ao apoio financeiro recebido do exterior, os cientistas socials puderam 

permanecer no pais visando dar continuidade ao desenvolvirnento das atividades 

acadernicas, a gera<;:ao de conhecimentos e a forma<;:ao de recursos humanos nas 

disciplinas que aqui analisamos. 

Economia, Hist6ria e Sociologia sao, entre as areas suscetiveis de serem 

classificadas no ilmbito das ciencias socials, aquelas que possuem uma maior produ9ao de 

pesquisa no pais. A Historia teve urn surgimento precoce na regiao do Rio de Ia Plata e foi 

a primeira a abrir caminho as ciencias socials - ate porque, tal como acontecera em outros 

paises novos, a mesma foi de fundamental importancia para que o pais pudesse conhecer 

suas raizes e, assim, construir uma identidade propria. Tanto a Econornia como a 

Sociologia surgem tardiamente, sendo que os responsaveis por sua implementa<;:ao 

procuraram consolidar estas disciplinas institucionalmente antes de desenvolverem 

5 Periodo esse relativamente curto, abarcando no maximo doas decadas quando fazemos referencia a 
pnitica de pesquisa. 
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pesquisas nessas areas e, de fato, e s6 recentemente, na decada de 60, que se constata a 

"decolagem" destas ciencias sociais no Uruguai (CINVE, 1986: 21). 

Alguns autores destacam que as primeiras interpreta<;oes sobre o processo 

economico e social come<;aram a ser delineadas no Uruguai quando em outras na<;oes da 

America Latina ja existia destacada tradi<;ao academica em Economia e Sociologia. De 

fato, no que diz respeito a Economia no Brasil, Fernanda Sobral indica que "em 1864 hit a 

introdu<;ao do ensino de Economia Politica na Escola Politecnica do Rio de Janeiro e em 

1896 em Sao Paulo" (SOBRAL, 1992: 100). Esta autora tambem salienta que a 

organizayiio do ensino superior de Ciencias Economicas e a cria<;iio da Faculdade 

Nacional de Ciencias Economicas ficaram estabelecidos por urn Decreto Federal brasileiro 

que data do mes de setembro de 1945, e que, em 1946, foi criada a Faculdade de Ciencias 

Economicas e Administrativas da Universidade de Sao Paulo (SOBRAL, 1992: 104). No 

que guarda relayiio com a Sociologia, cabe destacar que Florestan F emandes localiza o 

surgimento da Sociologia no Brasil na decada de 1910 (FERNANDES, 1977); e que Gino 

Germani data a emergencia dos primeiros grupos de trabalho argentinos na disciplina, em 

1920 (GERMANI, 1964) 

Com vistas a explicar a tardia emergencia das disciplinas que nos ocupam, no caso 

uruguaio, argumenta-se que o crescimento economico constante e a estabilidade politica 

com que contara o pais, durante mais de meio seculo, nao despertaram o interesse dos 

pesquisadores em estudar uma realidade que nao apresentava problemas graves (CINVE, 

1984; VEIGA, 1979). Assim, o esgotamento do modelo populista ''batllista',;, e os 

conseqiientes desequilibrios economicos e sociais que se intensificaram no decorrer dos 

anos 60, siio freqiientemente associados aos primeiros "empurroes" na pesquisa 

economica e sociol6gica. 

6 Identi.fica-se com Jose Batlle y Ordonez, Presidente da na9fto em duas oportunidades (1897-1901 e 
1905-1909), e que cunhou uma corrente politica proemiuente ate a amalidade, o desenho de urn avan~do 
programa inscrito no que hoje em dia denominamos "Estado de Bem-estar" (Welfare State). Deve-se 
destacar que a concep9fto batllista orientou a politica uruguaia por mais de meio seculo e que os 
movimentos politicos ligados ao ideario de Jose Bailie y Ord6iiez ainda mantem preponderiincia no pais. 
Exemplo disso e que o filho dele, Luis Batlie foi presidente dorante dois periodos na decada de 40 e finais 
dos 50 e que o atual presidente do Uruguai, neto de Jose e filho de Luis, e Jorge Batlle. 
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Este importante impulso das ciencias sociais teve Iugar, numa primeira fase, na 

6rbita oficial - Ministerios e outros organismos estatais - atraves de pesquisas 

desenvolvidas visando a cria9ao de urn plano econ6mico por parte do govemo. Porem, ja 

na segunda metade de 1960 tal impulso transferiu-se para a Universidade, onde se 

desenvolveu uma postura critica e contestadora ao regime vigente. E de se notar, por 

outra parte, que no periodo compreendido entre 1960 e 1970, embora de uma forma 

gradual, a quase totalidade dos cientistas envolvidos com tarefas de pesquisa nas areas de 

Economia e Sociologia passaram a concentrar-se na Universidad de Ia Repitblica7 
-

ambito ao qual eles mesmos, no decorrer das entrevistas realizadas, referem-se como o 

locus 'por excelencia' de desenvolvimento das atividades academicas relativas a ambas 

disciplinas por mais de uma decada no pais. 

A partir de 1973, e uma vez instaurada a ditadura no pais, as ciencias sociais e 

viuias formas ou expressoes nacionais da cultura foram perseguidas pelo govemo, 

chegando-se, inclusive, a assim chamada "interven9iio" da Universidade no dia 29 de 

outubro de 1973, apenas quatro meses ap6s o estabelecimento do Golpe de Estado. Nesse 

marco, os centros privados de pesquisa em ciencias sociais emergiram e tomaram vulto. 

Urn destes centres existia desde 1957 e os outros foram criados nesses anos (entre 1974 e 

1977), conseguindo manter o desenvolvimento de suas atividades a partir do espirito auto

gestor da comunidade cientifica, da ajuda financeira que lhes foi concedida do exterior por 

organiza96es governamentais e niio govemamentais, funda96es filantr6picas e organismos 

intemacionais. Essa expansao, no entanto, s6 foi passive! porque ja existia uma massa 

critica de cientistas sociais no pais, em tomo dos quais os novas puderam se aglutinar. 

A Universidad de Ia Repitblica e a llnica universidade publica que existe no Uruguai e a Unica 
instalada no pais, ate 1984, ano em que, estando ainda em vigencia o 'regime de exce9iio', se constituiu a 
Universidad Cat6/ica del Uruguay "Damaso Antonio Larranaga" (UCUDAL), que conformou sua 
Faculdade de Ciencias Sociais em 1991 e come9ou a ministrar cursos de gradua9iio em Socio1ogia em 
1992. (Note-se que para todos os efeitos, e saivo explicita¢o contrana, quando daqui para frente se fizer 
referencia a 'Uuiversidade', significa uma alnsiio a Universidad de Ia Republica). 
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Tais centros8 contribuiram de forma mais que significativa em dois pianos 

fundamentais: os resultados de seus estudos foram basicos para, de urn !ado, manter e 

continuar as atividades de pesquisa e tambem para gerar conhecimentos nas distintas 

disciplinas das ciencias sociais e, de outro, apoiar e 'abrir caminho' as novas gera96es de 

cientistas sociais que continuaram a se formar no interior dos mesmos. 

Com a reinstala9iio do sistema democratico no pais, ap6s 1986, e superada a etapa 

que se convencionou chamar de "pesquisa de resistencia", os centros nascidos e 

desenvolvidos no periodo da ditadura deixaram de ser focos de exce9iio, passaram a 

ocupar espa9os legitimos e assumiram a revitaliza9iio da pratica academica em conjunto 

com a Universidade9 Tudo isso levou a uma restrutura~o institucional que implicou a 

associa9iio informal dos centros com a Universidade. Estas institui96es, entiio, passaram a 

atuar com espirito de coopera~o, complementaviio, divisiio de papeis em termos de 

ensino e pesquisa e formas criativas de coordena9iio que foram facilitadas por tratar-se de 

uma comunidade academica. 

Nessa ultima decada, entretanto, muitas foram as transforma9oes que se sucederam 

em ambito institucional e em relaviio as dinfunicas de 'funcionamento' da comunidade 

cientifica uruguaia em conjunto. Vale destacar o enfraquecimento paulatino das atividades 

de pesquisa desenvolvidas nos centros privados devido a passagem de uma parte 

significativa dos seus pesquisadores para a Universidade e it diminui9iio dramatica dos 

recursos concedidos pelos organismos internacionais e filantr6picos. Deve-se notar, assim 

mesmo, que estes centros nunca tentaram, nem tiveram a inten9iio de criar algum 

mecanismo conjunto que lhes permitisse manter o nivel de atividades registrado no 

periodo anterior. 

8 Os centros de maior atividade, e oportunamente filiados ao Conselho Latino-americano de Ciencias 
Sociais (CLACSO), sao: o CIEDUR (Centro de Investigaciones y Estudios para el Desarrollo del 
URuguay), o CIESU (Centro de Investigaciones y EStudios del Uruguay), o CINVE (Centro de 
INVEstigaciones Econ6micas) eo CLAEH (Centro LAtinoamericano de Economia Humana). 
9 Vale destacar que esta Ultima recuperou sua autonomia, tambem em 1986, e voltou a acolher a 
pesquisa em ciencias sociais. 

28 



Finalmente, antes de entrarrnos no relato historico de cada uma das disciplinas em 

particular, devemos destacar tambem o notavel incremento (pos-86) das atividades de 

pesquisa em ciencias sociais desenvolvidas na Universidade. Assim, cabe assinalar que 

apos o estabelecimento da referida associayao entre os centros privados de pesquisa e a 

Universidade da Republica, a concentrayao crescente de esfor9os e atividades passou a ter 

Iugar no contexto universitirio, nao so simbolicamente mas, de fato, nos mesmos 

institutos universitirios nos quais, vinte anos atras, tanto a Econornia quanto a Sociologia 

uruguaias tinham alcans:ado sua propria "consolida9ao". 

A seguir, e segundo o enunciado na introdus:ao do presente capitulo - ao qual esta 

ses:ao de antecedentes so pretendeu ser uma breve nota geral para a apresentas:ao do 

marco contextual - haveremos de centrar nossa atens:ao no processo de emergencia e 

desenvolvimento da Econornia e da Sociologia uruguaias. Entendemos que acompanhar o 

devenir destas duas disciplinas no decorrer das decadas de 60, 70 e 80, aprofundar nos 

principais fatores que as impulsionaram e destacar as mudans:as de ordem socio

econ6rnicas vividas no vizinho pais do sui durante o periodo de referencia, e fazer alusao a 

virios aspectos cardinais da construs:ao inicial, posterior pseudo-deconstruyao e 

reconstrus:ao (pos-85) de ambas ciencias sociais. 

1.2.- Economia 

1.2.1. - As origens 

1.2.1.1.) Os primeiros escritos sobre Econornia 

0 processo de institucionalizas:ao da Econornia como disciplina teve inicio no 

Uruguai so a partir da decada de 50; porem a preocupayao pela tematica em si e tambem a 

formulas:ao de urn certo pensamento sobre o tema ja podem ser detectadas em alguns 

escritos ou ensaios que datam de finais do seculo XIX e das primeiras decadas do 

presente. Deve-se assinalar que o ensino da Econornia no pais adiantou-se, por mais de 
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uma decada, ao desenvolvimento de atividades de pesquisa nessa disciplina ja que "a 

catedra de Economia da Faculdade de Direito foi a expressao predominante no que diz 

respeito ao ensino, desde metade da decada de 1930 ate finais da decada de 1940, quando 

a Faculdade de Ciencias Economicas e de Administras:ao (FCA) passa a destacar a 

discip1ina economica. Por sua vez, a fundayao do Instituto de Economia - na 6rbita da 

propria FCA- s6 veio a acontecer em 1951, sendo que a sua constituis:ao e urn marco no 

desenvolvimento da pesquisa econ6mica no Uruguai" (BARBATO, 1986: 125). 

A sistematizayao da origem do pensamento econ6mico no Uruguai e o estudo dos 

fatores que explicam a conformayao das posi96es que se gestaram em torno a 

problematica econ6mica constituem uma area de trabalho sobre a qual, na opiniao de Celia 

Barbato, a pesquisa hist6rico-econ6mica ainda tern muito para indagar. Essa autora 

assinala que, tanto no decorrer do seculo passado quanto nas primeiras decadas do atual, 

"o tratamento do tema econ6mico pelos intelectuais uruguaios referiu-se muito mais a 
transmissao das contribui96es que aportavam as diferentes teorias econ6micas que se 

formulavam no estrangeiro, e particularmente na Europa, do que a aplicayiio das mesmas a 
realidade nacional" (BARBATO, 1986: 127). 

Nesse sentido, varios autores (MARINER, 1987; MILLOT, 1989; TERRA, 1990) 

apontam que o interesse pela tematica econ6mica costuma ser incentivado no contexto das 

grandes crises ou no das polemicas que se suscitam a partir de mudanyas na politica 

econ6mica. Neste sentido, os escritos produzidos na decada de 1870 por Jose Pedro 

Varela e Angel Floro Costa - principais representantes da corrente positivista no pais e 

precursores da reflexao intelectual voltada a realidade nacional - configuram urn exemplo 

relevante. Porem, as discuss5es ideol6gicas que se deram em torno das reformas propostas 

pelo "batllismo" nao deixaram estudos importantes acerca do tratamento da questao 

econ6mica, ate pelo carater hegem6nico que tinha tal corrente naquele momento 

(ASTOR!, 1981). Assim, o ideario batllista tinha se tornado algo de tao alto grau 

consensual que nao surgiram, no periodo em que o mesmo se gestou e comeyou a 

implementar, estudos criticos a respeito dele. 
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Alguns anos ap6s, a obra de Martinez Lamas, e particulannente o livro que ele 

publicou em 1930 sobre "A riqueza e a pobreza do Uruguai", constituiu uma valiosa 

exce<;ao porquanto nele o autor fez uma abordagem critica do acontecido no pais em 

materia economica durante o periodo batllista. Esse autor analisou os fatores geograficos 

e demograficos do pais para apoiar sua interpreta<;ao sobre a economia urugurua; 

interpreta<;ao que tinha como eixo principal a oposi<;ao entre o campo e a cidade. 

Posicionando-se num marco ideol6gico marcadamente liberal, assumiu a defesa dos 

setores agriuios a partir do primeiro esfor<;o sistematico de compreensao da situa<;ao 

econ6mica e social do Uruguai (MARTINEZ-LAMAS, 1930). 

Por outra parte, a cnse de 1929 e as diversas propostas que levaram a sua 

supera<;ao criaram oportunidades para a produ<;ao de escritos por parte de economistas, 

em muitos casos formados na Europa ou doutorados na Argentina. "Os trabalhos de 

Serrato, Cosio, Acevedo Alvarez e Charlene contem sugestoes sobre mecanismos para a 

implementa<;ao de politicas anti-crise" (BARBATO, 1986: 129), assim como 

fundamenta<;oes que se apoiavam nas teorias entao predominantes em nivel mundial, 

quando nao na defesa ou rejei<;ao do 'modelo batllista' que entrava em crise. 

A defesa da politica industrialista, desenvolvida basicamente no transcurso da 

decada de 40 (GROMPONE, 1976; MELLO, 1975), e a conseqilente implementa<;ao 

desta na fase expansiva dos anos 50, nao esteve acompanhada por avan<;os substantives no 

plano da realidade nacional. Alem disso, diversos autores - entre os quais cabe assinalar os 

trabalhos de Ernesto Gonzalez Posse, Felix Pimentel y Suzana Prates - consideram muito 

importante a necessidade de enfatizar que o pais nao teve, ate a decada de 60, qualquer 

acervo estatistico minimo no que diz respeito a dados s6cio-econ6micos: nem Censo 

Demografico, nem Contas Nacionais, nem qualquer outra ferramenta indispensavel tanto 

para a analise como para a pesquisa (GONZALEZ-POSSE, 1988; PIMENTEL, 1980; 

PRATES, 1979). 
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1.2.1.2.) 0 pensamento universitario 

Objetivando realizar uma analise do acontecido em torno do desenvolvimento da 

Econornia no continente - a qual foi relatada num livro sugestivarnente intitulado "As 

ciencias econornicas na America Latina" - Eduardo Venezian destaca que a Econornia, 

como profissao especializada e baseada na aniilise cientifica, s6 comec;ou a se desenvolver 

na America Latina nos ultimos cinqiienta ou sessenta anos, sendo que as atividades 

formais de ensino das ciencias econ6rnicas modernas bern como as de pesquisa empirica 

datam de meados dos anos 50. Antes daquele momento, na opiniao deste autor, o estudo 

da Econornia tinha uma natureza associada com a "Economia Politica'' e costumava estar 

a cargo de historiadores, advogados, servidores publicos, politicos ou pessoas cultas que 

se dedicavam ao auto-aprendizado atraves da leitura dos textos classicos europeus. 

Precisamente neste sentido, Venezian salienta que, posteriormente, o fato das 

universidades latino-americanas estarem moldadas nas tradic;oes do continente europeu fez 

com que os cursos e curriculos oferecidos em Economia seguissem o padrao 

preponderante na Europa, com enfase no estudo clitssico ( e marxista) da economia como 

urn todo, mais do que numa abordagem analitica especifica por temas ( caracteristica da 

economia neoclassica). A partir disso, salienta que "em geral, o ensino da Economia era 

muito descritivo e a aproximaylio das teorias economicas dava-se como urn requisito para 

a formaylio geral ou a aquisiylio de cultura pelas pessoas, e nao a partir do valor da 

Economia como ferramenta analitica que pudesse conduzir it resoluc;ao de problemas ou 

que atendesse a prop6sitos de ordem publica" (VENEZIAN, 1982: 191). 

No caso uruguaio, e conforme apontado por Venezian para o continente como urn 

todo, a Economia Politica foi a primeira disciplina a surgir no ambito universitario no pais. 

Ela esteve, junto com o Direito, entre as primeiras catedras previstas pelo projeto de lei 

formulado em 1838 para a criac;ao da Universidade. Porem, foi somente em 1861 que se 

deu a inaugurac;iio dessa catedra universitaria - sendo que a mesma esteve inicialmente a 

cargo de Carlos de Castro, recem formado na Itiilia e ferreo entusiasta do liberalismo. A 
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ele depois sucederam: Martin Aguirre, Francisco Lavandeira, Carlos Maria de Pena, 

Eduardo Acevedo e, a partir de 1936, Carlos Quijano (MILLOT, 1989: 93). 

A funda<;:ao da Faculdade de Ciencias Econ6micas e de Administra<;:ao, em 1931, 

nao atraiu o centro do pensamento econ6mico, embora a transforrna<;:ao da velha carreira 

de contador e perito mercantil numa profissao universitaria tenha significado uma 

amplia<;:ao considenivel no dominic do estudo da Economia e tambem uma valoriza<;:ao 

desta disciplina (BARRAN, 1985). 

Nesta fase preparat6ria de uma nova etapa que haveria de se abrir na decada de 50, 

a figura de Carlos Quijano teve uma particular importancia. Seu trabalho sobre "popula<;:ao 

ativa e renda nacional" destacou-se por ser o primeiro de visao e Iongo alcance a ser 

produzido no pais. Quijano tambem cumpriu urn papel fundamental nos pianos da 

docencia e do periodismo: a partir das catedras de Economia, que exercera ao mesmo 

tempo na Faculdade de Direito e na Faculdade de Ciencias Econ6micas, e da sua 

incessante predica nas paginas do semanario Marcha, destacou o papel que cabe a ciencia 

econ6mica na compreensao da sociedade uruguaia e na potencial transforma<;:ao da 

mesma. Mas, alem de tudo isso, foi atraves da ediyao da Revista de Economia (1947-

1958) que ele concretizou sua contribui<;:ao mais relevante a atividade academica. 0 

Uruguai foi se constituindo no objeto de anitlise desta disciplina, numa epoca em que as 

primeiras turrnas de economistas formadas pela Faculdade comeyaram a ser preparadas 

para iniciar atividades de pesquisa. 

Muito embora a forrna<;:ao dos estudantes nas praticas de pesquisa tivesse sido 

contemplada no primeiro Plano de Estudos da Faculdade de Ciencias Econ6micas (1932), 

foi so a partir de 1944 - com a reforma daquele Plano original e atraves da cria<;:ao de 

cursos de especializa<;:ao e de seminaries de pesquisa - que efetivamente se iniciou o tao 

esperado aprofundamento no estudo da disciplina econ6mica. Tambem foi a partir do 

Plano de 1944 que foram criados os primeiros institutes de pesquisa na Faculdade ( os 

entao denominados Institute de Economia Monetaria e Bancaria e o Institute de Renda 
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Nacional e Estatistica) - antecedentes da institucionalizaviio das tarefas investigativas em 

Economia no nivel universitario. 

Coube a Luis Faroppa cumprir o papel de pioneiro na docencia e pesqmsa 

cientifica no marco da Faculdade, assumindo a cil.tedra de Economia II em 1947, na qual 

destacou o pensamento keynesiano e introduziu a discussao dos aportes feitos por Kalecki 

na economia (BARBATO, 1986: 127). Urn solido dominio da teoria econ6mica e mn 

particular rigor no exercicio da docencia valeram-lhe o apelido de "Mestre da Economia". 

E, no decorrer de vinte e cinco anos e ate renunciar em 1973, quando da interven9ao da 

Universidade pelas autoridades ditatoriais, foi Faroppa que deu as pautas que haveriam de 

marcar o ensino da Economia no pais. 

1.2.1.3.) A consolidaclio institucional 

Dois fatos indicam, na decada de 50, a vontade da Faculdade de Ciencias 

Econ6micas e de Administravao de impulsionar o desenvolvimento cientifico em 

Economia, quais sejam: a cria9ao, em 1951, do Instituto de Economia e a nova 

reformulaviio, em 1954 (dez anos ap6s a cria9ao do anterior), do Plano de Estudos -

sendo que e atraves deste ultimo que, pela primeira vez, se diferencia a carreira de 

Contador Publico na de Economia e na de Fazendario. 

Os informes que dao conta das atividades do Instituto nessa epoca - segundo 

indicado, em duas obras diferentes, por Celia Barbato e por Julio Millot -, mostram que a 

preocupa9ao fundamental naqueles anos radicava na promo9ao da atividade academica em 

Economia. Esta, no entanto, era dificultada pelo fato de que muita gente preferia seguir a 

carreira de contador, como decorrencia das oportunidades de emprego para estes 

profissionais (BARBATO, 1986; MILLOT, 1989). Numa fase de desenvolvimento 

industrial e de grande interven9ao estatal, a implementavao da politica economica e 

tambem a modernizavao empresarial foram requerendo a crescente participa¢o dos 

contadores, tanto no setor publico como no privado, com o consequente desalento dos 

egressados da Faculdade que queriam se dedicar a atividade academica. 
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Por sua vez, o Plano de Estudos que comeyou a ser aplicado em 1954 - e que teve 

na pessoa do Prof Jose Dominguez Nocetto seu mais entusiasta impulsionador -

representou urn salto qualitativo para a formayao do profissional contador e abriu 

caminhos a formayao academica dos economistas. "Com o Plano, melhorou o nivel do 

ensino de matematica; formularam-se os programas de estatistica; introduziu-se o ensino 

da sociologia, da hist6ria do pensamento e da filosofia econ6mica" (BARBATO, I 986: 

135). 

No que diz respeito a Economia, esta primeira fase ficou marcada pelo reforyo 

tematico dos cursos e pela preocupa<;:ao em oferecer ao estudante urn amplo espectro de 

teorias e o rigor da contrasta<;:ao das mesmas. Alem disso, o Plano introduziu a pratica de 

pesquisa na forma<;:ao curricular, de maneira que passou a ser exigido que cada estudante 

finalizasse o treinamento para a carreira fazendo uma monografia sob a dire<;:ao de urn 

docente responsavel ou id6neo na materia (FAROPPA, 1967: 12). 

Durante seus primeiros anos de funcionamento, o Instituto de Economia voltou-se 

fundamentalmente a formayao de pesquisadores. As atividades de pesquisa iniciaram-se 

somente em 1958, depois de 7 anos de constitui9ao do referido Instituto e tinham como 

principais objetivos a difusao da ideia de desenvolvimento e a analise profunda da 

realidade nacional10 Decorrente dessas reorienta9oes em termos de atividades 

(vigoriza9ao da pesquisa num contexto no qual ate esse entao o ensino tinha sido central), 

nesse periodo evidenciam-se os primeiros esfor9os sistematicos voltados ao 

acompanhamento da problematica econ6mica nacional (FAROPPA, 1967). 

Por sua vez, cabe sublinhar que esta enfase no acompanharnento da problematica 

nacional via-se agudizada pela instabilidade que come9ava a se fazer presente e, mais 

ainda, pela necessidade de que se gerassem dados para atender a urn empreendimento 

originado na 6rbita da Comissao Econ6mica de Planejamento para a America Latina 

(CEPAL). Nos primeiros anos da decada de 60, a CEPAL propos-se formular urn plano 

10 0 Instituto de Economia encarou este tipo de aru\lise a tal ponto que o setor publico costumava 
recorrer a ele para consultar sobre temas como: impulso inflacioruirio, reforma cambial etc. (BARBATO, 
1986: 131). 
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de desenvolvirnento economico para a regiao e, como forma de viabilizar a elaborayao do 

rnesrno, ela fornentou a constituivao de urna entidade - que foi charnada de Comisi6n de 

Inversiones y Desarrollo Econ6mico (CIDE). 

A CIDE, visando cornpendiar os dados que perrnitissern partir para a forrnulavao 

do plano ern questao, ficou responsavel pela realizavao de diversos estudos (de fato, urn 

estudo para cada urn dos paises da America Latina), sendo que para a prodw;:ao dos 

estudos nacionais a Comissao contratou equipes coforrnadas por economistas de cada 

pais. "0 estudo elaborado no Uruguai representou o prirneiro esforvo importante de 

diagn6stico e interpretayiio global da economia uruguaia" (MELGAR, 1979: 30). Ele foi 

conduzido por especialistas que atuavarn como docentes no Institute de Economia da 

Universidade e foi, precisarnente, no marco desse trabalho que se gerou urn importante 

volume de inforrnayoes, constituindo-se a base empirica irnprescindivel para a pnitica de 

pesquisa na area. 

No comeyo da decada de 60, o Institute contava com urn plantel de nove 

pesquisadores (FAROPA, 1967: 27) ao qual logo haveriarn de se incorporar os 

economistas egressados pelo Plano 1954. Foi neste periodo que se iniciararn os cursos de 

desenvolvimento, que a Comissao Economica de Planejarnento para a America Latina 

(CEPAL), organisrno especializado das Nayoes Unidas, tao decididarnente impulsionou 

nos diversos paises latino-arnericanos, e que tiverarn fortes influencias sobre o 

desenvolvimento futuro da disciplina. 

Por interrnedio desses cursos difundiarn-se os conceitos da corrente estruturalista, 

entil.o predorninante no interior da CEP AL, discutia-se a dimensao latino-arnericana no 

tratarnento dado a ternatica economica - de urna perspectiva na qual se privilegiava a 

analise do subdesenvolvirnento -, treinavarn-se os economistas uruguaios nas tecnicas de 

planejarnento, alentava-se a vinculavao da CEP AL com o rneio academico e tarnbern a 

incorporavil.o de economistas uruguaios aos cursos de p6s-graduayao oferecidos pela 

propria CEP AL ern Santiago de Chile. Esse movirnento explica o fato que, das 34 pessoas 
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que tinham egressado da Faculdade em 1969, 16 tinham feito cursos no exterior, dos quais 

6 no Chile (BARBATO, 1986: 131). 

1.2.2. - As primeiras interpretaf,:oes globais 

Durante a decada de 50, desenvolveu-se na CEP AL, estreitamente associada a 
figura de Raul Prebisch, uma teoria de corte estruturalista que se propos interpretar a 

evolu9ao das economias latino-americanas (RODRiGUEZ, 1982). Esta primeira tentativa 

de resgatar teoricamente as especificidades da periferia, rejeitando-se a simples aplica9ao 

das teorias predominantes que haviam sido concebidas a partir do funcionamento dos 

centros economicos mundiais, marcou o pensamento latino-americano da epoca. 0 

Uruguai nao ficou alheio a esta tendencia, nem aos reflexos que a mesma teve sobre as 

atividades de pesquisa em Economia nos primeiros anos da decada de 60. 

Assirn como na grande maioria dos paises da America Latina e a partir das 

resolu96es emergentes da Alian9a para o Progresso de 1962, no Uruguai tambem se 

procedeu a elaboraQao de urn plano economico, atividade que, por si mesma, se constituiu 

num fator de enorme importancia para o desenvolvimento da ciencia economica no pais. 

A importancia atribuida a esta experiencia e as raz5es pelas quais ela atingiu tal 

significado tern diversas explica96es. A economia uruguaia deixou de crescer a partir de 

195811 Nesse mesmo ano, o Partido Colorado abandonou o poder depois deter ficado 90 

anos no govemo; nesse ano tambem ensaiou-se urn novo modelo economico de corte 

agrilrio/liberal que nao conseguiu alcan9ar a profundidade esperada (BIANCO & 

BARREIRO, 1998) - dado que quando Wilson Ferreira Aldunate, lider do opositor 

ll Precisamente neste sentido, Luis Stolovich assinala que "a realidade econtiruica uruguaia desde 
finais dos anos cinqiienta promoveu, no ambito academico e tambem no politico, uma categoria - a de 
'estagna¢o'- como a qne melhor podia descrever e explicar o Uruguai de todo urn periodo hist6rico. E 
ela teve a validade qne !he outorgaram os dados de uma economia qne nao crescia e nao acumulava." 
(STOLOVICH, 1991: 111) 
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Partido Branco, assumiu como Ministro de Pecuirria, Agricultura e Pesca, ele fixou como 

meta milxima a realizayao de uma Reforma Agriu"ia que conduzisse, inclusive, it div"isao de 

terras; meta que nao foi atingida mas que levou a uma grande mobilizayao por parte das 

populayoes rurais. E em 1958, ainda, a Universidade teve que travar uma "batalha" em 

defesa da sua lei orgiinica 12 
- da qual, ao contrirrio do que era esperado, a maior Casa de 

Estudos do pais saiu fortalecida. Os analistas referem-se a estes acontecimentos como "a 

quebra do modelo" (ABULAFIA& BAYCE 1975; BAYCE, 1983; RIAL, 1984). 

Por sua vez, consegma-se consolidar o ensmo de Economia na Faculdade de 

Ciencias Econ6micas e a mesma ja estava em condi9oes de oferecer a urn numero 

significativo de economistas jovens - que forarn encontrando, mediante o exercicio de 

tarefas associadas ao desenvolv"imento do plano econ6mico referido - urn espa\)o 

estimulante de forma\)ao e a oportunidade de participarem do primeiro esfor90 de 

interpretayao global do processo econ6mico uruguaio. Foi desta forma que a ativ"idade de 

pesquisa em Economia - que ate entao tinba sido incipiente na Universidade - passou a 

ganbar momentum fora do meio universitirrio. E isso so veio a ocorrer pelo fato da 

CEPAL, atraves da CIDE, ter conformado equipes de especialistas com vistas a produ9ao 

da iniciativa anunciada. 

Em agosto de 1965 a Comision de Inversiones y Desarrollo Econ6mico (CIDE) 

apresentou ao govemo o tao esperado ''Plano de Desenvolv"imento Econ6mico e Social". 

Este tinha sido elaborado nos dois anos anteriores e, como dito anteriormente, revestiu-se 

de grande importiincia na medida em que gerou dados empiricos que permitiriarn 

aprofundar o conhecimento e realizar ana!ises sobre a realidade nacional. Mas, alem disso, 

o Plano tarnbem tinha sido esperado com enorme expectativa popular, dado que ele era 

v"isto como a soluyao para a volta ao Estado do bem-estar social e prosperidade que o pais 

hav"ia v"ivenciado ate finais da Segunda Guerra Mundial. 

12 Dado que as novas autoridades do pais queriam acabar com uma das premissas em que 
tradicionalmente tinba se baseado, e continua a se basear, o co-governo universitirio: a autonomia da 
Universidade em materia financeira, a liberdade para ela administrar e distribuir os recursos financeiros 
recebidos do Ministerio de Economia e Finan935 conforme as autoridades universitirias melhor 
entenderem e segundo as politicas oportunamente delineadas por elas mesmas. 
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A crise do modelo de substitui9ao de importa96es, tal como ela veio a acontecer 

no continente, tornou-se evidente no final dos anos 50. "Uma vez que se pos fim a 

conjuntura internacional que tinha surgido devido aos conflitos armados que tiveram Iugar 

ate a finaliza<;:ao da Guerra de Coreia, dificuldades de diversas naturezas irromperam nas 

economias latino-americanas - levando a deficits permanentes a balanr;:a de pagamentos 

nacionais, a desvaloriza9ao monetaria, ao estancamento produtivo e a enfrentamentos 

sociais de singular intensidade" (BONILLA, 1981: 221). Foi precisamente neste contexto 

que a CEP AL come9ou a adquirir prestigio intemacional e passou a concentrar em seus 

quadros urn conjunto de pesquisadores que visava encontrar solu96es plausiveis a 

problematica mencionada. 

Apos terem sido realizados numerosos estudos especificos, que ficaram sob a 

responsabilidade de Comissoes especialmente criadas para tais fins (como a CIDE), a 

CEP AL enunciou para cada urn dos paises da regiao algumas premissas que, a partir de 

entao, passaram a ser amplamente aceitas por eles. De fato, conforme salientam Juan Rial 

e Jaime Klaczko, a CEP AL estimou que o componente fundamental da dificil situa9ao 

destes paises derivava-se da inadequa9ao da estrutura economica - propria de cada urn 

deles - as necessidades caracteristicas de urn processo auto-sustentado de 

desenvolvimento (RIAL & KLACZKO, 1982: 24). 

Assim entendida, tal inadequa9ao nao fazia mais do que conformar a propria base 

do subdenvolvimento que atingia a maioria dos paises da regiao (RODRiGUEZ, 1982). 

Em fim9ao desta premissa principal, a modificayao dessas estruturas passou a ser, segundo 

esta concep9ao, a condi9ao indispensavel para a supera9ao da crise em curso. No mesmo 

sentido, a utilizayao racional dos escassos recursos humanos e materiais disponiveis 

haveria de completar a base necessaria para atingir as metas propostas e dar sustenta9ao 

ao progresso economico. 

Alem destas considera96es, vale destacar, junto com Alicia Melgar, que "toda esta 

serie de problemas [de instabilidade e crises associadas] trouxeram conflitos sociais de 

envergadura e configuraram urn campo muito propicio para que os circulos tecnicos 
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apoiassem fervorosamente a posi.yao cepalina e passassem a fazer parte de uma 

experiencia de planejamento que se estimou imprescindivel" (MELGAR, 1979: 29). Claro 

que para isso, antes de mais nada, era necessario contar com dados e informa.yoes que 

permitissem ponderar adequadamente a realidade. 

0 esfor.yo desenvolvido em primeiro Iugar dirigiu-se a obten.yao de urn diagn6stico 

preciso da economia nacional. Com estatisticas econ6micas quase inexistentes, 

impulsionou-se urn enorme trabalho de registro e sistematiza.yao que, como merito 

adicional, veio a se constituir no ponto de partida de todas as estatisticas produzidas no 

futuro. "Se algo tern sido reconhecido sem reticencias as atividades desenvolvidas pela 

CIDE nesse periodo, isso foi sem duvida nenhuma o esfon;o pelo conhecimento da 

realidade econ6mica nacional, o fato de evidenciar a importilncia e pertinencia de urn 

diagn6stico global e o de ter estabelecido as bases para que esse conhecimento pudesse ser 

atualizado continuamente no futuro" (MELGAR, 1979: 30). 

Tal como se reconhece amplamente, ao comprometer-se com a realiza.yao de urn 

estudo em profundidade, tanto em nivel setorial como global da economia nacional, o pais 

teve que encarar urn esforvo estatistico de grande envergadura e que se tornou 

fundamental para o posterior desenvolvimento de pesquisas sobre a economia uruguaia. A 

nos, entretanto, interessa destacar que mesmo que o pais tenha conseguido fazer o 

Ievantamento de informa.yao em menos de dois anos, isso s6 veio a acontecer depois que a 

crise for.you-o a voltar seu olhar para sua propria realidade. 

A CIDE solicitou a colabora.yao tecnica da Faculdade e esta acabou tendo uma 

ativa participa.yao atraves dos institutos de pesquisa, e muito especialmente mediante o 

Instituto de Economia13
, cujo pessoal fez parte da equipe tecnica que colaborou com os 

experts internacionais na elabora.yao do Plano. Cabe recordar que Enrique Iglesias, mentor 

13 - Neste sentido, Alicia Melgar assinala que "os melhores tecnicos nacionais foram incorporados ao 
grupo. 0 staff docente da Facu!dade de Ciencias Econonticas em sna totalidade colaborou em maior ou 
menor gran no esfon;o, os especialistas estrangeiros de maior renome dentro do ambito latino-americano 
orientaram a pesquisa e o resultado foi avaliado, tanto dentro quanto fora do pais, como excelente de todos 
os pontos de vista" (MELGAR, 1979: 27). 
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da CIDE 14
, era chefe de pesquisa do Institute de Economia quando assumiu a Secretaria 

Tecnica do organismo de planejamento da CEPAL (BARBATO, 1986: 133). 

Em 1966 a Faculdade de Ciencias Economicas revisou novamente seu Plano de 

Estudos, a partir do novo contexto. A hegemonia da corrente estruturalista da CEPAL, o 

conteudo dos cursos de desenvolvimento que essa instituiyao auspiciava e a experiencia da 

CIDE foram recolhidas num novo plano que objetivou reforyar o peso da disciplina 

economica na Faculdade, e diferenciar significativamente a formayao dos economistas da 

dos administradores. Assim, os economistas passaram a receber formayao especifica sobre 

as teorias do desenvolvimento, sobre economia monetaria e sobre economia internacional 

(BARBATO, 1986: 134) 

A revitaliza<;:ao do ensino da Economia nesta etapa da vida da Faculdade deu-se 

sob a inspirada condu9ao de Israel Wonsewer15 Nesta mesma epoca, o livro de Faroppa 

sobre "0 desenvolvimento economico do Uruguai" ensaiou uma aproxima9ao 

estruturalista e ofereceu uma segunda visao global do processo economico uruguaio 

(NOTARO, 1984). 

A finaliza9ao da frustrante experiencia planificadora e as tensoes que come9aram a 

se intensificar no Uruguai a partir de 1968 - expressadas em desequilibrios economicos de 

diversas naturezas e numa instabilidade social crescente - revitalizaram a necessidade da 

realiza<;:ao de uma analise critica da realidade nacional. A Universidade foi o locus quase 

natural desta etapa de frutificayao da ciencia economica. 

14 - E atual Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

15 - Quem, alguns anos depois, assnmiu a dire9iio do CONICYT (Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnologicas). Vale destacar, tamrem, que Wonsewer foi o Presidente do CONICYT a partir 
da reinstaurac;iio democratica no pais (1986) e, particularmente, foi o gestor das doa96es e dos 
emprestimos que foram outorgados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - e com base nos quais 
se potencializaram, entre outras, as atividades do 'Programa de Desarrollo de las Ciencias Basicas' 
(PEDECIBA), desde 1990, e a constituic;iio da Faculdade de Ciencias (decisiio que foi tomada em 1990). 
Note-se que, a partir de 1989, a Presidencia do BID recaiu na figura de Enrique Iglesias, que foi para essa 
instituic;iio depois de ter sido o primeiro Ministro de Rela96es Exteriores do govemo democnitico, entre 
1986 e 1989. 
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0 Instituto de Economia centrou, entre 1968 e 1973, os esfon;os de pesquisa 

economica que se desenvolveram na Universidade e essa foi a "caixa de ressonancia" que 

expandiu e reproduziu os resultados do trabalho de pesquisa. A fase que marcou urn ponto 

de inflexao no desenvolvimento da ciencia economica no pais deve ser vista como urn 

fenomeno que se deu no espa90 universitano no qual se conjugaram a profissionaliza9ao 

das tarefas de pesquisa em Economia, a expansao do ensino da Economia a todos os 

centros da Universidade, e a divulga9ao extra-universitana de urn pensamento que essa 

institui9ao respaldava e que encontrou urn extraordinano eco dadas as condi96es socio

politicas as quais o pais estava sujeito (MILLOT, 1989). 

A partir de 1968 o Instituto reconstruiu seu corpo de pesquisadores (formalmente 

constituido quando da sua forma9ao, em 1951 ), atraves de uma gera9ao de economistas 

egressos do Plano 1954 - muitos dos quais completaram sua forma9ao no exterior 

aperfei9oando-se basicamente no Chile e na Fran9a e que posteriormente vivenciaram a 

experiencia da CIDE. Dada a riqueza do explicitado por vanos dos cientistas entrevistados 

que participaram deste periodo fecundo do Instituto de Economia, achamos relevante 

deixar que sejam eles pr6prios, atraves do seu testemunho, os relatores desta experiencia: 

"Eu acredito que ao se falar de pesquisa em Economia deve-se partir do 
momento em que todo o pessoal que trabalhava em Economia, a gente 
jovem, olhou para a Universidade. N6s sempre dizemos que os da nossa 
gera9ao e, de uma perspectiva mais ampla, eu diria que o pessoal que 
entrou [na Universidade] entre 54 e 59, esta todo marcado por uma 
experiencia profissional muito parecida. Isso porque tivemos a 
oportunidade de participar de urn processo de planejamento, que foi o 
da famosa CIDE, que pode ser visto como urn exercicio mais ou menos 
vitlido, na medida em que no final nao resultou em nenhuma das 
realiza96es que o planejamento prometia, e que nao foi estritamente urn 
exercicio de pesquisa, mas de planejamento. Mas que por ter-se 
constituido na primeira oportunidade de encarar urn diagn6stico global 
da economia uruguaia, serviu como treinamento a n6s todos, ainda 
muito jovens, e nos aproximou da economia uruguaia de maneira global, 
de maneira setorial, com cortes tematicos absolutamente 
estruturalista o enfoque, a partir da CEP AL, com a enorme vantagem 
que veio muita gente de born nivel, de toda America Latina, para 
trabalhar conosco. Entao, eu acho que isso e algo que deve ser colocado 
como umantecedente importantissimo, uma vez que isso depois fracassa 
e, coincidentemente com a coisa politica que ia se intensificando no pais 
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e com as posiyoes de esquerda que se faziam cada vez mais francamente 
explicitas, nos leva a optar por concentrar o esfor90 na Universidade e, 
em particular na area de Economia, ao redor do Institute de Economia." 

"A experiencia do Institute, alem de tudo, deixou muito claramente 
marcadas quais eram as tematicas que deveriamos seguir. A tematica do 
estancamento era fundamental ja que estamos falando dos finais da 
decada de 60 e a economia tinha come<;ado a se estancar em 1958. Isto 
e tao, mas tao importante, que quando depois [ja trabalhando em urn dos 
centros privados], num certo momento, nos nos demos conta de que a 
economia estava crescendo, tivemos que fazer urn esforyo tremendo de 
adaptayao. Tinham se desmoronado as nossas hip6teses!! Senao iamos 
estar sempre procurando as causas do estancamento ... E brutal!" 

No come<;o de 1968, e em plena etapa de convulsoes economicas e sociais no pais, 

abriu-se uma primeira instancia de reflexao sobre as atividades do Institute - que culminou 

na organiza9ao de urn seminitrio de orientayao da pesquisa economica realizado no mes de 

maio. As discuss5es feitas nessa oportunidade devem ser localizadas num contexto latino

americano em que as formulav5es da teoria da dependencia tinham comeyado a questionar 

as concepyoes estruturalistas da CEPAL (RODRiGUEZ, 1982; RAMOS, 1986). Alem 

disso, vale destacar que nesse momento os intelectuais uruguaios estavam imersos na 

leitura de varios autores - a maioria deles de origem francesa - que retomavam ao estudo 

dos classicos, e particularmente de Marx, a partir de posturas filos6ficas renovadoras 

(RIAL, 1984). 

Os principios essenciais retirados daquele seminitrio foram: "i) a ado9ao de urn 

enfoque que se aprofundasse nas relav5es sociais e que encarasse o processo hist6rico 

com uma perspectiva totalizadora, visando analisar o por que, o que e o como das 

transformayoes do capitalismo e das formas concretas que tais mudanyas adotaram na 

realidade uruguaia; ii) o respeito pelo pluralismo te6rico na pratica de pesquisa, sustentado 

a partir da liberdade do pesquisador16
; iii) a coordenayao das atividades de pesquisa 

atraves da explorayao de certas hip6teses centrais na explica<;ao do processo nacional; e 

16 Este importante aspecto foi considerado a partir da explicita necessidade de aprofundar a visao 
critica do keynesianismo e da teoria neoclassica e pelo reconhecimento de que era preciso introduzir 
categorias marxistas que ate entiio niio tinham estado presentes nos estudos realizados. 

43 



iv) a necessidade de fazer urn acompanhamento da conjuntura - tanto para que os 

pesquisadores pudessem manter urn contato vivo e permanente com a realidade nacional, 

como para que se facilitasse a difusao dos resultados obtidos atraves da analise" 

(BARBATO, 1986: 136). 

As mudan9as que se registraram na politica econ6mica em junho de 1968 e o 

contexto social nas quais as mesmas se desenvolveram, colocavam ao Instituto a urgencia 

de refletir sobre a conjuntura. Este processo culminou com a realiza9ao de urn ambicioso 

trabalho de interpretayao, El Proceso Econ6mico del Uruguay. Publicado no final de 

1969, "este livro implica, sem nenhuma duvida, uma ruptura te6rica com todos os estudos 

anteriores. Ele postula uma analise econ6mica e hist6rica, a partir do angulo metodol6gico 

das leis que regulam a acumulayao do capital - as mesmas que tambem determinam o nivel 

de desenvolvimento do pais, que e situado historicamente a partir da sua dupla 

caracterizayao de capitalista e dependente. Mostra o funcionamento diniimico que teve a 

pecuaria extensiva como setor competitivo da economia e analisa seu posterior 

estancamento de Iongo prazo - desistindo da interpreta9ao estrutura!ista por atribuir ao 

empresariado pecuarista racionalidade capitalista no seu comportamento microecon6mico. 

Analisa, tambem, as condi96es nacionais e internacionais que possibilitaram o 

desenvolvimento industrial, de substitui9ao das importayoes, e a ingerencia que teve o 

forte apoio fomecido por urn Estado redistribuidor do excedente pecuario. [ ... ] Com o 

mesmo conjunto de apoios te6ricos, analisa em detalhe o processo inflacionario e a 

conjuntura especifica de concentra9ao do poder que tinha possibilitado as mudanyas de 

1968" (BARBATO, 1986: 137) 

Alem disso, a elaboravao do trabalho acima referido expos a falta de informavao, a 

existencia de "vazios" tematicos e outras carencias que as atividades de pesquisa deveriam 

abordar. Baseado nessas evidencias, o Instituto estruturou sua agenda de pesquisa para os 

anos seguintes e a op9ao foi priorizar o estudo do processo de industria!izavao no 

Uruguai, ate porque havia urn trabalho anterior que retratava a estrutura industrial do pais. 

Outras areas tematicas tambem foram abordadas pelas distintas equipes de pesquisadores, 

quais sejam: distribui9ao de renda, estruturas financeiras, emprego e salario, rela96es 
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internacionais etc. Estas se concretizaram em uma serie de publicav5es, editadas pela 

propria Faculdade de Ciencias Economicas e de Administravao - sendo que as mais 

importantes, dentre as publicadas pelos pesquisadores do Instituto de Economia, sao as 

indicadas a seguir: "Programaci6n y politica monetaria en el Uruguay" (1970), 

"Evoluci6n econ6mica en 1969 y perspectivas" (1970), "Elfin de Ia estabilizaci6n" 

(1970), ''La politica bancaria en el Uruguay, 1955-1972" (1973) e "El desarrollo 

industrial del Uruguay, de Ia crisis de 1929 a Ia postguerra" (1973). 

Ainda sobre este ponto, vale ressaltar a visao dos cientistas que participaram deste 

processo - e em particular a de urn integrante do Instituto, professor adjunto no final dos 

anos 60 e que, atualmente, continua trabalhando em tematicas ligadas ao desenvolvimento 

economico, mas desde a esfera privada: 

"No final dos anos 60 uma gera9ao de pesquisadores mudou as coisas, 
come9ou a tomar o Iugar de figuras hist6ricas da docencia e da pesquisa 
em Economia e a concretizar resultados importantes, cuja obra central, 
cujo produto chave, e o livro sobre 'EI Proceso Econ6mico del 
Uruguay'. Teria sido magnifico poder, a partir dai, continuar 
produzindo, continuar pensando, fazendo diagn6sticos para mudar. 
Porem, a ditadura chegou. E tambem a interven9ao da Universidade. Foi 
esta ultima que, precisamente, golpeou de forma muito 'pesada' 0 

Instituto de Economia, e tambem todo o setor de Economia da 
Faculdade que era onde, de alguma maneira, se gestava urn espirito 
contestatorio e de resistencia." 

0 fim da estabilizavao e o anuncio da politica liberal e de abertura de mercado que 

o govemo colocou em pratica em 1972, mostrou a necessidade de encarar a analise do 

periodo 1968-72 a partir das hip6teses consideradas no estudo El Proceso Econ6mico del 

Uruguay. Nesse sentido, tanto no trabalho Un reajuste conservad.or (1973) como em 

outros esfor9os posteriores fica claro que as atividades de pesquisa que se desenvolveram 

no Instituto durante esse periodo devem ser vistas como condizentes com o contexto 

politico instavel em que o pais se encontrava. 
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Como forma de evidenciar as instabilidades de diferentes ordens que afetaram o 

pais e que foram alvo das preocupa<;6es e das interpreta<;6es realizadas pela Economia, 

desde seu surgimento como disciplina ate 1973, vale assinalar, seguindo a Nelson Noya, 

que "os principals acontecimentos a serem destacados no periodo 1955-1973 sao os 

seguintes: Em meados dos anos 50, depois de urn declinio das rela~toes de troca, ao 

finalizar a Guerra da Coreia (de 25% entre 1954 e 1957), os problemas da balan<;a de 

pagamentos obrigam sucessivamente a aumentar as restri<;oes as importa<;oes dentro do 

esquema de controle de cambia e taxas de cambia diferenciais. Porem, nao se conseguem 

corrigir os desequilibrios, a pressao sabre as reservas internacionais continua e obriga, 

alem do mais, a sucessivas desvaloriza<;oes discretas. A infla<;ao - que passa a ser presen,:a 

constante na segunda metade da decada- fica acima dos dois digitos, numa media de 35% 

anual. 

Do ponto de vista real, a economia tinha entrada em recessao. [ ... ]Do ponto de 

vista da aloca<;lio de recursos, a politica econ6mica buscava urn crescimento baseado nos 

setores pecuitrios exportadores tradicionais. [ ... ] Na perspectiva da politica de curta 

prazo, o objetivo central era o equilibria externo e a estabiliza<;ao, ambos objetivos 

declarados no plano de estabiliza<;ao apoiado pelo FMI. [ ... ] Dessa maneira, os 

desequilibrios externos (gerados em 1971) dao Iugar, em 1972, a uma nova virada no 

sentido de uma politica restritiva e de estimulos as exporta<;6es. Nos anos 1972-73 vai-se 

desenhando uma estrategia econ6mica que, fmjada no Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND) 1973-77, teni sua aplica<;ao mais contundente a partir de 1973. 

Ela se baseara no progressive abandono do intervencionismo estatal que teria atingido 

seus maximos niveis como congelamento de pre9os de 1968 e continuado como controle 

generalizado de pre<;os dos anos seguintes. No entanto, a passagem para uma politica mais 

liberal foi progressiva e muito lenta. [ ... ] 0 endurecimento das condi<;oes externas, entre 

fins de 1973 e meados de 1974, com a queda nas rela<;oes de troca de 65% em dois anos, 

sera o que pora fim as politicas anteriores e darit Iugar ao inicio do que se tern chamado de 

'experiencia neoliberal"' (NOY A, I 988: 40-44). 
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Deve-se ressaltar, no entanto, que as tarefas de pesquisa econ6mica levadas a cabo 

durante esses anos no Uruguai caracterizararn-se por certos tra9os particulares. Em geral, 

tais tarefas foram assumidas por urna equipe de universitarios que trabalhava em 

comunhao de ideias e que se sentia comprometida com a transforma9ao da sociedade. 

Essa solidariedade permitiu, entre outras coisas, a realiza9ao de trabalhos de mllitipla 

autoria e viabilizou o estabelecimento, na Institui9ao, de uma linba de pensamento 

relativamente homogenea a respeito da economia uruguaia - sendo que, como resultado 

da mesma assiste-se ao fato de que as publicav5es editadas pel a F aculdade careciarn de 

autoria individual. Vale dizer, assim, que os trabalhos erarn realizados por urn conjunto e 

publicados sob a autoria "Instituto de Economia- Faculdade de Ciencias Econ6micas e de 

Administrayiio". Note-se, precisarnente, que nas ocasioes em que foram feitas referencias 

tanto a obra El Proceso Economico del Uruguay (publicada em 1969), como a varias 

outras surgidas entre 1970 e 1973, nao assinalamos autorias individuais. Elas surgiram, e 

no decorrer dos anos constituirarn-se, em "El Proceso", "Un ajuste", "El fin de Ia 

estabilizacion" e assim por diante. Sao o resultado de urn esforvo coletivo, e forarn 

publicadas por urn coletivo nucleado em torno do Instituto de Economia. 

Por sua vez, a formayiio de pesquisadores atingiu niveis diversos. Em primeiro 

Iugar, os proprios responsaveis pela conduvao do Instituto priorizararn os esforvos de 

reflexao teorica e constituirarn urn seminario permanente para a discussao de temas 

basicos da economia, preocupando-se tarnbem em traduzi-los em mecanismos adequados 

para a pesquisa da realidade nacional. Em segundo Iugar, cabe destacar que, na medida em 

que o Instituto se afirmava nas tarefas de pesquisa, ele passou a ser concebido pela 

comunidade como urn "Instituto Central". 

lsso significa que OS docentes e pesquisadores que desenvolviarn tarefas no ambito 

do Instituto tarnbem ministravarn aulas de Econornia ou Economia Politica em outros 

Institutos ou Faculdades da Universidade (ex.: nas carreiras, ou nos Ciclos Basicos, de 

Faculdades como a de Direito, a de Humanidades e Ciencias, a de Medicina, etc.). Nesse 

sentido, o Instituto de Economia fornecia docentes para a Universidade como urn todo. E 

disso dao conta de forma eloqiiente varios dos cientistas entrevistados nesta pesquisa, 
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conforme ilustram as seguintes palavras - obtidas junto a urn pesquisador que se integrou 

ao Instituto como auxiliar de pesquisa em 1953, desenvolveu atividades nele ate a 

instaurac;:ao da ditadura, passou doze anos de exilio no Mexico e, uma vez retornado ao 

pais (em 1988), retomou o desenvolvimento de tarefas no seio do Instituto: 

"Para aqueles que tiveram a oportunidade de viver intensamente a 
experiencia do Instituto, fica dificil fazer uma avaliac;;ao objetiva, se e 
que ela e possivel. Foi muito o que conseguimos em apenas 6 ou 7 anos. 
E esses ganbos dao conta de impulsos a Economia, de despertar 
voca<;;Qes em centenas de jovens, da fe que todos nos tinbamos no 
conhecimento cientifico, do valor politico que era atribuido ao fato de 
sabennos mais sobre a nossa propria realidade. Sem duvida, foi 
necessario que houvesse urn contexto politico tao alterado como 
receptivo para que as novas ideias pudessem ter uma repercussiio tao 
profunda e para que uma gerac;;ao de economistas assumisse a 
confortnayiio e divulgac;;ao de urn pensamento renovado sobre a 
economia uruguaia como sendo a 'sua' causa. [ ... ] Pon!m, se 
examinamos as coisas em perspectiva tambem e possivel apreciar o que 
o lnstituto nlio conseguiu fazer. A confronta¢o Universidade-Govemo 
colocou-o numa postura contestatoria que o impediu de ser testado 
atraves do assessoramento ao setor pitblico ou do intercdmbio com o 
setor empresarial. A rejeic;iio de tudo o que tivesse o minimo cheiro de 
'dependencia cultural' fez com que o Jnstituto se fechasse ao 
intercdmbio academico com o exterior - o que o privou de uma 
importante fonte de riqueza intelectual e deixou-o a margem dos 
discussiJes sobre a realidade econ6mica latina-americana." [Enfase da 
autora] 

Os conflitos que tinbam se registrado entre a Universidade e as autoridades 

publicas que conduziram os Ministerios da Educayiio e Cultura, por urn lado, e o de 

Economia e Financ;;as, por outro, levaram, tal como salienta o entrevistado, a urn 

confronto entre a Universidade eo Governo. Neste confronto os docentes e pesquisadores 

do Instituto se viram envolvidos, dado que eles realizavam suas aruilises a partir do 

referencial teorico marxista, num momento no qual o neoliberalismo comeyava a ser o 

corpo utilizado nos estudos realizados nas entidades publicas e na orbita empresarial -

influencias da Escola de Chicago. 
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Em suma, o confronto niio se derivava apenas de posturas relativas ao que fazer ou 

como organizar as atividades desenvolvidas no interior de urn Institute que estava inserido 

na Universidade publica, particularmente com referencia ao questionamiento da autonomia 

universitiuia por parte dos Ministerios mencionados. As divergencias tambem atingiam 

aspectos associados ils posturas ideol6gicas sustentadas pelos economistas do meio 

acadernico e seus colegas que trabalhavam no governo ou no setor privado. 

1.2.3. - A atividade academica durante a ditadura: a preserva~iio da pesquisa nos 

centros privados 

A intervenyiio da Universidade em outubro de 1973 deu Iugar a uma reversiio 

dnistica em relac;iio as condi<;Oes nas quais se tinha desenvolvido a pesquisa econ6mica no 

periodo anterior. 0 Institute de Economia foi fechado logo no mes de novembro e as 

atividades de docencia que se exerciam na Faculdade de Ciencias Econ6micas foram 

reformuladas, quando niio suspensas dos pianos de estudo. Num meio turbulento e que 

precisava de respostas para enfrentar uma delicada situac;iio econ6mica, o que prosseguiu 

foi uma rigida repressiio ideol6gica que afetou com particular rigor as atividades 

desenvolvidas na referida Faculdade. 

Apesar disso, e mesmo que niio seja o que aconteceu em todas as areas do 

conhecimento, o certo e que a pesquisa econ6mica p6de ser preservada durante a 

ditadura, revelando-se atraves das atividades que se desenvolveram nos centros privados 

de pesquisa - iimbitos nucleadores dos cientistas sociais vinculados as areas de Economia 

e Sociologia que permaneceram no Uruguai17 Mas, neste ponto, outros dois aspectos 

merecem referencia, quais sejam: (a) foram muitos os economistas exilados que 

17 Cabe destacar que tamrem na esfera das ciencias sociais houve vanos docentes e pesquisadores que 
abandonaram o pais por motivos de natureza variada: persegui9(les politicas, raz6es academicas, melhores 
oportunidades profissionais surgidas no exterior etc. Mesmo assim, o nfunero e a proporc;iio de cientistas 
sociais que passou a fixar residencia fora das fronteiras do Urugnai foi notoriamente menor do que o de 
cientistas basicos que emigraram no periodo 1973-1975. Para uma analise a respeito, consultar: 
BARREIRO & VELHO (1997). 
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conseguiram continuar trabalhando, mesmo estando no exterior, sobre tematicas que 

tinham algum interesse para o Uruguai e (b) as ideias sobre as quais se assentou a politica 

neoliberal da ditadura acabaram "penetrando" no meio academico (CINVE, 1986: 63-90). 

1.2.3 .1) A pesguisa economica nos centros 

Neste item sera dado destaque ao significado alcanvado pela "nova modalidade" de 

se fazer pesquisa em contextos institucionais diferentes dos loci tradicionais18
, por conta 

dos efeitos que tal deslocamento teve em termos de 'psicologia social' entre os integrantes 

da comunidade de cientistas e estudantes uruguaios, e tambem sera apresentada, ainda que 

de uma forma breve, a produyiio dos centros na area economica. 

Inicialmente vale destacar que, dentre os centros privados de pesqmsa 

mencionados, os que realizaram atividades em Economia durante a ditadura foram tres, 

que se encontram abaixo identificados, acompanhados de algumas informay5es sobre sua 

constituiviio e as principals areas tematicas tratadas ou oportunamente priorizadas em seu 

interior: 

0 0 Centro Latinoamericano de Economia Humana (CLAEH), que ja vinha 

desempenhando atividades desde 1957 e que se organizou sobre uma base 

interdisciplinar com vocayiio fortemente dirigida a inseryiio social, incorporando a 

tematica economica. Entre 1977 e 1978 o CLAEH comeyou a desenvolver atividades 

relacionadas a Economia, sendo que os temas de pesquisa em que se aprofundou 

referem-se ao estudo da politica economica (com especial enfase nos aspectos de 

politica visando a definiviio de avoes orientadoras e de futuro); de setores socials (em 

que desenvo1veu importantes trabalhos sobre distribuiviio dos salarios e, em menor 

medida, sobre saiide e consumo ); e de alguns estudos setoriais, e de relavoes 

internacionais. A politica economica foi analisada em termos globais, estudando os 

18 - Este tema recebeci urn tratamento analitico particular no decorrer do proximo capitulo. 
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setores produtivos - tematica que s6 comeyou a ser desenvolvida nesta instituivao em 

1985 e a partir dos estudos sobre a agricultura e a industria. 

u 0 Centro lnterdisciplinario de Estudios sabre el Desarrollo (CIEDUR), instalado em 

1977, encarou a realizavao de trabalbos em Economia a partir de 1980, no contexte 

das atividades interdisciplinares que tambem desenvolveu em sociologia, ciencia 

politica e hist6ria, visando colocar as atividades academicas a servivo da busca de 

altemativas de desenvolvimento para o pais. A partir destes objetivos gerais, o centro 

desenvolveu vitrias linbas de pesquisa, dentre elas o estudo da estrutura e do 

desenvolvimento rural; da inservao intemacional e das condivoes de concorrencia da 

produvao agricola; da politica econ6mica do Estado e sua incidencia sobre o setor 

agroexportador; da estrutura social do setor agricola e sua interconexao com o 

contexto politico; das relavoes financeiras e intemacionais; da populavao, emprego e 

distribuivao de renda; da estrutura e desenvolvimento industrials. 

0 0 Centro de Investigaciones Economicas (ClNVE), iniciou suas tarefas em 1974 e 

sustentou-se num reduzido grupo de pesquisadores que antes pertenciam ao Instituto 

de Economia. Este Centro tambem variou muito as prioridades tematicas durante os 

dez anos da ditadura, conforme exigido ou estimulado pelas condiv5es ou contigencias 

sociais, econ6micas e politicas. Num primeiro momenta, a maioria das pesquisas 

realizadas favoreceram as anitlises de Iongo prazo e centraram-se em anitlises do 

fen6meno da emigravao, da politica de promovao de exportavoes e do impacto destas 

politicas em diversos setores industrials. Depois, a anitlise da politica econ6mica que se 

estava aplicando e os fenomenos de reestruturavao produtiva que se tinbam gerado na 

fase de crescimento constituiram-se nos principals pontos de interesse do ClNVE. 

Finalmente, o Centro se consolidou no desenvolvimento de pesquisas sobre os 

processos de modemizavao agricola associados a fen6menos de agroindustrializavao, 

sobre a inservao externa dos produtos uruguaios, anitlises sobre as atividades 

financeiras, e preocupavoes em relavao a reestruturavil.o produtiva da economia em 

vitrios setores de atividade. 
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As atividades de corte academico em Economia que se desenvolveram nos centros 

privados durante estes anos apresentam alguns tra~os que devem ser destacados, quais 

seJam: 

( 1) a reorientaylio de objetivos e formas de fazer pesquisa que marcou uma grande 

diferen~ em relaylio a experiencia precedente, porquanto a preserva~iio das 

atividades de pesquisa transformou-se per se num objetivo priorititrio, e 

implicou aceitar as "regras do jogo" pr6prias do contexto repressivo e ate 

recriar as formas que possibilitaram dar certa continuidade aos esfor~os por 

compreender a realidade economica nacional19 (BARBATO, 1986: 143); 

(2) o fato de que a partir da preocupa~iio de alguns dos centros por realizar 

pesquisas que permitissem gerar conhecimento sobre certos setores especificos 

da economia, ou sobre os efeitos que tiveram as mudan~s registradas na 

politica economica em determinados funbitos produtivos ou industriais, 

acentuou a vincula~ao dos pesquisadores com os atores que estavam 

diretamente envolvidos nas atividades desses setores. Isso, por outra parte, foi 

particularmente acentuado no caso de certos centros que se orientaram a 
realizaylio de atividades que pod em ser caracterizadas como de pesquisa/ aylio 

- sendo que, neste sentido, devem ser destacadas as atividades levadas adiante 

por urn dos centros privados em questiio, o CIEDUR, sob linhas de 

financiamento especificas provenientes de alguns paises europeus. Este centro 

criou urn "Departamento de Asesoramiento Tecnico, Economico y Sociaf' 

(DATES) atraves do qual, precisamente, canalizava os anseios por estreitar 

seus vinculos com os setores que eram objeto de pesquisa, brindando-lhes, 

ap6s a :finaliza~iio da pesquisa, com assessorias de naturezas diversas a partir 

dos diagn6sticos realizados (CIEDUR, vitrios anos; CIEDUR, 1984c; 

CIEDUR, 1985a; CIEDUR, 1985b; CIEDUR, 1985c; CIEDUR, 1986a); 

(3) a varia~iio na dinfunica de relacionamento dos pesquisadores em Economia 

uruguaios e o estreitamento de la~os tanto no interior do proprio pais como, 

particularmente, com academicos de outros centros latino-americanos. Numa 

19 Note-se que a inten9i\o de preservar as atividades acadenticas tambem implicou mna certa 
reformula9iio da linguagem utilizada, visando nao trair o rigor das categorias de aruilise (principalmente 
daquelas de cunho marxista) e adequa-las a escassa margem do "permitido". 

52 



primeira instiincia, pode-se considerar que diversas razoes contribuiram para 

isso, tais como: a propria marginalizayao dos colegas em termos nacionais e a 

subseqiiente necessidade de achar interlocutores no exterior; o acesso ao 

financiamento extemo - que facilitou, e de certa forma ate promoveu, o 

encontro entre cientistas de diversos paises cujas realidades resultavam 

adequadas para a realiza<;ao de trabalhos conjuntos e de projetos de pesquisa 

de carater intemacional -; a emigra<;ao de economistas uruguaios a outros 

paises, fundamentalmente ao Mexico, e os contatos que eles estabeleciam 

estando no exterior; e, finalmente, a necessidade que sentiam os cientistas 

sociais latino-americanos de uma maior aproximayao entre eles visando 

melhorar a compreensao da cnse economica que tanto afetava a regiao 

(FILGUEIRA, 1988a; MARTORELLI & NOTARO, 1984; MILLOT, 1989). 

1.2.3.2.) A ascensao do neoliberalismo 

Desde inicios dos anos setenta comeyaram a aparecer no pais diversos trabalhos 

produzidos por economistas neoliberais que apontavam e fundamentavam o 

estabelecimento de urn modelo, entao 'altemativo', para a economia uruguaia. 0 Plano 

Nacional de Desenvolvimento que se formulou em 1972 foi a primeira expressao de uma 

proposta "de abertura" no meio e constituiu-se em referencia obrigat6ria da politica que o 

governo militar passou a implementar a partir de 1974. Nesse contexto, o papel do Estado 

no processo economico "ficou definido, no [ aspecto] ideol6gico, pela doutrina neo-liberal, 

e assim se expressou logo no comeyo da ditadura, atraves do Plano Nacional de 

Desenvolvimento 1973-1978- plano que foi aprovado em 1972 e depois ratificado, em 

seus fundamentos, no transcurso de varias reunioes mantidas pela cupula militar no 

decorrer dos anos seguintes" (CANCELA, 1984: 9). 

Este novo Plano de Desenvolvimento partia do principio que a estagnayao da 

economia uruguaia "derivava-se, essencialmente, da falta de referencias adequadas a 

economia internacional, assim como da perda de releviincia do mercado como mecanismo 

de alocayao de recursos. A partir disso, a estrategia delineada visava remover a estagnayao 

53 



atraves da estrutura9iio do mercado como alocador de recursos, reservando-se para o 

Estado o papel de gestor da politica econ6mica e outorgando-lhe a missiio de somente 

estabelecer os marcos para o desenvolvimento das atividades no setor privado" 

(CANCELA & MELGAR, 1986: 47). Adicionalmente, conforme a opiniiio de outros dois 

especialistas, "consolidaram-se os enfoques a respeito do desenvolvimento futuro do pais 

conforme os mesmos foram formulados por uma equipe econ6mica de orienta9iio liberal e 

que anteriormente tinha estado vinculada ao Partido Colorado. Com a designa9iio de urn 

novo Ministro de Economia e Finan9as, iniciou-se, a partir de 1974, a fase de 

imp1ementa9iio dessa orienta9iio de uma forma mais intensa. A nova estrategia definiu-se 

como de 'liberaliza9iio e abertura'- sendo que a mesma propos profundas mudan9as nos 

papeis tradicionais tanto do setor publico como do setor privado na economia do pais, 

objetivando que os mercados internos operassem livremente no estabelecimento dos 

pre9os e se relacionassem com os mercados externos sem a media9iio do intervencionismo 

estatal" (MARTORELLI & NOTARO, 1984: 22). 

0 predominio dos esquemas liberals na ideologia sustentada de forma "oficial" no 

pais fez com que a tematica logo fosse introduzida nos iimbitos academicos. Surgiram 

grupos de economistas- sob a lideran9a de Carlos Vegh Villegas e Valentin Arismendi 

(ambos Ministros de Economia, entre 197 4-1977 e 1977-1981 respectivamente e titulares 

de catedras universitarias que vieram a assumir ap6s terem deixado os mandatos 

ministeriais) - que se manifestaram partidarios do modelo adotado e que apresentavam 

argumentos no sentido de destacar as virtudes e vantagens comparativas do mesmo. 

Lamentavelmente, naquela ocasiiio niio era passive! que as posturas "criticas" -

sustentadas pelos economistas que tinham sido impedidos de continuar a desenvolver 

tarefas na Universidade - tambem se manifestassem e estas come9aram a tornar-se 

publicas so depois de 1983, quando o menor nivel de repressiio o permitiu (MILLOT, 

1989). 

Vale destacar aqui que esta falta de oportunidades para a exp!icita9iio das posturas 

criticas niio se deu de forma similar em todos os paises nos quais coexistiram centros 

privados de pesquisa e ditaduras. Precisamente neste sentido, urn especiaiista da situa9iio 
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vivenciada no Brasil sublinha que "entre a melhor critica do regime autoritario produzida 

pela intelectualidade brasileira, esta aquela gerada no Centro Brasileiro de Analise e 

Planejamento, mais conhecido pela sigla CEBRAP. E curioso que ainda durante os anos 

de autoritarismo o Centro tenha sido fortemente apoiado com recursos do 

FNDCT/FINEP, dinheiro publico, portanto" (GUIMARAES, 1991: 105). 

No caso uruguaio, o Banco Central do pais constituiu-se o centro do pensamento 

neoliberal e incorporou muitos dos economistas originanos desse pais que tinham 

completado sua formac;ao na "Escola de Chicago". Eles propiciaram a difusao academica 

da teoria e, depois do seu retorno, passaram a reforyar o staff de assessores do governo 

ou se dedicaram a atividades de ensino na propria Faculdade de Ciencias Economicas -

local aonde, e aos poucos, no decorrer dos anos posteriores, as orientac;oes proclives a 

interpretac;oes liberais, neoliberais e neoclassicas lograram alcanc;ar consideravel 

preponderiincia. 

A intervenc;ao da Universidade fez com que a quase totalidade dos docentes que 

antes ocupavam as catedras de Economia se afastasse da Faculdade, ou por terem sido 

destituidos pelas entao novas autoridades da ditadura, ou por decisao propria e voluntaria. 

Alem disso, cabe destacar que certas cadeiras, como ciencia politica e filosofia, foram 

eliminadas do plano de estudos com o objetivo de favorecer o ensino das teorias classicas 

keynesianas e shumpeterianas. Neste panorama, o enfoque neoliberal nao teve problemas 

para se consolidar nas catedras de Economia e Economia Politica. 

De fato, como argumenta Joseph Ramos no seu estudo "Neoconservative 

Economics in the Southern Cone of Latin America, 1973-1983", o Uruguai, assirn como 

os outros dois paises analisados, Argentina e Chile, eram terrenos favoraveis para a 

irnplantac;ao do referencial teorico neoconservador, dada a preexistencia de "tres fatores 

[ ... ]: (1) a fiustrac;ao decorrente do Iento desenvolvimento economico destes paises a 

partir da Segunda Guerra Mundial; (2) o surgimento de urn pensamento de indole 

neoconservadora nos paises industrializados que, alem de avaliar de maneira critica os 

processos sociais baseados em governos fortes e ativos, tambem oferecia uma visao 
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alternativa e soluyi)es concretas aparentemente assentadas em solidas bases tecnicas; e (3) 

crises s6cio-economicas severas nos tres paises do Cone Sui, terminando no colapso dos 

sistemas politicos entiio vigentes" (RAMOS, 1986: 3). 

Por outra parte, e num olhar que se centra no caso especifico do Chile (mas que e 
claramente aplicavel a Argentina e Uruguai), Eric Hobsbawm chama nossa atenyil.o para o 

fato de que "o zelo ideol6gico dos antigos defensores do individualismo viu-se reforvado 

pela aparente impotencia e o fracasso das politicas economicas convencionais, 

especialmente depois de 1973. 0 recentemente criado (1969) premia Nobel de Economia 

respaldou o neoliberalismo a partir de 1974 ao ser concedido, nesse ano, a Friedrich von 

Hayek e dois anos depois a urn outro defensor e militante do ultraliberalismo economico, 

Milton Friedman. Logo depois de 1974, os partidanos do livre mercado passaram a 
ofensiva, embora niio tenham conseguido dominar as politicas governamentais ate 1980 -

com a exceyiio do Chile, aonde uma ditadura militar baseada no terror permitiu aos 

assessores estadunidenses instaurar uma economia ultraliberal ap6s o derrocamento, em 

1973, de urn governo popular" (HOBSBAWM, 1997: 409). 

Por sua vez, Celia Barbato, protagonista e testemunha do que o Instituto de 

Economia havia gerado em terrnos de pensamento e analise desde metade da decada de 60 

ate o coup d'etat, assinala que "o obscurantismo da ditadura e a ausencia de avanvos que 

Jevassem a reflexiio sobre novas teorias significaram urn retrocesso em relaviio ao que 

tinha acontecido em anos anteriores, [ ... ] sendo que o esforyo por gerar urn pensamento 

proprio foi contraposto pela ascensiio do neoliberalismo e pela adoviio de urn modelo de 

'abertura economica' que adotou, de forma indiscriminada, teorias, metodologias e 

tematicas alheias" (BARBATO, 1986: 152 e 154). 

Verifica-se, portanto, que tanto para OS cientistas sociais vinculados as areas 

economica e sociologica como tambem para muitos dos analistas da tematica, esta etapa 

do desenvolvimento das disciplinas e vista como urn "periodo fraco" em materia das 

capacidades e orientavoes explicativas utilizadas. 
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Nas palavras de urn dos cientistas entrevistados: 

"Niio se pode ignorar - e as ditaduras latino-americanas sao muito 
dependentes disso - que nos ultimos trinta ou quarenta anos no mundo 
tem-se imposto urn paradigma conservador que vern fundamentalmente 
da Economia mas que, porem, tern penetrado todas as ciencias sociais. 
Ha urn ponto de partida que e a formayiio da Escola de Chicago [. __ ] Ha 
uma evolu9iio mundial ou universal da intelectualidade e do pensamento 
das ciencias sociais na dire9iio conservadora. Ha urn renascimento do 
que chamam de 'neoliberalismo' - e que eu acredito seja liberalismo 'as 
secas', porquanto o imperio do mercado, tal e como esta sendo 
colocado, eu niio sei se tern alguma diferen9a em rela9iio com os 
conceitos de Adam Smith - e eu acho que isso produziu uma 
'revoluyiio conservadora' em todos os niveis. Fica claro que come9a 
pela Economia, mas isso depois penetra em tudo, e inclusive 
ideologicamente [ __ -l- Entiio, eu acredito que houve uma especie de eixo 
- ao qual depois somam-se outras coisas: acontecimentos hist6ricos 
como o da caida da Uniiio Sovietica e do Muro de Berlim. Ha uma 
verdadeira revolu9iio mundial conservadora que penetra na cabe9a das 
pessoas - ideologicamente e de maneira geral, ja niio so tecnicamente -
e que faz com que todas estas ondas sejam muito mais admissiveis. Esse 
e urn primeiro problema que deve ser levado em considera9iio porque 

1.3. - Sociologia 

isso tambem influiu nas ciencias sociais. [ ___ ] Mas niio foi s6 o 
pensamento de esquerda que caiu. Caiu urn tipo de forma9iio: a 
forma9iio mais humanista, a tendencia a ter uma cosmovisiio mais ampla. 
Eu acredito que se esteja formando uma cultura inculta." 

1.3.1.- As grandes fases do desenvolvimento da Sociologia no Uruguai, pre-1973 

No decorrer da segunda metade do seculo XX, assun como no periodo mats 

demarcado de instaurayiio da Sociologia no Uruguai, esta disciplina experimentou uma 

serie de mudanyas de real significado que levaram a sua maturidade e desenvolvimento 

institucionais. Ainda assim, diversos autores argumentam que pode-se ter a impressiio de 

que muitos aspectos fundamentais para a evolu9iiO da disciplina tem-se mantido constantes 

e que "ainda continuamos tentando achar soluyoes para velhos problemas de organiza9iio, 
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institucionalizar;:ao e consolidar;:ao da Sociologia. Neste sentido, a evoluyiio da disciplina 

parece corresponder ao que de maneira recorrente tern acontecido com a formar;:ao da 

ciencia nas sociedades latino-americanas, urn processo comparitvel ao 'Mito de Sisifo': 

processo nunca terminado e sempre reiniciado de construs:ao da ciencia na America 

Latina" (FILGUEIRA, l988b: 46). 

Nesse mesmo sentido, e tal como aponta Hebe Vessuri ao tratar da evolur;:ao das 

ciencias sociais argentinas, no Uruguai tambem deve-se destacar que "os tra<;os da 

sociedade dificultaram, ou pelo menos nao estimularam, a reflexao social critica - para a 

qual uma elite mesquinba olhava com urn olhar ruim e a qual urn povo que se constituia 

com urn percentual muito alto de imigrantes percebia como uma amea<;a para a seguran<;a, 

a estabilidade e o sentimento de pertinencia que se queria gerar. Dai que tradicionalmente 

tenba existido uma desconfian<;a mutua entre os cientistas sociais e a sociedade civil 

organizada nos partidos politicos, e que a participar;:ao dos primeiros na vida publica 

nacional nao tenba sido urn trar;:o freqiiente ate hit pouco tempo. A distancia da sociedade 

civil tern tido seu reflexo na marginalizar;:ao perante o Estado - que sub-utilizou de forma 

consideritvel as ciencias socials" (VESSURI, 1990: 151). Este Ultimo aspecto, tal como 

analisado ao tratarmos, na seyiio anterior, do desenvolvimento da Economia no Uruguai, 

tambem pode ser corroborado no caso da Sociologia. De igual forma, a Antropologia, a 

Ciencia Politica e a Historia uruguaias nunca foram levadas em considera<;ao pelos 

diversos ambitos do aparelbo estatal para os quais essas disciplinas poderiam ter 

contribuido (BARRAN, 1985). 

A trajet6ria seguida pela Sociologia mostra os reiterados esforr;:os realizados pelos 

soci6logos e especialistas na materia para conseguir impulsionar uma e outra vez a 

format;iio de instituit;oes e a conformayiio de espa<;os de exercicio profissional. Sobre este 

particular, e charnando nossa atent;ao sobre a importancia destes aspectos na evolur;:ao de 

diferentes disciplinas, Norberta Lechner indica que ')it e urn 'Iugar comum' constatar que 

o desenvolvimento e a inovar;:ao temittica das ciencias socials estiio fortemente 

condicionados pelas estruturas institucionais nas quais se desenvolve a produt;ao cientifica. 

Neste sentido, deve-se lembrar a interven<;iio militar das universidades e o auge dos 
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centros academicos independentes nos anos 70 para perceber em que grau o contexto 

institucional condiciona niio so as orientav5es cientificas, a agenda de prioridades e 

inclusive as motivav5es e o estilo intelectual dos cientistas sociais, como tambem os 

destinatiuios e os usos dos seus produtos" (LECHNER, 1988: 19). 

Por outra parte, o desenvolvimento inicial promovido pelos pioneiros, assim como 

as av5es que levaram em frente aqueles que chegaram em seguida, deu Iugar a urn 

processo profundamente descontinuo e que, no geral, se caracterizou pela necessidade de 

enfrentar inumeras im\rcias, restriv5es e freios. Entre tais dificuldades, devem ser 

ressaltadas aquelas decorrentes do 'status menor' que tradicionalmente tern sido dado as 

ciencias sociais por uma parcela significativa da propria comunidade cientifica20 

Seguindo a periodizaviio sugerida por Carlos Filgueira, distingiiimos tres grandes 

periodos no desenvolvimento desta disciplina no Uruguai. Primeiramente, o periodo de 

formaviio inicial que se estende ate o ano de 1973, momento no qual, com a irrupviio do 

Golpe de Estado no pais, mudam as condiv5es e as caracteristicas de produviio nesta area 

do saber. Em segundo Iugar, cabe demarcar o periodo correspondente ao regime militar, 

que se manteve no pais ate 1984. E, por ultimo, o periodo de transiviio a democracia e de 

democracia plena, que teve Iugar a partir de 1985 (FILGUEIRA, 1988b). 

Nesta seviio em particular, considerando o acontecido antes de 73, assinala-se que 

a primeira fase pode ser sub-dividida em tres grandes etapas: i) uma primeira, propria da 

Sociologia das Catedras; ii) uma segunda, de profissionalizaviio; e iii) uma terceira, de 

consolidaviio da Sociologia. 

20 Sobre os debates registrados em torno a esta tematica, remetemos a discussiio originada na obra de 
C.P. SNOW em rela<;li.o a existencia de "duas culturas" na comunidade cientifica, assim como ao livro de 
Wolf Lepenies sugestivamente intitulado 'As tres culturas. A sociologia entre a literatura e a ciencia' 
(LEPENIES, 1994). 
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1.3. L L) Fase caracteristica da 'Sociologia das Catedras' 

A partir de uma tipologia proposta por Gino Germani, corresponde chamar a este 

periodo como proprio da Sociologia das Catedras, porquanto as atividades nele 

desenvolvidas nao foram alem do curricular, ou, mais precisamente, alem do 

desenvolvimento de programas para a disciplina (GER.M.A.Nl:, 1964), fazendo com que a 

Sociologia fosse considerada como uma cadeira a mais na forrnaylio global de alguma 

outra area ou de outra profissao. De fato, na America Latina a grande maioria das catedras 

de Sociologia se instauraram nas Faculdades de Direito, devido aos pontos em comum da 

Sociologia Escolastica com a Hist6ria e a Filosofia do Direito ou com a Filosofia Social, 

assim com as contribuivoes que a Sociologia pode trazer para a comparavlio entre a 

norrnatividade social e a norrnatividade juridica - tematica recorrente na produvlio dos 

autores cliissicos e na dos precursores da teoria sociol6gica (SOLARI, 1964). 

"Por Sociologia das Catedras entendemos a etapa da fundavlio do que hoje e a 

Sociologia no Uruguai" (FILGUEIRA, 1988b: 47). Esta fase caracteriza-se, de maneira 

similar a outros paises da regiao, pelo surgimento das primeiras catedras especiais em 

Sociologia e que foram incorporadas aos programas tradicionais das profissoes liberais. 

No Uruguai este processo se desenvolveu, inicialmente, na entao denominada Faculdade 

de Direito e Ciencias Sociais (atual Faculdade de Direito), onde pela vez primeira 

estabeleceu-se a catedra de Sociologia em 1915. Dita catedra foi inaugurada por Carlos 

M. Prando, quem ficou responsavel por ela durante as tres decadas seguintes. Mas, na 

opiniao de Alfredo Errandonea, a mesma exibia certas particularidades porquanto "o curso 

de Prando nlio incluia nenhuma analise referida ao pais - sendo que o merito pela 

incorporavlio a catedra de considerav5es sobre a realidade nacional corresponde a Isaac 

Gan6n, que, desde 1944, havia se encarregado daquela [ catedra] fun dada por Prando" 

(ERRANDONEA, 1997: 8). 

A segunda constituivlio de importancia so veio a registrar-se em 1952, com a 

criavlio de uma catedra de Sociologia, que estava associada a uma catedra de Economia, 

na Faculdade de Arquitetura. Deve-se assinalar que havia uma marcada diferen9a entre a 

60 



estrutura dos cursos de Sociologia da Faculdade de Direito e aqueles da Faculdade de 

Arquitetura. A rigor, esta ultima - aonde a catedra de Sociologia originou-se a partir da 

formula<;ao de urn novo plano de estudos que se baseava na experiencia chilena - orientou 

a disciplina em termos muito mais empiricos e sob urn esquema renovador da 

Universidade, procurando estabelecer nexos que fizessem com que os profissionais nela 

formados estivessem em contato com a realidade. Dai que a introdu<;ao da Sociologia e da 

Economia como duas materias basicas na Faculdade de Arquitetura, em 1952, revista-se 

de carater bastante diferente daquele que acompanhou a inclusao de ambas na Faculdade 

de Direito (FILGUEIRA, 1988b: 49-50). Assim, o que se introduziu no caso de 

Arquitetura foi, nao uma Sociologia propriamente academica, mas uma Sociologia 

fortemente orientada a realiza<;ao de censos e a coleta de dados estatisticos, com uma 

escassa aten<;ao para os aspectos te6ricos. Cabe salientar, ainda, que o principal 

responsavel pela introdu<;ao da Sociologia na carreira de Arquitetura foi o Arq. Juan Pablo 

Terra, formado na Europa dentro de uma tradi<;ao mais urbanistica do que atrelada a 
constru<;ao de edificios. 

Neste ponto vale destacar o modelo global de desenvolvimento da Sociologia 

proposto por Alvin Gouldner. 0 autor salienta que, na sua evolu<;ao internacional, a 

Sociologia passou por quatro periodos principais, em grande medida definidos em termos 

das sinteses te6ricas preponderantes em cada urn deles (GOULDNER, 1973: 88-89), quais 

sejam: 

• Primeiro periodo: o do positivismo sociol6gico, iniciado na Fran<;a nos 

primeiros vinte anos do seculo XIX, estreitamente 1igado ao utilitarismo 

tradicional, e cujos expoentes principais foram Henri de Saint-Simon e Auguste 

Comte; 

• Segundo periodo: o do marxismo, que, cristalizado em meados do seculo XIX, 

expressou uma tentativa de ir alem da poderosa tradi<;ao alema do idealismo 

incursionando em outras correntes de pensamento, tais como a do socialismo 

frances e a da economia politica inglesa. 

• Terceiro periodo: o da sociologia classica, desenvolvido no come<;o deste 

seculo, antes da Primeira Guerra Mundial, e que pode ser concebido como uma 
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fase de consolidaviio e de adaptaviio. (Max Weber, Emile Durkheim, Vilfredo 

Pareto etc.) 

• Quarto periodo: o da teoria estrutural-funcionalista parsoniana, concretizada 

nos Estados Unidos durante a decada de 1930 na teoria de Talcott Parsons, e 

posteriormente elaborada de uma maneira mais 'complexa' pelo grupo inicial 

de pesquisadores que havia trabalhado com Parsons na Universidade de 

Harvard - Robert Merton, Kingsley Davis, Wilbert Moore, Robin Williams e 

outros. 

Claramente, os primeiros passos dados pela Sociologia no Uruguai enredaram-se 

nas tradivoes positivistas e clitssica. Porem, a Oitedra inaugurada na Faculdade de 

Arquitetura em 1952 - conforme jit foi salientado - orientava-se, diferentemente do que se 

tinha estabelecido em 1915 na Faculdade de Direito, ao desenvolvimento de atividades 

susceptiveis de serem situadas no marco da teoria estrutural-funcionalista - evidenciando

se uma forte preocupaviio pelos estudos empiricos manifestada pela coleta de dados de 

ordem essencialmente quantitativa (AGUIAR, 1979; REAL DE AZUA et al., 1987). 

Isto ultimo, por outra parte, guarda estreita relaviio com o que se deu nos Estados 

Unidos de Norte America. Jennifer Platt refere-se ao fato de que foi por volta de 1920 que 

os soci6logos estadunidenses ligados as universidades comevaram a desenvolver pesquisas 

de corte empirico e a escrever acerca dos diferentes metodos de pesquisa - e isso ate 

aproximadamente 1960. "Foi urn periodo durante o qual a sociologia americana passou a 

ser dominante tanto em termos quantitativos quanto qualitativos; desde entiio vitrias tern 

sido as sociologias nacionais [relativas a outros paises que niio os EUA] que passaram a 

crescer, porem a direviio em que elas se movimentaram nao pode ser compreendida sem 

entender o que acontecera na America - e isso ainda que as mesmas tivessem reagido 

fortemente contra a influencia americana ou contra as tendencias americanas" (PLATT, 

1996: 2). Isso foi o que, em boa medida, aconteceu com a inserviio do estrutural

funcionalismo na Sociologia uruguaia: pode-se pensar que houve urn certo rechavo a sua 

inclusao por parte dos cientistas sociais que desenvolviam atividades na Faculdade de 

Direito e e em funviio disso que se explica a introduviio das pesquisas empiricas na 
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Faculdade de Arquitetura - aonde, por outra parte, o responsavel pelo curso ja tinha se 

familiarizado com esta corrente por ocasiiio dos seus estudos em Louvain (Belgica). 

Quanto a forrna9iio e capacita<;iio dos recursos humanos nesta fase, cabe destacar 

que, assim como em outros paises da regiiio, as pessoas que assumiram a responsabilidade 

dessas catedras eram profissionais formados em outras disciplinas e cujos conhecimentos 

em materia sociol6gica originavam-se numa forma9iio e num espirito autodidata. Este 

pequeno nucleo de pioneiros era composto por Isaac Gan6n, Aldo Solari, que foi urn dos 

promotores mais importantes da Sociologia na Faculdade de Direito (a partir de 1953) eo 

arquiteto Juan Pablo Terra, responsavel pelos cursos de Sociologia na Faculdade de 

Arquitetura e pessoa chave no primeiro centro privado que foi criado no Uruguai: o 

CLAEH. 

No inicio deste item, apontou-se que a Sociologia percorreu, no Uruguai, uma 

trajet6ria semelhante a dos outros paises. No caso da Sociologia brasileira, encontramos, 

segundo o explicitado por diversos autores, que numa primeira gera9iio predominou a 

pesquisa de cunho hist6rico, ao passo que na segunda passou-se a valorizar a pesquisa de 

campo. Precisamente neste sentido, Octavio Ianni ressalta que "houve uma epoca na 

hist6ria do pensamento brasileiro, que se manifesta a partir da decada dos trinta deste 

seculo e desenvolve-se bastante pelas decadas posteriores, quando a sociologia adquire as 

caracteristicas de urn sistema significative. [ ... ] E claro que antes da decada dos trinta o 

pensamento brasileiro estava sendo enriquecido com estudos, principalmente ensaios, de 

cunho sociol6gico. Encontram-se contribui96es do maior interesse para a sociologia em 

escritos de historiadores, cronistas, publicistas, politicos, juristas, economistas, 

antrop6logos, escritores, criticos de literatura e outros" (IANNI, 1989: 85). 

Por sua vez, e estabelecendo urn vinculo com os periodos da Sociologia Ocidental 

identificados por Goulder, e interessante apontar que, para Florestan Fernandes "a analise 

hist6rico-sociol6gica da sociedade brasileira transforrna-se em investiga9iio positiva. Este 

acontecimento marca, no plano intelectual, a primeira transiyiio importante no 

desenvolvimento da Sociologia no Brasil, para padroes de interpreta9iio propriamente 

63 



cientificos. [ ... ] As obras de sintese revelam, igualmente, a mesma inten<;:ao de dar 

fundamento empirico it interpreta<;:iio dos processes hist6rico-socials." (FERNANDES, 

1963: 65). 

De volta ao caso urugualo, o terceiro elemento que nos importa considerar neste 

periodo, paralelamente its catedras nas Faculdades de Direito e Arquitetura, e a 

constitui<;:iio do Centro Latino-americano de Economia Humana (CLAEH). Este centro, 

que surgiu em 1957, originou-se em atividades vinculadas aos 'Equipos del Bien Comun' 

e ao movimento frances "Economia e Humanismo" liderado pelo Padre Lebret, de 

indiscutiveis ralzes socials-cristas. Com uma forte orienta<;:iio empiricista e descritiva, no 

seio do CLAEH desenvolveram-se diversas pesquisas neste periodo - sendo a mals 

importante a realizada sobre "A familia em Montevideu"21 
- que, pela primeira vez, 

colocou it disposi<;:ao dos interessados, ana!ises e conbecimentos sobre aspectos relevantes 

da realidade social nacional. 

Urn quarto elemento remete it constituiyiio, em 1956, do Institute de Ciencias 

Socials na 6rbita da Faculdade de Direito (antecedente direto do atual Departamento de 

Sociologia da Faculdade de Ciencias Socials). Tendo designado Gan6n como seu Diretor, 

este Institute inicialmente operou como urn seminano docente e, na realidade, s6 come<;:ou 

a funcionar como urn institute de pesquisa em !959, atraves da realiza<;:iio de uma das mals 

importantes pesquisas daquele periodo inicial: "Estratifica<;:iio e mobilidade social em 

Montevideu"22 

21 0 trabalho levado adiante pela equipe do CLAEH em tomo a "La familia en Ia ciudad de 
Montevideo" iniciou-se em 1958 e compreendeu a realiza9fto de urn exaustivo trahalho de campo com o 
objetivo de mensurar a conforma9io tanto etaria quanto economica dos nucleos familiares. Uma das 
principais hip<iteses da pesquisa baseava-se na ideia de que as familias montevideanas, em boa medida 
como resposta a crise em vigor, articulavam-se, de forma crescente, em tomo a coustitui9io de familias 
extendidas - sendo que, tradicionalmente, elas tinham sido nucleares. A tao couhecida "solidariedade 
intergeneracional" (pela qual as pessoas de idade mais avan~da - pais, avos ou tios idosos - contrihuem 
com 'o teto' e uma aposentadoria e os integrantes mais jovens aportam o salitrio com o qual completar a 
sustenta9io dos gastos fixos do mes) ficou, pela primeira vez no Uruguai, explicitada no relat6rio final 
produzido: CLAEH (1962). La familia en Montevideo: constituciones e interrogantes ampliadas. Mimeo, 
Montevideo. 
22 Esta pesquisa, de fato, foi a irnica realizada - ate a presente data, ano 2000 - a respeito destas duas 
temitticas no Uruguai. Num pais que se orgulha de possuir o que no dia-a-dia se chama de 'grande colchao 
de classe media' e no qnal a educac;ao e tida como urn fator primordial para a mobiliza9io social no 
imaginitrio coletivo, a pesquisa em questflo foi, precisamente, aquela na qnal essas 'cren~s' foram 

64 



Assim, em seus prim6rdios, o Instituto de Ciencias Socials niio foi mais do que urn 

prolongamento da Sociologia das Catedras, dado que sua presenva na esfera nacional niio 

poderia superar as condivoes estruturais que a Faculdade de Direito !he permitiam. Em 

muitos aspectos o Instituto via-se 'atrelado' a Faculdade - motivo pelo qual Carlos 

Filgueira, por exemplo, assinala que "de fato, podemos afirmar que niio se tratava de urn 

Instituto de pesquisa mas de urn projeto de urn Instituto passive! de ser criado mais 

adiante. A Sociologia em materia de pesquisa nasceu, dessa forma, com urn extraordinario 

atraso em relaviio aos outros paises da regiao, dependente de uma Faculdade profissional e 

com uma serie de problemas para seu desenvolvimento que impediam que a nova 

disciplina chegasse a ocupar urn Iugar importante" (FILGUEIRA,l988b: 51). 

No final deste periodo fundamental da Sociologia das Catedras assiste-se, em 

1959, a urn evento conjuntural derivado da preocupayiio de Isaac Gan6n em organizar no 

Uruguai a reuniiio anual da muito prestigiosa Associaviio Latina-americana de Sociologia 

(ALAS). De fato, o V Congresso Latina-americana de Sociologia teve Iugar na cidade de 

Montevideu e foi organizado pela catedra da Faculdade de Direito. A presenva de 

pesquisadores e profissionais de outros paises, e as repercussoes que o Congresso teve 

dentro da esfera universitaria, levaram a uma legitimaviio significativa da Sociologia no 

pais e, muito especialmente, a uma abertura das possibilidades para seu desenvolvimento 

dentro da referida Faculdade (SOLARI, 1964). 

1.3. L2.) Fase de profissionalizaciio 

A segunda etapa, que se seguiu a da Sociologia das Catedras e que pode ser 

localizada em torno dos anos 60-64, esteve caracterizada por novas cria96es de ordem 

institucional, pela conformaviio de urn nucleo basico de soci61ogos dedicado 

especificamente ao desenvolvimento da disciplina e tambem pelo surgimento de urn 

conjunto de atividades antes inexistentes. 

tratadas. A respeito, consultar: ICS I Instituto de Ciencias Sociales (1962). Estratificacibn y mobi/idad 
social en Montevideo. Mimeo, Montevideo. 
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Esta etapa, por outro !ado, e extremamente interessante porque permite observar 

como o desenvolvimento de uma disciplina se verifica em estreita rela.;ao com os 

fen6menos que acontecem na sociedade e, em parte, como decorrencia dos mesmos. Esta 

etapa de profissionaliza.;ao - ao contnirio do que se poderia supor dada a evolu.;ao da 

disciplina na fase anterior - nao teve como espa.;o diniimico a Universidade e sim urn 

'polo' que, naquele momenta, se constituiu em diferentes esferas ao redor do Estado. Isso 

se deu a partir de urn processo social e econ6mico vivido no pais que levou ao 

questionamento de muitas das ideias e concep.;oes a respeito da sociedade uruguaia. Ou 

seja, a partir de urn processo que viabilizou a tomada de consciencia sobre a ruptura 

definitiva de uma ordem e de uma organizavao social que nao mais dispunha de condivoes 

que permitissem sua sustenta.;ao. 

Mas, as ciencias socials, e nao s6 a Sociologia, nao tinham tido, ate entao, urn 

desenvolvimento substancial ao ponto de poder responder its demandas de conhecimento, 

diagn6stico e anitlise dos problemas especi:ficos vivenciados pela sociedade. 0 ensaismo 

que havia dominado a anitlise social precisava ser deslocado pela pesquisa sistematica e 

pelo trabalho academico profissional. Nesse sentido, e como ja foi sublinhado para o caso 

da Economia, a pequena import1incia atribuida it obtenvao de informavoes no plano do 

concreto mostra claramente que a necessidade de diagnosticar e de pensar a sociedade 

uruguaia encontrava-se submersa num falso otimismo e numa percepvao social alheia aos 

problemas endemicos da regiao e do mundo (FILGUEIRA, 1988b). 

Da mesma forma que para a Economia neste mesmo periodo, os esfor.;os 

realizados na esfera do governo com o objetivo de diagnosticar e planejar a politica s6cio

econ6mica no Iongo prazo conduziu a cria.;ao de uma Comissao (a CIDE) que, por sua 

vez, teve urn efeito profundamente estimulante sobre a Sociologia. Como decorrencia 

disso, no Ministerio de Educavao e Cultura formou-se, a partir de urn nucleo que estava 

coordenado por German Rama, uma equipe de pesquisas e diagn6sticos sobre a educac;:ao 

no Uruguai, equipe que, num brevissimo intervale de tempo (64-67), deu Iugar a urn 

trabalho, publicado em dois conhecidos volumes que, pela primeira vez, apresentava dados 
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e analise sobre a situayiio educativa no pais23 Sao eles: Ministerio de Educaci6n y 

Cultura, Uruguay (1967); e Ministerio de Educaci6n y Cultura, Uruguay (1968). 

A formayao do Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnol6gicas 

(CONICYT) tambem data do periodo acima referido. Sua criayiio ocorreu num contex:to 

das preocupayoes por aprimorar o conhecimento sobre 'o local' e dentro de uma 

tendencia geral, em toda Latino-america, em estabelecer Conselhos de Ciencia e 

Tecnologia (BARREIRO & DAVYT, 2000; VESSURI, 1987). Mesmo que o CONICYT 

niio tenha adquirido a importiincia que alcanyaram outras instituiyoes similares da regiiio, 

ele foi bastante significative enquanto espayo no qual se realizou, em 1971, o primeiro 

estudo e diagn6stico sobre o Potencial Cientifico-Tecnol6gico do pais. 

Fora da esfera publica deve-se tambem fazer menyiio as atividades desenvolvidas 

pelo Centro Latino-americano de Economia Humana (CLAEH) e, em particular, a 

organicidade que adquiriu o trabalbo realizado sobre o setor rural. De fato, em 1964 a 

equipe do CLAEH foi contratada pelo Ministerio da Pecwiria e da Agricultura para 

conduzir "sem duvida nenhuma a pesquisa sociol6gica mais importante realizada no pais 

[ate hoje em dia] sobre o meio agrario, e a que depois foi publicada sob o titulo de 'EI 

Uruguay rural'" (ERRANDONEA, 1997: 9). Para o cumprimento desta tarefa foi 

necessaria contar com economistas, soci61ogos e outros profissionais do staff do CLAEH. 

Esta pesquisa confirrna que as demandas do setor publico forneceram incentivos 

fundamentals ao desenvolvimento da Sociologia. 

No ambito universitario, os cursos de Sociologia ampliaram-se rapidamente para 

cobrir os que comeyavam a ser implementados em outras Faculdades e Escolas 

profissionais, com o que a demanda de catedras de Sociologia incrementou-se 

consideravehnente. Tambem data desta fase a criayiio da Oficina de Planejamento da 

Universidade que, pela primeira vez, dispunba de atribuiyoes para fazer diagn6sticos e 

encarar objetivos de planejamento. Nessa oficina desenvolveram-se uma serie de pesquisas 

23 Cf.: MEC I Ministerio de Educaci6n y Cultura, Uruguay (1966). Educacion y formacion tecnica en 
el Uruguay actual. MEC, Montevideo; e RAMA, German (1967). Apuntes sabre Ia educacion primaria y 
secundaria en el Uruguay. MEC, Montevideo. 
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sobre o corpo docente, sobre as condi.yoes sociais dos universitirrios, sobre o rendimento 

dos estudantes etc., sob a dire.yao do soci6logo argentino Jorge Graciarena 

(GRACIARENA & LOPEZ, 1966; GRACIARENA et. a!., 1968; OPP, 1969). 

Alem disso, deve-se ressaltar que o apoio recebido da UNESCO para este tipo de 

projetos permitiu a realiza.yiio de censos de egressos e uma outra serie de estudos que, em 

boa medida, depois foram continuados pelo Instituto de Ciencias Sociais. Este Instituto, 

depois de ter vivenciado multiplas 'idas e vindas' a partir da indecisiio da Faculdade de 

Direito em rela.yiio a apoia-lo ou nao, "conseguiu pela primeira vez a estrutura.yao, embora 

nao definitiva (feita sobre uma base de cargos interinos ), de urn nucleo minimo de 16 

pesquisadores e equipes de entrevistadores. 0 Instituto de Ciencias Sociais, assim, 

come.you a trabalhar efetivamente no inicio da decada de 60, sendo que em 1964 ja 

apresentava caracteristicas pr6prias de urn centro com maiores condi.yoes de produtividade 

cientifica." (FILGUEIRA, 1988b: 55) 

Ainda na esfera da Universidade, deve-se destacar que na Faculdade de 

Humanidades se constituiu urn 'Serninario de Investigaciones Sociol6gicas', dirigido por 

Garmendia, no marco do qual se gerou urn grupo informal de estudos sociol6gicos que, 

por sua vez, deu Iugar it forma.yiio das primeiras gera.yoes de soci6logos com estudos 

sistematicos realizados no pais. 

Em rela.yiio its orienta.y5es que marcaram este periodo, a pesquisa realizada era 

fortemente empirica e orientada ao diagn6stico de areas, setores e situa.yoes concretas da 

sociedade uruguaia. Em materia tematica, os estudos refletem as particularidades da 

sociedade nacional, enfocando a mobilidade social, o sistema educativo e o 

envelhecimento da populayiio, sem qualquer interesse por temas que, naquele momento, 

dominavam a pesquisa em outros paises da regiao. Do ponto de vista te6rico, corresponde 

a uma fase fortemente ecletica e pautada por referencias, autores e enfoques de diferentes 

tipos e origens, tais como: funcionalista norte-americano, sociologia francesa, alema, 

inglesa etc. (FILGUEIRA, 1988b: 56-60). 
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Em nivel internacional, e confonne o salientado por Stephen e Jonathan Turner, as 

'sociologias' desenvolvidas nos mais variados paises tambem apresentavam, em alto grau, 

uma influencia de corte internacional. Segundo estes autores, embora houvesse tradic;oes 

dominantes ou ate distintivas que permitem compreender uma maior preseno;a de certos 

corpos te6ricos em determinadas universidades estadunidenses, por exemplo, o 

desenvolvimento da Sociologia no mundo nas decadas seguintes a finalizac;1io da Segunda 

Guerra Mundial esteve fortemente marcado por esse mix de orientao;oes. Ainda assim, eles 

reconhecem que na evoluo;ao da Sociologia estadunidense dos anos 60 e 70 continuou a 

haver urn claro predominio dos enfoques empiricistas e quantitativistas (TURNER & 

TURNER, 1990: 70). 

Por outra parte, num livro, organizado por Birgitta Nedelmann e Piotr Sztompka, 

que leva por titulo "Sociologia na Europa: em Busca da Identidade", inclui-se urn trabalho 

de Raymond Boudon no qual o autor salienta o papel que coube a muito forte corrente 

estrutural-funcionalista estadunidense na "desestruturac;1io e perda dos tradicionais modos 

europeus de conduzir a produo;1io de pesquisas em Sociologia" (BOUDON, 1993: 33). 

Segundo este autor, o fato de muitos cientistas europeus terem ido para os Estados 

Unidos por ocasi1io da Segunda Guerra Mundial - a maioria deles fugindo do nazismo ou 

a partir da desestruturac;ao da Escola de Frankfurt, por motivo similar - e o fato de 

grandes mestres, como Theodor Adorno e Max Horkheimer terem se embuido do ethos 

cientfjico e dos paradigrnas ent1io vigentes na sociologia estadunidense, sao fatores 

explicativos, tanto da 'adoc;1io' da corrente empiricista por parte dos especialistas 

europeus, como da perda das tradic;oes anterionnente em voga no velho continente. 

Como anotac;1io final para o caso uruguaio, deve-se ressaltar nesta fase a falta 

quase total de relacionamento direto com o sistema latino-americano e mundial de 

pesquisa e docencia em Sociologia. N1io se realizaram trabalhos de colaborao;1io nem 

mesmo dentro da regi1io e o interciimbio de docentes e estudantes era muito escasso. 0 

aperfeio;oamento no exterior s6 mais tarde comec;ou a dar seus frutos, a partir do retorno 

dos pesquisadores que haviam realizado estudos em centros academicos dos outros paises 

do Cone Sui, mas este ainda e urn processo incipiente neste periodo. 
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1.3.1.3.) Fase de consolidacao da disciplina 

A terceira etapa, previa ao coup d'etat de 1973, desenvolveu-se basicamente no 

ambito universitiuio. Ires processes confluiram e contribuiram para a mesma: em 

primeiro Iugar, a constituivao de urn grupo profissional no Institute de Ciencias Sociais, de 

carater definitive e no quai os cargos disponiveis foram preenchidos atraves de urn 

concurso de merito e provas com bancas de conformavao intemacionai. Alem disso, o 

Institute centralizava, no final do periodo, todas as atividades da Sociologia da 

Universidade. Em segundo Iugar, aconteceu que em diferentes Faculdades e Escolas 

verificou-se uma expansao ainda maior das catedras de Sociologia - catedras que, alem de 

tudo, viram-se incrementadas pelo inicio de viuias experiencias que levaram a criavao de 

Ciclos Basicos interdisciplinares em muitas carreiras previamente existentes. Em terceiro 

Iugar, o Institute de Ciencias Sociais estabeleceu, pela primeira vez e a partir de 1967, 

curses sistematicos de formavao de sociologos- curses que levariam a criavao, em 1971, 

do primeiro Plano de Estudos para a forma91i0 de Licenciados em Sociologia na esfera da 

Universidade. 

No setor publico, entretanto, aconteceu urn processo contrario. A maior parte das 

criavoes institucionais que caracterizaram o periodo anterior sob o impulse do lVlinisterio 

da Educavao, do Ministerio da Pecuaria e Agricultura, e outras experiencias similares, 

desapareceram totaimente ou se reduziram, por avao das idas e vindas politicas e da 

escassa prioridade que lhes foi outorgada em decorrencia dos conflitos de ordem s6cio

politica e da radicaliza9ao da sociedade (FILGUEIRA, 1988a: 133). As funl,15es do 

CONICYT reduziram-se a sua minima expressao pela inexistencia de recursos disponiveis 

que !he permitissem desenvolver suas atividades. Do mesmo modo, a fun1,11io dinfunica e 

inovadora que havia sido cumprida pela CIDE foi substituida por uma outra de carater 

mais rotineiro e que nao estimulava a demanda pela investigal,)aO cientifica (FILGUEIRA, 

1988b: 60). 

70 



A Universidade, por sua vez, ja dispunha de mecanismos que vinham permitindo 

urn desenvolvimento mais estavel da Sociologia. Assim, o Institute de Ciencias Sociais 

adquiriu uma lideranya indiscutivel, e foi em torno dele que se criou urn nucleo de 

profissionais que passou a constituir uma pequena comunidade academica com capacidade 

de impulsionar ideias inovadoras e gestoes modernizantes que levassem ao 

desenvolvimento da disciplina. Ademais, a conformayao da Licenciatura em Sociologia 

estabeleceu uma politica, antes inexistente no pais, de publica96es (tradu96es, reprodu<;ao 

de documentos, reprodu<;ao de livros e capitulos de livros etc.), visando a compilayao de 

abundante bibliografia que serviria de base para os cursos. 

Precisamente sobre este ponto, Errandonea assinala que, naquele entao, foi 

possivel contar com urn fundo especial, que nao ficou incorporado ao or<;amento habitual 

da institui<;ao, mas que permitiu fazer a primeira compra de livros a partir da qual se 

procedeu ao estabelecimento da Biblioteca do Institute de Ciencias Sociais. Com base em 

tradu<;6es de capitulos e artigos selecionados, come9ou-se a editar uma serie intitulada 

'Servi<;o de Documenta9ao em Ciencias Sociais'. Esta serie foi editada sob a forma de 

'fichas' mimeografadas que visavam, antes de mais nada, constituir-se em materiais 

bibliograficos de estudo e de facil acesso para os estudantes, sendo que para a edi<;ao da 

mesma o Institute contou com a decisiva colabora<;ao da Funda9ao de Cultura 

Universitaria. "Com a inclusao de algumas especialmente elaboradas com fins docentes 

pelos pr6prios integrantes do Institute, chegou-se, no final de 1973, a edi9ao de urn total 

proximo as duzentas" (ERRANDONEA, 1997: 12). E, no marco das publica96es da 

Faculdade, o Institute come9ou a editar os 'Cadernos de Ciencias Sociais', que se 

constituiram numa revista tecnica dedicada a produ9ao sociol6gica do Institute, da qual s6 

se conseguiram publicar tres numeros antes da interrup9ao institucional de 1973. 

No que diz respeito a constitui9ao das catedras de Sociologia em novos setores da 

Universidade, a cria9ao do Cicio Basico em Medicina e a cria9ao de uma outra catedra na 

Faculdade de Engenharia, que depois tambem se estendeu a Faculdade de Veterinaria e, 

mais tardiamente, a de Humanidades, geraram uma demanda por docencia em materia 
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sociol6gica que se constituiu num elemento dinamizador, porem problematico, de 

especialistas em Sociologia (FILGUEIRA, 1988b: 60). 

Em rela;;:ao aos problemas, havia uma tendencia em abra;;:ar muito mais atividades 

do que na realidade poderia ser feito por urn pequeno nucleo que ainda estava em 

consolida;yao. Ate 1973, os egressos da Licenciatura nao somavam mais do que 12 

pessoas; e todos concluiram seus estudos apenas no final de 1972. Os profissionais 

formados no exterior, e que contavam com capacita;yiio sistematica na materia, tampouco 

passavam de urn numero equivalente. Assim, a partir destes dados pode-se entender que, 

na realidade, a demanda adiantou-se a capacidade de oferta de recursos humanos, 

dificultando a consecu;yao dos objetivos de capacita;yao que se estavam desenvolvendo na 

Licenciatura de Sociologia e, em particular, os da pesquisa. 

Alem disso, apesar da importiincia da edir;ao de diferentes fichas de reprodur;ao e 

c6pias de artigos e de livros da Sociologia contemporiinea, existiram not6rias dificuldades 

para adicionar a essa bibliografia (basicamente intemacional) uma bibliografia gerada no 

pais, porque a mesma era escassa ou simplesmente, em muitas especialidades, nao existia. 

Sem duvida alguma, a capacidade end6gena de criar;ao de conhecimentos por parte das 

instituir;oes dedicadas a Sociologia nao era suficiente para apoiar o ensino e a pesquisa 

com trabalhos previos que interpretassem a realidade com base em pesquisas originais. 

1.3.2. - A Sociologia na esfera privada sob o regime autoritario (pos-1973) 

A partir da quebra da democracia no pais, e da subsequente intervenr;ao da 

Universidade, assistiram-se a dois processos claros no ambito da Sociologia: urn deles foi 

o fechamento de todos os Cursos Basicos, muitas das catedras e a maior parte das 

atividades disciplinares que se desenvolviam na esfera universitluia. 0 mesmo aconteceu, 

tambem, com o COJ\lJCYT e com outras instituir;5es do Estado que se viram reduzidas a 
sua minima expressao. Exceto em alguns poucos casos, tais como na Faculdade de Direito 
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e na Faculdade de Arquitetura, as catedras de Sociologia foram definitivamente fechadas 

ao mesmo tempo que o Institute de Ciencias Sociais foi extinto em outubro de 1973. 

0 segundo, e em rela<;ao ao qual haveremos de centrar nossa aten<;ao no proximo 

capitulo, foi a constitui<;:ao dos centros privados de pesquisa. Estes surgiram a partir de 

diferentes vertentes, organiza<;:Oes precedentes e recursos humanos existentes no pais, a 

partir de 1974-75, e passaram a desenvolver atividades nas diferentes ciencias sociais. Tal 

como indicado, a cria91io do CIEDUR, CIESU, e CINVE, junto com o "renascimento" do 

CLAEH, deram Iugar a urn novo tipo de atividades, estruturalmente diferentes daquelas 

que tinham estado presentes na Universidade. 

Neste sentido, e seguindo a Carlos Filgueira, deve-se destacar que "a capacidade 

de organiza91io e produ91io destes centros e notoriamente superior aquela alcan9ada pela 

Universidade previamente. Por urn !ado, todos os Centros, sem exceyoes, desenvolveram, 

em maior ou menor medida, uma politica sistematica de formayao e capacita<;ao de 

recursos no exterior- sendo que seus pesquisadores foram se capacitar em centros de alto 

nivel academico da regiao e do mundo" (FILGUEIRA, 1988b: 63). Alguns desses Centros 

sao: a Funda<;iio Bariloche, da Argentina; a Faculdade Latina-americana de Ciencias 

Sociais, no Mexico e no Equador; a Pontificia Universidade Cat6lica do Peru, o IUPERJ 

de Rio de Janeiro, Brasil; as Universidades de Wisconsin, Stanford, Chicago e Yale nos 

Estados Unidos, e a Universidade de Sussex na Inglaterra (FILGUEIRA, 198b: 69). 

0 refugio da Sociologia nos centros privados neste periodo, enquanto formas 

idealizadas para manter urn espa9o de pensamento independente e de aprofundamento do 

processo institucional da disciplina, teve como resultado uma elevada produtividade e uma 

melhora not6ria na qualidade da pesquisa, segundo a opiniao dos cientistas entrevistados. 

Paradoxalmente, num periodo de dificuldades, que esteve marcado pela repressao e pelo 

cerceamento das possibilidades de pesquisa no pais, a Sociologia encontrou, nos centros 

independentes de pesquisa, seu polo mais dinilmico de desenvolvimento. 
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Assim se manifestou urn dos cientistas entrevistados em rela9iio a uma tematica 

que nos consideramos de suma transcendencia porquanto conduziu a conforma9iio de 

novas formas de organiza9iio da ciencia e a praticas renovadas em termos de gestiio24
: 

"Embora haja diferen9as e nuances nas formas organizacionais dos 
centros privados, na minha opiniiio o ponto mais importante que deve 
ser levado em considera9iio e que, pela forma de financiamento, pelo 
numero relativamente reduzido de seus membros, pela forma operativa 
de se relacionarem com outras institui96es da America Latina e do resto 
do mundo e, fundamentalmente, pela flexibilidade e as possibilidades de 
processar rapidas mudan9as a partir do que lhes era solicitado ou 
demandado, eles conseguiram criar estruturas mais eficientes para a 
tomada de decisoes do que aquelas que estavam presentes nos pesados 
mecanismos burocraticos de outras [institui9oes precedentes]. 

A isso deve-se agregar o elevado grau de competi9iio que tivemos de 
desenvolver para poder sobreviver num contexto no qual a pesquisa 
contratada, ou a pesquisa definida em jun(:iiO de projetos especijicos, 
com seus prazos e terminos pre-estabelecidos, e com exigencia de 
qualidade academica, produzisse resultados mais adequados as 
demandas de uma nova disciplina que estava em forma9iio. [Enfase da 
autora]. 

Em sintese, eu acredito que a experiencia dos centros privados deveria 
ser avaliada com maior detalhe no que diz respeito aos aspectos gerais 
da organiza9iio da ciencia no pais e do tipo de unidade ideal sabre a qual 
assentar o desenvolvimento disciplinar. Na minha opiniiio, o exito dos 
centros privados no tocante ao desenvolvimento da pesquisa e da 
docencia neste periodo niio passa so, nem principalmente, par mostrar 
que era passive/ desenvolver a disciplina em condi(:OeS adversas, mas 
par mostrar experiencias mais eficientes de organiza(:iio da ciencia." 
[Enfase da autora] 

24 Devemos notar que sobre estes aspectos, en tanto apices do 'aprendizado institucional' vivido pelos 
centros privados de pesquisa em ciencias sociais, haveremos de tratar no proximo capitulo. Ademais, no 
Capitulo III revisaremos o papel que coube ao financiamento no estabelecimento de novos padriies e 
pautas relativas a priltica cientifica. 
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1.3.3. - A etapa de transi~iio a democracia e de articula~iio dos centros com 

a universidade: uma nova fase de consolida~iio? 

A ultima etapa, que se lillCta com a abertura democnitica, e que a partir da 

periodiza~o estabelecida para este trabalho sera considerada ate 1990, nao pode ser 

delimitada com precisao no tocante a temporalidade. Mesmo assim, o comeo;;o da mesma 

pode ser estabelecido em 1984, sendo que, em seu decorrer, sucederam-se quatro 

modificao;;oes importantes, decorrentes das mudano;;as radicals que tiverarn Iugar no pais 

com a transio;;ao a democracia- transir;ao que se inicia em 1980-1982. 

Urn primeiro aspecto tern a ver com a reabertura da Universidade e, 

concomitantemente, com a restaurar;ao de uma serie de instituir;oes e organismos, catedras 

incluidas, que teve Iugar a partir de 1985. Em segundo Iugar, e embora no setor privado as 

transformar;oes registradas nao sejarn de grande magnitude no que diz respeito a demanda 

pela Sociologia, no nivel publico registra-se uma serie de criar;oes institucionais que 

arnpliarn os funbitos de demanda pelo conhecimento sociol6gico25 Em terceiro Iugar, 

assiste-se, neste periodo, a criar;ao de urn numero consideravel de novos centros privados 

de pesquisa, promor;ao e ar;ao (ONGs). 

Finalmente, e conveniente destacar que com o processo de abertura e com o 

retorno dos cientistas que tinharn irnigrado, voltarn ao pais soci61ogos que outrora dele 

sairarn por razoes politicas ou por preferencias pessoais (FORTUNA, NIEDWOROK & 

PELLEGRINO, 1987). Tarnbem retoma ao pais urn forte contingente de jovens 

soci61ogos que tinharn se formado no exterior, sob regimes e sistemas de organizar;ao da 

ciencia e de gerar;iio de conhecimentos notavelmente distintos daqueles que prevaleciarn 

25 Algumas dessas cria9(ies institucionais remetem ao surgimento de certas divisiies ou departamentos 
em alguns Ministerios e organismos estatais - tipicamente no Ministerio de Trabalho e Seguran9ll Social, 
no Ministerio de Saude PUblica e na ANTEL (Administra¢o Nacional de Telefones), entre outros. Vale 
destacar, tamrem que em 1987 se criou, com o financiamento do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, o I Programa F AS (Fundo de Ajuda Social) na 6rbita da Presidencia da Republica. 
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no Uruguai no final dos anos 80 (FORTUNA & NIEDWOROK, 1986; FORTUNA, 

NIEDWOROK & PELLEGRINO, 1988). 

Tal como no caso da Economia, depois de 1986 teve Iugar uma restruturayiio 

institucional que levou it associaviio dos centros privados de pesquisa com a Universidade 

da Republica. Uma vez restabelecido o sistema democnitico, os centros privados ( cuja 

produyiio e nivel de atividades ja come9avam a minguar, assim como seus recursos 

financeiros) e a Universidade ( cujas atividades retomavam o crescimento) somam seus 

esfor9os e passam a encarar a revitaliza;;:ao da pnitica academica em ciencias sociais de 

forma conjunta. 

A assinatura de convenios entre cada urn dos centros de maneira isolada e a 

Universidade marcou o inicio de uma nova etapa de trabalho associado e uma especie de 

'irmandade' que objetivava a coopera;;:ao, o fomento de Iinhas de pesquisa e orienta;;:oes 

similares, o desenvolvimento de pesquisas associadas e a tarefa da reconstruviio das 

ciencias sociais no pais. Ainda mais, esta nova etapa conduziu a cristalizaviio de uma 

dinamica a partir da qual, conforme havera de ser analisado no proximo capitulo, foi 

possivel apreciar as mudan;;:as que se sucederam em decorrencia dos 'aprendizados 

institucionais' realizados pelos centros durante o periodo de exce9iio e que depois foram 

Ievados para a Universidade pelos pesquisadores. 

Finalmente, embora cronologicamente os fatos abaixo referidos extrapolem o 

periodo analisado, e visando ilustrar as transforrna;;:oes que se sucederam tanto em nivel 

institucional como no relativo as dinanncas de fimcionamento da comunidade cientifica 

uruguaia, a seguir sao apresentados, de forma sucinta, alguns fatos marcantes para a 

disciplina ap6s 1990: 

(a) a cria;;:ao, em 1991, da Faculdade de Ciencias Sociais26 (FCS), atualmente 

integrada pelos Departamentos de Ciencia Politica, Economia27
, Sociologia e 

26 Vale dizer que a antiga "Faculdade de Direito e Ciencias Sociais" - ambito no qnal, como ja 
indicado, se iniciaram as atividades pr6prias de Sociologia- dividiu-se em 1991 dando Iugar a Faculdade 
de Direito e a Faculdade de Ciencias Sociais. No mesmo estilo, e tambem em 1991, procedeu-se ao 
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Servi~to/Trabalho Social, e por uma Unidade Multidisciplinar na qual nao se cumprem 

tarefas de docencia, mas sim de pesquisa em Demografia, Historia Economica e Rela~t5es 

Internacionais; 

(b) a cria9ao, em julho de 1997, da terceira Universidade do pals: a Universidade 

de Montevideu, inaugurada com uma clara orienta9ao as ciencias economicas, e que 

ministra cursos de forte conteudo sociologico e uma Licenciatura em Economia. Alem 

disto, e digno de nota que o quadro docente desta Institui~tao e constituido basicamente 

por pesquisadores de alto nivel que tambem lecionam na Universidade da Republica e por 

catedraticos ja aposentados desta ultima. 

(c) a cria9ao de urn Mestrado em Sociologia na Faculdade de Ciencias Socials da 

Universidade da Republica, em agosto de 1997 e 

(d) a constitui91io, em mar9o de 1998, de uma Area de Ciencias Sociais Aplicadas 

na segunda Universidade privada estabelecida no pals: a Universidade ORT, que surgiu 

como tal em 1995. 

Todas estas atividades, dinamicas, crescimentos e novas configura~t5es tiveram 

Iugar, e de fato so puderam acontecer porque durante urn periodo de quase uma decada e 

meia, os centros privados de pesquisa em ciencias sociais cuidaram da preserva9ao das 

atividades academicas no pals. F oram os centros e as pessoas nucleadas em torno deles 

que se responsabilizaram pela permanencia da Economia e da Sociologia como disciplinas 

no Uruguai. Foram os centros que nao permitiram que os esfor9os e os resultados das 

etapas anteriores ficassem suspensos no ar. E sao precisamente as atividades 

desenvolvidas por estes centros que serao destacadas no proximo capitulo. 

'desdobramento' da ex-Faculdade de Humanidades e Ciencias em Faculdade de Ciencias e Faculdade de 
Humanidades e Ciencias da Educa¢o. 
27 

- Neste ponto e pertinente apontar que o Institnto de Economia da Faculdade de Ciencias Economicas 
e de Administra¢o (FCEA) continua desenvolvendo, tambem, atividades de pesquisa. Ambas institui<;Oes 
cumprem, assim, tarefas de pesquisa e docencia. Tern bavido numerosas tentativas de unir estas unidades 
num unico espa90, mas problemas de politica universitiria, e velbas e profundas divergencias, fizeram 
com que a uniao nao resultasse viavel- conduzindo a conforma¢o atual. 
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CAPITuLO 1I-

PAATICAS SOCIAlS INOVATIV AS DURANTE 0 URUGUAI AUTORITAruO: 

OS CENTROS PRIV ADOS DE PESQUISA EM CrENCIAS SOCIAlS 

Introduc:iio 

Os centros privados ou independentes de pesquisa tiveram grande importilncia 

enquanto nucleadores das atividades academicas em Economia e Sociologia que se 

desenvolveram no Uruguai durante o periodo correspondente it ditadura militar, quando a 

Universidade se encontrava sob intervenyao e quando muitas das carreiras foram fechadas. 

No decorrer deste capitulo trataremos da natureza das atividades realizadas em cada urn 

dos centros privados de pesquisa. Para tanto, serao analisadas as areas de atuayao 

priorizadas e as dinfunicas de funcionamento imperantes na sub-comunidade de cientistas 

sociais vinculados its esferas do 'econ6mico' e do 'sociol6gico' no interior dos centros 

privados de pesquisa em ciencias sociais no Uruguai. 

Tais dinfunicas e pniticas cientificas, por urn !ado, refletiam a quase total falta de 

vinculayao entre os pr6prios centros, fruto de sutis diferen9as de ordem ideol6gica ou 

politica entre eles e, muito especialmente, dos temores e das censuras (tambem auto

censuras) decorrentes das condi9oes impostas pelo regime de excel(ao. Por outro !ado, 

estas dinfunicas e pritticas revelavam uma maior abertura dos pesquisadores dos centros 

para o exterior, uma vez que os mesmos passaram a ter urn maior relacionamento com 

pares de outros paises, particularmente com os que se dedicavam it pesquisa de tematicas 

aiins na regiao da America Latina e do Caribe. 
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Tanto na primeira como na segunda parte deste capitulo - analisando o surgimento 

dos centros enquanto pn'tticas socials inovadoras, assim como as atividades de pesquisa 

desenvolvidas nos mesmos, e expondo, por ultimo, os principals resultados que tais 

centros conseguiram atingir - fazemos referencia as formas renovadas atraves das quais as 

duas disciplinas das ciencias sociais que nos ocupam cristalizaram o esforyo por se auto

preservar. Essas formas renovadas, alem de terem se constituido em elementos 

fundamentals de urn processo que visava atender ao desenvolvimento das disciplinas de 

referencia, tambem se refletem em 'aprendizados institucionais' que nos permitem fornecer 

urn relato da Economia e da Sociologia no espayo e nas formas em que elas conseguiram 

sobreviver no pais. 

2.1. - Marco historico e origem dos centros 

V iuios dos trabalhos realizados por especialistas em ciencia politica destacam que 

em todos os paises que passaram por uma ditadura so foi possivel analisar em 

profundidade a experiencia autoritiuia depois do seu termino, ou seja, para o caso do 

Uruguai, depois de 1985. E isso deve-se a necessidade quase imperativa de contar niio so 

com condi96es que permitam a realiza((iio de anruises documentadas e que estejam 

minimamente abertas ao debate, como tambem com urn marco que possibilite urn certo 

distanciamento entre o analista e o periodo analisado, para que o pnmerro possa 

conformar uma perspectiva historica do seu entorno. 

A maioria dos estudos realizados ate o momento sobre questoes relativas ao 

periodo 1973-1985 tern centrado seu foco de aten9iio na analise do modelo politico e 

economico que o regime militar procurou imp or. As investiga96es centraram-se na analise 

das ralzes ideologicas deste ultimo, inspiradas tanto na entiio chamada 'doutrina de 

seguranya nacional' como nos principios do neoliberalismo economico, e no seu grau de 

parentesco com regimes similares que tinham sido impostos em outros paises da regiiio 

naquele momento. 
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Alern disso, os trabalhos produzidos procurararn avaliar o efeito alcanyado pelas 

politicas aplicadas nos distintos pianos da realidade econ6rnica e social, e tarnbem na 

proposta institucional criada para formalizar a articulayao de novas rela96es hegem6nicas. 

Muito e o que se tern trabalhado, adicionalmente, em rela9a0 as For9as Armadas -

porquanto as mesmas, durante este periodo, constituiram-se num ator privilegiado da vida 

do pais, sendo que isso veio a acontecer, principalmente, atraves da sua modalidade de 

controle e direyiio do Estado28 

28 Precisamente neste sentido, deve destacar-se a organiz"9<io, por parte de urn dos centros privados de 
cujas atividades haveremos de tratar a seguir (CIEDUR), de uma serie de tres 'Talleres' sobre "Uruguay: 
Transicion a Ia Democracia" - porquanto os trabalhos apresentados e discutidos nessas jornadas 
representaram os primeiros a serem realizados pelos cientistas sociais uruguaios visando a prodw;:ao 
cientifica sobre temiiticas que ate entao tinham estado ausentes das agendas de pesquisa dos centros 
privados. Esses tres 'Talleres' ocorreram entre os dias 15 - 16 de novembro de 1983, 9 - 11 de abril de 
19&4 e 25- 27 dejulho de !984, respectivamente (CIEDUR, 1983; CIEDUR, 1984a; e CIEDUR, 1984b). 
Porem, como se pode compreender, a maior produc;il.o a respeito rea1mente surgiu depois da restaurac;il.o 
democr:itica (1985). Uma re1ac;il.o das publica~s que podem servir como referenda para a revisao dos 
estudos realizados sobre estes temas no pais inclui os seguintes trabalhos: 
Astori, Danilo & Buxedas, Martin (!986). La pesca en el Uruguay. Balance y perspectivas. CIEDl.JR -

Ediciones de Ia Banda Oriental, Montevideo. 
CIEDUR (1983). La agricultura familiar uruguaya en e/ marco de una nueva pa/itica economica. Ed. 

Hemisferio Sur, Montevideo. 
CIEDUR (1987). La estructura del Estado y sus transformaciones. Ed Comunidad del Sur, Montevideo. 
CIEDUR - CIESU - !CP - FESUR (1993). Participacion ciudadana y relaciones de gobierno. Ediciones 

Trilce, Montevideo. 
Cosse, Gustavo (1985). Close obrera, autoritarismo y democracia. Serie Documentos de Trabajo del 

CIEDUR, No. 26. Montevideo. 
De Sierra, Geronimo (1984). Dependencia, democracia representativa y dictadura en e/ Uruguay. Serie 

Documentos de Trabajo del CIEDUR, No. 19. Montevideo. 
De Sierra, Geronimo (1985). Sistema y partidos politicos en el Uruguay de Ia crisis. Serie Documentos de 

Trabajo del CIEDUR, No. 25. Montevideo. 
De Sierra, Geronimo (1992). Rejorma del Estado, mode/as neoliberales y sus implicaciones para Ia 

democracia: e/ caso uruguayo. Ed Hemisferio Sur, Montevideo. 
De Sierra, Geronimo -comp.- (1987). 1,Hacia donde va el estado uruguayo? Concentracion de poder a Ia 

salida de Ia dictadura. Fundacion de Cnltura Universitaria, Montevideo. 
De Sierra, Geronimo; Castagnola, Jose Luis & Cancela, Walter (1988). Gobiemo y actores socio-po/iticos 

frente a Ia democratizacion, Ia modemizacion y Ia politico economica (1985-!987). Ediciones de Ia 
Banda Oriental, Montevideo. 

Espino, Alma (1994). Las mujeres y Ia politico: democracia, poder y participacion. Serie Investigaciones 
de CIEDUR, No. 77. Montevideo. 

Filgueira, Carlos (1984). El dilema de Ia redemocratizacion en e/ Uruguay. Serie Cnadernos de CIESU, 
No. 46, Montevideo. 

Gonz3lez Sierra, YamandU (1993). Continuidad y cambia en el movimiento sindica/ uruguayo. Una 
perspectiva historica del relacionamiento con el Estado durante el periodo dictatorial. Cuadernos 
de Informacion Popular No. 12, Montevideo. 

Gonzilez, Luis Eduardo (!9&4). Political parties and redemocratization in Uruguay. Serie Cuadernos de 
CIESU, No. 83, Montevideo. 
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Assim, a aten9iio dos especialistas orientou-se, de forma predominante, a melhor 

entender o processo hist6rico a partir do protagonismo militar e da proposta que os 

militares tinham formulado em rela9ao a reestrutura9ao social do pais. E tambem no 

marco desse mesmo processo que, no nosso entender, devem-se discernir as distintas 

rea9oes assumidas perante a ditadura pelas demais componentes da estrutura social. Tais 

rea9oes, em muitos casos, refletiram, atraves de pautas de condutas coletivas e das 

pniticas socials assumidas por determinados grupos, formas de resistencia a ditadura -

formas de resistencia que coadjuvaram para o desgaste e posterior derrota do 'regime de 

exce9ao'. 

Jacob, RaUl (1988). Estado, economia y sociedad en el Uruguay post-autoritario. Antecedentes 
explicatorios para identificar proyectos de investigaci6n. Serie Documentos de Trabajo del 
CIEDUR No. 51. Montevideo. 

Lombardi, Mario (1985). Acerca de politicos de vivienda en e/ periodo neo-liberal, 1968-1985. Serie 
Cuadernos de CIESU, No. 101, Montevideo. 

Longhi, Augusto (1989). El estado en Ia transicion. Concentraci6n de poder y supervivencias en Ia 
restauracion del regimen democratico. Serie Investigaciones de CIEDUR No. 68. Montevideo. 

Longhi, Augusto (1991). La crisis, su gestion y el cambia en e/ Estado. La politico economica entre 1985 
y 1990. Serie Investigaciones de CIEDUR No. 94. Montevideo. 

Macadar, Luis (1982). Un reajuste conservador. Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo. 
Martorelli, Horacio (1983). Poder, politico y sociedad. Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo. 
Martorelli, Horacio (1984). Transici6n a Ia democracia. Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo. 
Mazzei, Enrique -comp.- (1989). Ensayos sabre el Uruguay de los '80. Serie Estudios Sobre la Sociedad 

Uruguaya de CIESU, No. 12, Montevideo. 
Notaro, Jorge (1983). Politico econ6mica y contexto social. Apuntes metodo/6gicos e hip6tesis sabre el 

caso uruguayo, 1972-1982. Mimeo, Montevideo. 
Notaro, Jorge (1984). La politico economica en el Uruguay (1968-1984). Ediciones de la Banda Oriental, 

Montevideo. 
Notaro, Jorge (1992). Consolidacion democratica, estancamiento econ6mico y propuestas sindicales. 

Uruguay 1984-1992. Mimeo, Montevideo. 
Noya, Nelson et al (1984). Politico economica: 25 afios de fracasos. CINVE, Montevideo. 
Perez Novela, MJ. (1994). Accion del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en relacion a los 

asalariados rurales entre 1985 y 1993. Serie Documentos de Trabajo del CIEDUR No. 83. 
Montevideo. 

Piiieiro, Diego (1986). Uruguay: Los cambios en el agro en Ia ultima decada. Serie Cuadernos de CIESU, 
No. 129, Montevideo. 

Rial, Juan (1985). La reorganizacion de los partidos politicos en e/ Uruguay tras el regimen autoritario. 
Serie Cuadernos de CIESU, No. 91, Montevideo. 

Rial, Juan (1985). Los militares en tanto partido politico sustituto frente a Ia redemocratizacion. Serie 
Cuadernos de CIESU, No. 106, Montevideo. 

Rial, Juan (1986). Las Fuerzas Armadas lSoldados-Politicos garantes de Ia democracia? Serie 
Cuadernos de CIESU, No. 132, Montevideo. 

Rodriguez, Octavio; Barbato, Celia & Macadar, Luis (1984). La crisis y el problema nacional. CINVE, 
Montevideo. 

Trylesinski, F. (1987). La importancia del sector p6blico en Ia economia uruguaya. Serie Documentos de 
Trabajo del CIEDUR No. 44. Montevideo. 
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As mudan<;:as de comportamento registradas em certos setores da sociedade 

uruguaia constituiram fenomenos novos no pais, mesmo sendo elas similares as que se 

deram em outras nac;:oes que passaram por situa<;:oes analogas. Tratavam-se de novas 

modalidades de a<;:ao e de expressao social que foram emergindo e se consolidando em 

tomo a valores culturais de enorme arraigo coletivo (ex.: solidariedade), e que foram se 

traduzindo em atitudes geralmente pacificas, mas que contribuiram para gerar sentimentos 

de hostilidade a ditadura. Adicionalmente, estas mudan<;:as de comportamento davam Iugar 

ao surgimento de novas formas organizacionais, sucediineas de algumas que haviam sido 

institucionalmente reprimidas. 

Gradualmente, foi-se gerando uma dinfunica social que induziu uma nova forma de 

fazer politica e cuja significa<;:iio nao foi claramente percebida pelo regime, uma vez que a 

compreensao dessa forma implicava a utiliza<;:ao de categorias que nao se encaixavam 

dentro dos canones conhecidos ate entao29 Nesta nova dinfunica, as fronteiras entre o 

social e o politico, entre o reivindicativo e o contestat6rio, entre o espontiineo e o 

intencional, tomaram-se muito mais difusas. Precisamente por isso, a proje<;:ao que a 

dinfunica foi adquirindo nao foi percebida pelos pr6prios atores ate o momento em que 

certos acontecimentos - como, no caso uruguaio, a hist6rica derrota do projeto 

constitucional oficial no Plebiscita de 198030 ou as grandes mobiliza<;:oes populares que se 

sucederam a partir de 1983 - permitiram entender que esses fenomenos vieram se 

construindo em momentos anteriores, sem que se fizessem perceber. 

29 Em rela9fto a este fenomeno, e mai.s precisamente sobre o papel que coube a Sociologia latino
americana na compreensao das razaes pelas quais as autoridades militares nao tinham conseguido 
perceber as mudan9as de referencia, consultar: TOURAINE (1986). 
30 Ano no qual os militares pretenderam introduzir significativas mudan9'15 na Constitui9iio da 
Rept!blica. Conforme o estabelecido na propria Constitui9iio, toda altera9fto a mesma deve ser realizada 
mediante Plebiscita, com voto obrigat6rio dos cidadiios. A cidadania uruguaia nao se mostrou favoravel ao 
projeto proposto pelos militares e, conseqi.ientemente, eles nao conseguiram fazer as modifica>&s 
pretendidas. Como informa9fto adicional, note-se que uma nova reforma da Constitui<;ao foi proposta ( e 
Ievada a plebiscita) em 1992, ja em periodo democratico, visando a privatiza9fto de vanas das empresas 
estatais (telefOnica, avia<;iio, pesca, combnstiveis- entre outras). Essa reforma tampouco teve andamento, 
por decisao popular. 
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No marco dessa dinfunica foi se desenvolvendo urn novo tecido social, assentado 

em organizayoes preexistentes que foram adquirindo fisionomias distintas as originais. Ao 

mesmo tempo, promoveu-se a cria~tao de outras formas de ayao social que nao 

registravam antecedentes imediatos no pais. Em todos os casos, alguns dos trayos 

peculiares destas pniticas inovativas foram dados pelo seu carater pragmatico e pelos 

precarios niveis de institucionalidade em que tais praticas foram se desenvolvendo. 

Trataram-se, no geral, de estruturas abertas, de composi~tao ideol6gica pluralista, e que 

foram extremamente maleaveis as exigencias que seu proprio crescimento, assim como as 

circunstiincias do dia-a-dia e do contexto, iam lhes impondo. 

Em uma primeira etapa, que se estende ate 1977 ou 1978, coincidindo com o pico 

da fase mais repressiva do regime ditatorial, as novas formas organizacionais que 

emergiram caracterizaram-se por uma reduzida visibilidade e por procurar apoios em 

institui~toes preexistentes, tanto nacionais como do exterior. Algumas destas novas formas, 

geradas na clandestinidade, em geral cumpriam tarefas pontuais, tinham uma reduzida 

projeyao no meio e operavam, primordialmente, como instiincias de encontro e de 

intercfunbio de opinioes. Dado o alto nivel de isolamento a que, progressivamente, se via 

submetida a sociedade, a propria gera~tao de esferas de encontro e debate revestia-se de 

singular valia. Desenvolveram-se, assim, espa9os culturais, recreativos, assistenciais e ate 

varios de carater desportivo que, em essencia, tendiam a satisfazer necessidades de 

socializa9ao. 

A partir de 1980, com os primeiros sintomas do "degelo" politico - plebiscito 

constitucional e agravamento da crise economica - come9aram a se manifestar novas 

formas de organiza9ao e de mobiliza9ao social. Por urn !ado, certos movimentos sociais, 

particularmente urbanos, de base territorial e que estavam nucleados em torno a 

reivindica9oes sociais basicas (como a saude, a moradia ou a alimenta9ao ), come9aram a 

assumir maior dinamismo. Tais movimentos surgiram nos anos anteriores como 

conseqiiencia da progressiva resistencia do Estado e da impossibilidade das organiza9oes 

politicas em assumir fun9oes de intermedia9ao na prestayao dos servi9os essenciais. 
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Produziram-se, assim, nucleamentos sociais de crescente potencialidade em torno a 

cooperativas de moradia, de consurno, de produyiio, privadas de saude, clubes de compra, 

'panelas' populares, a96es solidiirias com marginalizados etc. Embora, numa primeira 

instiincia, estes grupos e movimentos tenbam se inspirado na pretensiio de perseguir fins 

essencialmente reivindicativos, as a96es dos mesmos foram adquirindo uma crescente 

proje9iio politica conforme iam ganbando for9a. Seus questionamentos come9aram a se 

dirigir as pr6prias bases que davam sustento ideol6gico ao regime entiio vigente. 

Paralelamente, os movimentos sociais tradicionais que detinbam urn maior peso 

social e que tinbam sido duramente reprimidos ate entiio - tais como o sindical e o 

estudantil, atraves tanto das estruturas das associa96es trabalbistas como a do PIT 

(Plenario Intersindical de Trabajadores) - come9aram a se reorganizar. Por sua vez, as 

organiza96es politicas retomararn, a partir de 1982, o diruogo com os militares, iniciando 

urn processo de recomposiyiio orgiin.ica, mas encontrando-se, ainda, frente a enormes 

dificuldades, porem alentadas pela progressiva deteriora9iio do regime militar. 

Este processo de reestrutura9iio paulatina da sociedade civil foi acompanbado, 

alem de tudo, por urn conjunto de institui96es denominadas comumente "centros". Estes, 

surgiram majoritariamente na decada de 70 e, desde entiio, assumiram urn papel relevante 

no tecido social que lentamente vinba se construindo desde os primeiros anos do regime 

militar, tanto atraves da pesquisa e da forma9iio social, quanto de tarefas promocionais de 

respaldo a grupos de base e a organiza96es populares de diversas naturezas. 

0 desenvolvimento destes centros constituiu urn fen6meno novo no pais, na 

medida em que mecanismos bist6ricos tradicionais de media9iio social - o Estado e os 

partidos politicos - nunca haviam tentado fazer uso de experiencias desta natureza. A crise 

economica, a obstru9iio das formas democn!ticas de participa9iio social e a desarticula9iio 

das estruturas politicas e culturais, entre outros fatores, promoveram o surgimento destes 

agrupamentos, susceptiveis de serem considerados como parte das pniticas sociais 

inovativas que emergiram durante o periodo da ditadura. 
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A ma10na dos centros de referencia surgiram depois de a ditadura ter sido 

instaurada. Dentre as exce'<5es, deve-se notar que o Centro Latinoamericano de 

Economia Humana (CLAEH), tal qual ja foi indicado no capitulo precedente, criou-se, no 

anode 1958, como uma institui'<ao de natureza regional, dado que congregava o conjunto 

das equipes de 'Economia e Humanismo'31 Independentemente do CLAEH ter uma 

existencia previa, deve-se destacar que foi a partir do golpe de Estado, e das 

conseqiiencias que este ultimo projetou sobre a vida cultural, economica e social do pals, 

que come'<ou a se delinear uma nova modalidade na praxis das suas atividades 

academicas. De fato, esta soube se situar nos emergentes centros privados de pesquisa em 

ciencias socials, de acordo com as caracteristicas preponderantes de cada uma das 

instituiv5es em questao. 

0 Urugual nao possuia uma tradivao nesse sentido, diferentemente do que 

acontecia em outros palses da regiao. Na maloria das nav5es do continente, alem de uma 

pluralidade de instituiv5es universitanas, registrava-se a existencia de espayos privados 

que, em maior ou menor conexao com aquelas, assumiam boa parte da produvao 

intelectual. Vale dizer, assim, que tals centros existiam, ou tinham sido conformados, nos 

outros palses, antes de que as ditaduras militares viessem a se estabelecer neles - tals os 

casos, por exemplo, de tres instituiv5es que desenvolvem atividades ate a atualidade: { 1} 

em Buenos Aires, o Instituto Torcuato Di Tella, surgido em julho de 1958 (DI TELLA & 

OTEIZA, 1963), "a iniciativa dos membros da familia do Ingeniero Torcuato Di Tella, 

pioneiro da industria argentina, e em homenagem a memoria dele" (MARTINEZ 

NOGUEIRA, 1997: 291); {2} no Rio de Janeiro, o Instituto Universitario de Pesquisas do 

Rio de Janeiro, IUPERJ; e {3} em Sao Paulo, a Escola Livre de Sociologia e Politica de 

Sao Paulo, fundada no mes de malo de 1933 e no seio da qual teve Iugar, em 1939, a 

criavao da Revista Sociologia, primeira revista sociol6gica da America Latina 

(BARREIRO, 1998: 3). 

31 Movimento fundado na Fran<;a pelo soci61ogo da Ordem Dominicana Louis Lebret e que, naquele 
momento, contava com centros radicados no Brasil, no Chile, na Colombia, no Peru, no Uruguai e na 
Venezuela. 
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No caso uruguaw, com exceyao do CLAEH, que como ja salientamos se 

estruturou no marco de urn movimento de cunho humanista gerado na Europa, os centros 

privados surgiram apos o regime militar ter se imposto. Nao obstante essa diferen9a, e 

alem das particularidades proprias de cada uma das na9oes, pode-se dizer que, tanto no 

Uruguai como nos outros paises do Cone Sui, muito especialmente a partir da instaura9ao 

das ditaduras militares e do ferreo controle ideologico imposto sobre o que se realizava no 

nivel academico, varios desses espa9os privados constituiram-se nos depositaries da 

gera9ao de conhecimentos e do desenvolvimento das atividades academicas. 

Precisamente neste sentido, ao analisar as condicionantes do contexto que deram 

Iugar a proliferayaO dos centros independentes de pesquis~ e a realizayaO de tarefas no 

interior dos mesmos nas decadas de 70 e 80, em diversos paises latino-americanos que se 

encontravam sob ditaduras militares, Jeffrey Puryear salienta que a situa9ao, tal como ela 

se apresentava nas diferentes na9oes, era relativamente similar: condi9oes adversas ao 

desenvolvimento academico devidas aos governos autoritarios que tinham chegado ao 

poder atraves de golpes de Estado; restri9oes no que diz respeito a liberdade de expressiio, 

que incluiam a censura tanto formal como informal; ferreo controle estatal daquilo que se 

fazia nas universidades; sistematica elimina9ao dos grupos criticos. Adicionalmente, este 

autor manifesta que, nesses contextos, a maioria das atividades academicas eram 

consideradas potencialmente subversivas. "As universidades sao vistas como lugares onde 

so se ministram cursos de puro conteudo tecnico ou onde so se treinam pessoas em fun9ao 

dos requerimentos especificos necessaries para sua futura inser9ao no mercado de 

trabalho. Ha a ausencia de uma visao de que as universidades sejam espa9os onde debater 

Jivremente sobre os assuntos sociais ou onde, por exemplo, as ayaes dos governos possam 

ser analisadas e criticadas. Freqiientemente, os conhecimentos cientificos que venham a 

desafiar a ordem dominante sao simplesmente proibidos. Os elementos basicos necessaries 

para a criatividade intelectual - curiosidade, discussao, criticismo, seguran9a e toleriincia -

veem-se debilitados ou sao ate destruidos" (PURYEAR, 1983: 2). 
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No caso uruguaio, a interven9ao da Universidad de Ia Republica, imica institui9ao 

de ensino superior do pais, supos a ausencia de qualquer estrutura academica publica que 

permitisse continuar o desenvolvimento de urn pensamento social rigoroso e critico. De 

fato, segundo o indicado por urn dos cientistas entrevistados, "como em muitas outras 

areas da vida social, tampouco nesta o pais estava preparado para viver em ditadura". 

Nao obstante isso, gradualmente, e a partir dos pr6prios quadros expulsos da 

Universidade, foram-se gerando distintas organiza96es que tomaram para si a dificil 

missao de resgatar o espirito academico para projeta-lo em canals passiveis de resistirem 

aos empecilhos, superando as adversas condi96es imperantes. Em decorrencia disso, em 

diversos momentos deste trabalho fazemos alusao as atividades desenvolvidas nos centres 

independentes de pesquisa como as que se realizaram num lapso caracterizado pela 

'pesquisa de resistencia'. Resistencia que tern a ver tanto com quest6es de ordem politica 

como com outras de ordem ideol6gica - e, mais ainda, com a resistencia enquanto 

movimento que irnpedisse o exterminio das ciencias socials. 

A respeito desta associa9iio entre centres privados e continuidade das atividades 

academicas na forma de resistencia, entendida nos tres sentidos aludidos por n6s, urn dos 

cientistas sociais entrevistados expressou que: 

"Quando aparecem os centres, na realidade eles surgem em 
consequencia da interven9iio da Universidade. De urn memento para o 
outro, o pais encontra-se com urn sobre-estoque de pesquisadores, que 
tinham renunciado ou que haviam sido destituidos da Universidade 
oficial, e portanto tinham dois caminhos alternatives a escolher: ficar no 
pais ou ir embora daqui. Aqueles que ficavam tinham, por sua vez, duas 
possibilidades: tentar, pelo teor das atividades nas quais tinham se 
especializado, autofinanciar seu trabalho ou criar institui96es que - de 
alguma maneira, e a partir de rudirnentos soliditrios diversos - tentassem 
criar mecanismos e estruturas que visassem captar o financiamento 
extemo procurando manter urn staff, mais reduzido em certos casos e 
mais amplo em outros, de pesquisadores. Neste sentido, eu acredito que 
hit algumas datas: o CLAEH- que e o centro mais antigo, de 1958 -
tinha feito uma grande obra, que era aquele trabalho sobre 'La Situaci6n 
del Uruguay Rural', de finals dos anos 50, e depois disso, enquanto 
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estrutura, era praticamente inexistente. 0 que se fez, nesse caso, foi 
recriar algo que jit existia: era uma casca que jit havia e a qual so faltava 
rechear de gente. Depois, em 1975, apareceram o CIESU eo CINVE, e 
em 77, o CIEDUR Eurealmente acredito que a cronologia se deu em 
funvao do calenditrio politico." 

Precisamente, os quatro principais centros que se desenvolveram no periodo 1973-

1977, por ordem de apariyil:O, foram: CLAEH, CIESU, CINVE e CIEDUR Mesmo com 

caracteristicas diversas - sejam no tocante ao tipo de organizaviio, its disciplinas sociais 

que privilegiaram ou its percep96es ideologicas que os distinguiram - os centres 

conformaram urn sistema cultural proprio: com tra9os, inquieta96es e tambem 

problemitticas comuns. 

A dureza da repressao, tanto quanto a necessidade que os centros tinham de 

consolidar seus proprios desenvolvimentos, fizeram com que durante os primeiros anos da 

sua existencia, e ate inicios dos 80, cada instituiviio trabalhasse em relativo isolamento em 

relavao its demais, com colaborayoes de caritter pontual. A partir dos anos 80, e mais 

precisamente do inicio de uma nova fase no ambito govemamental que se caracterizou 

pelo "degelo" da ditadura, iniciou-se urn processo de mutuo relacionamento entre os 

centros. Cabe destacar, por sua vez, que tais vinculavoes se estabeleceram nao so intra 

centros de pesquisa, mas tambem entre eles e as numerosas institui96es orientadas it 

promoviio social, criando-se, assim, urn fluxo comunicador entre a prittica cientifica e a 

reflexao e ayaosocial. 

A partir das consideray6es de ordem geral relativas aos centros privados de 

pesquisa em ciencias sociais realizadas ate agora, e enfatizando uma vez mais a 

importilncia que eles alcanyaram por serem instilncias unicas de preservayiio da Economia 

e da Sociologia no Uruguai durante mais de treze anos, na proxima seyao centraremos 

nossa atenviio na historia e na evoluviio dos centros privados de pesquisa em ciencias 

sociais uruguaios desde a constituiyao de cada urn deles ate 1990. Embora de uma forma 

nao necessariamente exaustiva, faremos referencia its principais atividades academicas 

desenvolvidas em cada urn dos centros em particular, sendo que para isso recorreremos it 
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amilise de diversos materials e aos comentarios feitos por varios dos cientistas socJrus 

entrevistados. Tambem resgataremos o que representa a experiencia vivenciada pelos 

participantes de tao rico processo. 

2.2. - Os centros privados de pesquisa 

2.2.1. - CIEDUR 

0 Centro lnterdisciplinario de £studios sobre el Desarrollo, Uruguay, (CIEDUR) 

constituiu-se como centro nao governamental de pesquisas no final de 1977, sendo que 

desde a sua origem esteve orientado por "tres objetivos essenciais: 

1. Impulsionar o desenvolvimento de pesquisas e o fomento das ciencias socials, 

com especial enfase em tematicas nacionais, 

2. Difundir os resultados dos trabalhos realizados e 

3. Assistir e apoiar as organiza.yoes socials ( cooperativas, sindicatos, associa.yoes 

da area de saude, associa.yoes de artesaos, de pequenos comerciantes, de 

produtores rurais, etc.)" (CIEDUR, 1987: 1). 

Para melhor entender a Institui.yao, cabe assinalar que o CIEDUR e uma 

organiza.yao academica privada, sem fins lucrativos que desde o inicio assumiu "urn perfil 

com base em quatro grandes conota.yoes. A primeira e seu carater interdisciplinar, que 

significa a permanente tentativa de abordar o estudo da realidade social de forma integral, 

sem sirnplifica.yOes nem fragmenta.yOes arbitrarias. A segunda corresponde a inten.yao de 

colocar seu trabalho academico a servi.yo da busca de altemativas de desenvolvimento 

para o pais, tanto nos contextos 'platense' [do Rio de Ia Plata] como latino-americano 

gerando, em particular, urn aporte construtivo que possa ser utilizado em diversas 

organiza.yoes que, estando dedicadas a a.yao, na pratica participem da materializa.yao das 

altemativas antes referidas. A terceira vincula-se a organiza.yao democratica intema do 

CIEDUR, sendo que o 6rgao superior de decisoes e a Assembleia dos Pesquisadores. 

Procura-se, alem de tudo, garantir a participa9iio generalizada de todas as pessoas 
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vinculadas a Instituivao, assim como o respeito das posivoes minoritfuias. Finalmente, a 

quarta conotayao refere-se ao carater aberto do centro, no sentido de que existe uma 

atitude receptiva e pluralista para todos aqueles que, compartilbando os aspectos 

fundamentais que conformam a personalidade da Instituivao, tern uma voca91io definida 

pela pesquisa academica no campo das ciencias sociais" (CIEDUR, 1980: 21). 

Depois dos tres primeiros anos de trabalbo, 1977-1980, os pesquisadores do 

Centro entenderam que era necessfuio efetuar uma ampla discussao sobre a realidade 

nacional que os conduzisse a detectar com clareza quais deveriam ser as linhas prioritfuias 

de pesquisa a serem seguidas pelo Centro, sempre em consoniincia com os tres objetivos 

fundamentais da Instituivao. Para tanto, o CIEDUR organizou urn Seminfuio denominado 

"El Uroguay de los '70: balance de una decada". Ele teve Iugar no transcurso de urn 

total de nove sessoes que foram realizadas entre os meses de junbo e agosto de 1980, 

sendo que para o evento se prepararam onze documentos basicos - encaminhados aos 

participantes do seminfuio antes do inicio do mesmo, com o intuito de que fossem 

discutidos durante as sessoes de referencia visando refletir sobre o processo uruguaio que 

se tinha vivenciado no decorrer do decenio anterior e sobre a situavao que, entao, se fazia 

presente. Tais documentos, e seus respectivos autores, estao apresentados no Quadro 2.1. 
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Ouadro 2.1. -

Documentos produzidos para serem apresentados, e incitadores de debate, 

no Seminario "EI Uruguay de los '70: balance de una decada"- CIEDUR. 

Autor(es) 

AGUIAR, Cesar 

AGUIAR, Cesar 

ALONSO, Jose Maria 

ASTOR!, Danilo 

Titulo do documento 

"i,Estado aislado, sociedad inm6vil? Hip6tesis y 
lineas de investigaci6n sobre estado y sociedad en 
Uruguay", 65 pags. 

"Sobre-trabajo, emigraci6n y movilidad social: 
estrategias de supervivencia en el Uruguay de los 
70", 29 pags. 

''El sector agropecuario en Ia decada del 70", 27 
pags. 

''El papel del sector agropecuario en Ia econornia 
uruguaya: raices hist6ricas, situaci6n actual y 
perspectivas de futuro", 24 pags. 

CIEDUR, 
Inflacion 

Comision sobre ''La inflaci6n uruguaya: i,COnsecuencia necesana, 

GABRIEL, Jose; NOTARO, 
Jorge & SAAACHAGA, Dario 
JAUGE, Martha 

MARTORELLI, Horacio 

NOTARO, Jorge 

PAOLINO, Carlos 

SAAACHAGA, Dario 

proceso incontrolable o instrumento deliberado?", 13 
pags. 

''El sector financiero en el Uruguay actual: algunas 
interrogantes sobre su funcionamiento", 29 pags. 

"Poblaci6n, poblacion activa y ocupaci6n: su 
evoluci6n", 13 pligs. 

"Reflexiones sobre Ia inexistencia de movimientos 
politico-sociales propios de los sectores rurales de 
bajos ingresos en el Uruguay durante el siglo XX", 9 
pags. 

''Estado y econornia en el Uruguay: hip6tesis sobre 
sus interrelaciones actuales", 54 pags. 

''El estancamiento agropecuario uruguayo: respuestas 
interpretativas y temas de investigaci6n" 23 pags. 

"Consideraciones sobre Ia apertura externa", 20 pags. 

Fonte: CIEDUR, varios anos: Triptico de Publica~ 1984. 
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A discussao que teve Iugar neste Semimirio nao se restringiu a esfera do Centro. 

Pelo contrario, foi colocada em debate como uma reflexao aberta e a qual foram 

convidados todos os centros de pesquisa em ciencias sociais uruguaios como tambem 

diversas personalidades e especialistas dos iimbitos academico e profissional do Uruguai e 

do exterior. 0 Seminilrio contou com a colaborayao de 97 pesquisadores e profissionais 

vinculados as tematicas em pauta e ate hoje ele e lembrado como uma das poucas 

oportunidades que a comunidade de cientistas sociais uruguaios soube propiciar a si 

mesma para debater questoes da maior importiincia para o pais. Adicionalmente, cabe 

assinalar que a defini.yao das linhas de atuas:ao em torno das quais o CIEDUR passou a 

orientar suas a.yoes dai em diante surgiram como produto das discussoes mantidas durante 

esses meses. 

Assim, em decorrencia dos debates suscitados e visando desenvolver praticas que 

fossem apropriadas para a consecuyao dos objetivos da instituiyao enunciados no inicio 

desta seyiio, em outubro de 1980 (dois meses ap6s a conclusao do Seminilrio), o CIEDUR 

estabeleceu que haveria de articular suas atividades com base em quatro linhas de trabalho 

(CIEDUR, 1980): 

(a) A primeira linha de pesquisa esteve constituida pelo estudo sobre 'o 

Estado, a Sociedade e a Economia' e buscava responder a pergunta 

acerca de 'qual e o tipo de desenvolvimento ao qual o Uruguai pode 

aspirar?' Esta linha tambem hierarquizava o estudo da conforma.yao do 

aparelho do Estado, a interavao que este ultimo mantinha com os 

diferentes grupos sociais e as relayoes do Estado com os processes 

sociais e economicos a partir das politicas irnplementadas. 

(b) A segunda linha referia-se ao estudo da estrutura e do desenvolvimento 

rural, tentando responder a questao sobre 'qual e o papel que cabe ao 

setor agropecuilrio no processo de desenvolvimento e, em particular, 

qual e a participa.yao deste na gerayao e utilizaviio de excedentes?'. 

Neste senti do, as principals preocupayoes foram: a inserviio 

internacional e as condiyoes de concorrencia da produ.yao agricola; as 
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caracteristicas da sua articula9iio com a econmma em conjunto; a 

politica econ6mica do Estado e sua incidencia sobre o setor agro

exportador; a estrutura social do setor agricola e sua interconexiio com 

o contexto politico e a situa9iio de diversos setores especificos 

( cultivos, laticinios, produtos horticolas, etc.) 

(c) A terceira linha de pesquisa, desenvolvida a partir de 1980, centrou-se 

no estudo das rela96es financeiras e internacionais, objetivando 

explorar qual era o grau de autonomia da na9iio, e assumindo o 

Uruguai como urn pais dependente e que se achava condicionado nas 

suas perspectivas futuras pelo processo de restrutura9iio da produ9iio, 

pelo comercio e pelo financiamento internacional. Dentro desta linha 

foram desenvolvidos trabalhos sobre juros, politica cambial, conjuntura 

econ6mica, condi96es de competitividade da produ9iio nacional, 

capta9iio dos excedentes financeiros pelo sistema bancario uruguaio e 

participa9iio do Uruguai nos fluxos internacionais do capital financeiro. 

(d) Finalmente, a quarta linha de pesquisa era constituida pelo estudo da 

populayiio, do emprego e da distribui9iio de renda. Partindo-se da 

hip6tese de que a politica econ6mica estabelecida pelo regime 

autoritario niio apresentava solu96es aos problemas de emprego e 

tendia a concentra9iio da renda, tentou-se analisar qual seria o impacto 

da introdu9iio dessas mudan9as em diversos pianos. Adicionalmente, 

priorizou-se a anillise de varios aspectos centrais, tais como o da 

emigrayiio, o funcionamento do mercado de emprego, as estrategias de 

sobrevivencia adotadas pelas familias perante a situa9iio econ6mica que 

predominava etc. No final de 1983, foi dado inicio ao estudo da 

estrutura e desenvolvimento industrial, cujos trabalhos foram voltados 

para temas como a competitividade internacional dos produtos 

derivados da carne e tambem a concentra9iio, a rentabilidade e o 

crescimento industrial de outros setores (CIEDUR, 1980). 
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A experiencia e a produvao que o CIEDUR acumulou nas quatro linhas de 

pesquisa acima sublinhadas, assim como em outras que surgiram no decorrer da sua 

historia, resultaram da comunhao dos esfor9os realizados por urn grupo de pesquisadores 

que antes desenvolviam tarefas na orbita da Universidade, impulsionados pelo anseio de 

manter o fluxo de atividades que antes desenvolviam no locus universitano. Precisamente 

neste sentido, urn dos s6cios fundadores do centro manifestou que: 

"A intervenvao da Universidade, depois dos primeiros momentos de 
desconcerto, de exilio, de persegui9oes, trouxe o afii, a ansia e a 
necessidade da procura de espa9os por parte de todos nos que tinhamos 
ficado fora deJa - para poder realizar trabalhos que queriamos continuar 
a fazer. Ai e que surge a experiencia dos centros privados de pesquisa, 
que em grande medida e obra - em todos os fu:nbitos mas sobretudo nas 
ciencias sociais, e particularmente em Economia e em Sociologia, que 
foi aonde a ditadura encontrava adversarios - alimentada ou criada por 
nos que fomos expulsos da Universidad de Ia Repitblica e que ficamos 
no pais. As pessoas que foram embora, que foram muitas, continuaram 
estes caminhos alem das fronteiras e, em geral, mantiveram contatos 
conosco. Muita gente ajudou a fazer possivel esta experiencia, mesmo 
estando fora daqui, provendo contatos academicos e contribuindo para 
que pudessemos conseguir 'o oxigenio', isto e, fundos que permitissem 
financiar atividades deste tipo_ Contamos com muitos compatriotas que, 
ainda que estando fora, nos ajudaram. Assim, foi dado inicio, no nosso 
caso em 1977, com muita paciencia e com custos pessoais de todo tipo, 
ao processo de criavao de conhecimento em Economia. Por outro !ado, 
algo que devemos reconhecer e que essa produvao p6de ser feita com 
muita calma, uma vez que a ditadura fez com que dedicassemos todo 
nosso tempo a refletir, a procurar materiais e a estudar o que nos 
interessava. E o fizemos como nunca antes: com uma dedicavao muito 
grande que, em boa medida, se refletiu nos enormes niveis de produvao 
academica que o CIEDUR teve naquele periodo. Nessa epoca tambem 
comeyou-se a desenvolver uma linha de pesquisa sobre temas nacionais, 
que ate entao nunca tinham sido tratados com tanta seriedade como a 
que se dava em decorrencia da possibilidade de estudar muito." 

Por outro !ado, as avoes desenvolvidas pelo CIEDUR foram de grande 

importancia - e realmente chegaram a outorgar ao proprio Centro urn perfil marcadamente 

diferenciado ao dos outros centros privados de pesquisa, dado que o CIEDUR destinou 

uma parte significativa dos seus recursos, tanto humanos como econ6micos, visando 

apoiar atividades de avao social. Embora num primeiro momento a criayao do Centro 
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tenha se fundamentado na necessidade de manter vivas as tarefas de pesquisa, conforme o 

tempo transcorria e sem que isso implicasse em perda do carater academico da Instituiviio, 

o CIEDUR tambem definiu uma linha de trabalho com forvas socials: organizayoes 

sindicais, de cooperativas e associa96es de pequenos produtores. Nas palavras do atual 

Diretor da instituiyiio, e de se ressaltar que: 

"0 CIEDUR tern, desde suas origens, urn marcado perfil orientado a 
pesquisa, mas tambem apresenta urn segundo vies muito vinculado ao 
desenvolvimento de atividades de capacitayiio ou de ayiio, ao 
desenvolvimento de projetos que estimularam contatos com os atores 
socials envolvidos e com os pr6prios processos socials que se 
analisavam. No tema capacitayiio e ayiio, deu-se urn forte 
desenvolvimento, por urn periodo bastante extenso, especialmente 
vinculado ao movimento dos trabalhadores, ao PIT-CNT, e aos 
sindicatos - atraves de uma serie de cursos que visavam assessorar e 
atraves de uma serie de publicayoes que colocavam a pesquisa como 
sendo algo muito relacionado ao servivo das diferentes organizayoes de 
trabalhadores. Em geral, a maioria das linhas de pesquisa orientava-se, 
crescentemente, a realizaviio de urn esforvo que procurava vincular as 
tarefas de pesquisa com atividades associadas ao trabalho com os atores 
socials. Neste sentido, outra linha forte esteve constituida pelos 
trabalhos desenvolvidos em torno do tema genero - o qual tambem 
sempre teve uma preocupa9iio e urn carater estreitamente vinculado niio 
so ao trabalho de pesquisa de gabinete como tambem ao trabalho direto 
com as pessoas." 

Mais ainda, por intermedio do Programa de Intercambio e de Difusiio, o CIEDUR 

cnou diversos mecanismos para atender as demandas que provinham de outras 

organizayoes socials e para promover formas de encontro e de cooperayiio que, por sua 

vez, permitiriam realimentar a pesquisa (CIEDUR, 1987: 6). 0 principal 'veiculo' atraves 

do qual se canalizaram e efetivaram tals anseios foi o 'Departamento de Asesoramiento 

Tecnico, Economico y Social (DATES)', criado no interior do proprio Centro. 

De fato, o DATES atendia as consultas que emergiam das organiza96es populares 

a partir das reivindicayoes concretas destas, assessorava e realizava estudos que 

contribuiram a formulayiio de propostas alternativas e oferecia cursos sobre a realidade e 

95 



sobre as perspectivas do pais nos aspectos economico e social. Nesse sentido, urn dos 

cientistas consultados nos disse que: 

"Em determinado momento no Centro criou-se urn Departamento que 
leva urn nome muito pomposo: o Departamento de Assessoria Tecnica, 
Economica e Social. A ideia era mais ou menos a seguinte: o Centro 
tinha uma for<;a importante em temas de pesquisa na area das ciencias 
sociais e tinbamos que criar urn espa<;o que nos permitisse tambem 
estabelecer urn forte vinculo com setores sociais, e muito especialmente 
com os setores de trabalhadores urbanos. Nao obstante isso, a uma certa 
altura criou-se urn sub-grupo no interior do DATES, o DATES Rural
que se orientava aos trabalhadores rurais, aos pequenos produtores, aos 
produtores farniliares etc., baseado na concep<;ao de que no setor agrano 
existe a particularidade de que ha segmentos subordinados ou que 
apresentam carencias do ponto de vista social, sendo que eles nao sao s6 
os trabalhadores mas tambem os produtores - uma vez que ainda tendo 
a propriedade da terra ou quaisquer outros recursos, sao eles pr6prios 
que desenvolvem o trabalho. [ ... ]Esse departamento tomava elementos 
de algumas linhas de pesquisa do Centro e os adaptava visando auxiliar 
nos trabalhos de capacita<;ao e de assessoria. Nele tambem se 
desenvolviam trabalhos de pesquisa aplicada de menor alcance ou de 
menor carga academica pura: produtos que estavam mais a servi<;o da 
resolu<;ao de demandas especificas. Ravia tambem uma atividade 
importante no sentido de gerar documentos escritos, destinados 
principalmente a servir de apoio para o movimento sindical ou para o 
movimento de pequenos produtores rurais, que em certo momento 
pareceu emergir no pais e que hoje em dia esta muito castigado: para a 
Comision Nacional de Fomento Rural (CALFORU), para as 
cooperativas, ou ainda para a Sociedad de Fomento Agrario que, como 
disse, hoje estao muito deprimidas, embora em algumas etapas tivessem 
muito voo. N6s realmente trabalhamos bastante com todas elas." 

Com o objetivo de divulgar e suprir os movimentos sociais com as informa<;5es 

necessanas, o DATES editava dois boletins ou folhetos informativos de periodicidade 

mensa! - urn deles sobre a analise da conjuntura no meio urbano e o outro sobre a mesma 

tematica na esfera rural: chamados, ambos, de 'Informe DATES' e 'DATES Rural', 

respectivamente32 Por intermedio dessas publicay()es apresentavam-se, de forma acessivel 

32 - No Ultimo cata.togo das Publica96es do CIEDUR consultado para a produ~o deste trabalho ( o 
Catilogo 1988-1989), anuncia-se a edi~o do ninnero 1 ao 37 da Serie DATES e do ninnero 1 ao 35 da 
Serie DATES Rural. Entendemos, assim, que, no conjunto, este Departamento do CIEDUR chegou a 
publicar nm total de 72 informes sob esta rubrica. 
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aos usuarios, dados ou informa96es economicas e sociais que depois pudessem ser 

utilizados pelas organiza96es dos trabalhadores e/ou pelas cooperativas para diversos fins. 

Adicionalmente, e com uma freqiiencia trimestral, o DATES elaborava e divulgava 

urn 'Informe de Conjuntura' no qual se analisavam os principais problemas econ6micos 

enfrentados pelo pais e os impactos que eles tinham sobre os niveis de emprego e sobre a 

evoluyiiO dos salarios. Esta serie de informes, que inicialmente 0 Centro publicava por 

iniciativa propria (com custos que eram cobertos pela Institui9iio e com algumas 

contribui96es de organiza96es sociais usuarias ), a partir de 1982 passou a constituir urn 

dos empreendimentos apoiados pela agencia de coopera9iio intemacional holandesa 

NOVIB, Nederlandse Organisatie Voor Intemationale Ontwikkelingssamenwerking. 

Assim, entre 1982 e 1984 os mesmos foram editados sob a forma de fasciculos, intitulados 

''Uruguay Hoy". Os autores, titulos e questoes tratadas por estes fasciculos encontram-se 

no Quadro 2.2. -
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Quadro 2.2. -

Numeros editados da Serie de Fasciculos "Uruguay Hoy" - CIEDUR 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Autor(es) 

ASTORI, Danilo 

NOTARO, Jorge 
CANZANI, Agustin 

ALONSO, Jose 

BUXEDAS, Martin 

LONGHI, Augusto 

ASTORI, Danilo 

AGUIAR, Cesar 

Titulo 

''Hacia un pais posible" 

Questiies principais 

Apresenta urn enfoque global da 
problematica uruguaia e das 
possiveis saidas que naquela epoca 
estavam em debate no pais. 

& "Los asalariados. Condiciones 
de vida y trabajo" 

Revela o estudo de urn setor social
chave para a reconstru<;ao nacional 
dado que foi urn dos mais 
castigados pela crise. 

"Nuestro agro, i,tiene futuro?" Faz uma an.ilise da estagna<;ao 
agropecuana, dos caminhos que se 
tinham seguido visando supeni-la e 
dos que poderiam se delinear na 
procura de uma saida. 

"Industria 
nacional" 

y desarrollo Analisa a problematica do setor 
fabril e das possiveis solu¢es para 
a reativa<;ao do mesmo. 

"Las clases sociales y el futuro 
nacional" 

Revela urn estudo da estrutura de 
classes no Uruguai, assim como 

"Las medidas inmediatas" 

"Uruguay: 
partidos" 

elecciones 

sua repercussao na orienta.,ao de 
urn programa nacional alternativo. 
Prop(ie urn programa de 
emergencia para sair da crise e 
para fixar as bases de uma 
economia de base equitativa. 

y Oferece uma visao do sistema 
politico e dos resultados eleitorais 
visando fomecer elementos que 
esclarecessem, antes das elei<;iies 
de 1984, o panorama entiio 
vigente. 

sARACHAGA, Dario "Banca y financiamiento. Faz uma an.ilise da situa<;ao das 
institui¢es bancir:ias no contexto Presente y futuro" 
da politica financeira estabelecida 
pelo regime militar, assim como o 
papel atribuido aos mesmos em 
orosoectiva futura. 

Fonte: CIEDUR (1984c) e CIEDUR (1986b) 
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Ern urn outre plano, e no que diz respeito its principais ternitticas e abordagens que 

estavarn presentes nos trabalhos realizados pelo Centro, cabe assinalar que, conforrne 

rnanifestado pelo atual Diretor do mesrno: 

"0 CIEDUR teve urn desenvolvimento irnportante de pesquisas ern 
Economia, com urn vies bastante forte na linha da Economia das 
Atividades Predutivas - tanto agricolas, porque o CIEDUR sempre teve 
urn forte componente agropecuano, com muitas pessoas que 
trabalhavarn na tematica, como Danilo Astori, [Jose] Alonso, ou Carlos 
Perez Arrarte, como industriais, com gente como Martin Buxedas, ou 
inclusive o proprio Astori. Outra linha de desenvolvimento referia-se aos 
temas de politica econ6mica, atraves do trabalho de Jorge Notaro. Urna 
outra vinculava-se ao tema de ciencia politica e aos processos politicos 
propriarnente ditos: partidos politicos e, mais recentemente, a 
problematica da descentralizaviio - temas nos quais trabalhavarn 
Geronimo [de Sierra] ou Rosario [Aguirre]. Numa epoca tambem 
tiverarn irnportiincia os temas de Historia, e fundarnentalmente os de 
Historia Econ6mica, tratados por Raul Jacob, inclusive no marco de 
alguns projetos que chegararn a vincular vanas destas tematicas com urn 
verdadeiro espirito transdisciplinar." 

Finalrnente, e no que se refere ao conjunto de publicav6es editadas pelo CIEDUR, 

adicionou-se a Serie ''Uruguay hoy" - que, como mencionarnos anteriorrnente, visava, 

antes de rnais nada, facilitar os !avos estabelecidos com as organizav6es populares ou com 

os grupos de base - a publicaviio de urna Serie de Inforrnes CIEDUR, cujo aparecimento 

niio era nern sistematico nem periodico. Nesta Serie, os pesquisadores dos centres 

costurnavarn incluir a ediviio, geralmente em mimeografo, de avanvos de investiga;;;6es, 

documentos de trabalhos produzidos para gerar o debate sobre algum assunto em pauta, 

etc. A partir do Catillogo de Publicav6es de 1983 e possivel constatar que a referida Serie 

de Inforrnes resultou ern apenas duas: uma intitulada "Investigaciones" e uma segunda 

charnada ''Docurnentos de Trabajo". 

Estas publica;;;6es, ass1m como as que forarn realizadas pelos outros centros 

privados de pesquisa em ciencias sociais, forarn particularmente significativas, dado que 

durante os quinze anos considerados a partir do inicio das atividades nos centros (1975-

1990), os cientistas sociais uruguaios niio contararn com outros espa9os de publica;;;iio. 
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Eles s6 chegavam a publicar atraves dos mecanismos que eles mesmos, em condivoes 

bastante adversas, conseguiam criar_ Paradoxalmente, foi exatamente sob tais condivoes 

adversas (do ponto de vista politico e institucional), que os centros tinham recursos 

financeiros para realizar publicavoes. Tais mecanismos de publicavao foram fundamentais 

para a divulgayao de resultados da pesquisa, tanto para os pr6prios pesquisadores quanto 

para a Jegitimavao dos centros perante as agencias financiadoras, as funda<;:oes 

filantr6picas e os organismos internacionais que lhes forneciam apoio. 

2.2.2. - CIESU 

0 Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU) iniciou suas 

atividades em abril de 197333
, nucleando urn grupo de cientistas sociais que, ate esse 

momento, e desde muitos anos atnis, trabalhavam em institui9oes e organismos nacionais 

de pesquisa e docencia, fundamentalmente na Universidade. 

A natureza e as caracteristicas do desenvolvimento das ciencias sociais no 

Uruguai, e em especial as de algumas delas- tais como a Sociologia, a Ciencia Politica e a 

Demografia - influiram decididamente na motivayao inicial que conduziu a constituiyao 

deste Centro. Em primeiro Iugar, cabe assinalar a relativa precariedade do 

desenvolvimento das disciplinas de referencia no que diz respeito aos recursos humanos, 

materiais, organiza9ao e institucionalizavao das atividades no momento da conformayao 

do Centro. Em segundo Iugar, deve-se destacar que, conforme foi indicado por varios dos 

33 Note-se, porem, que no informe intitulado "CIESU. Presentacion Institucional, 1998" indica-se que 
o centro foi fundado em 26 de fevereiro de 1975 como uma associa9iio civil privada, sem fins lucrativos e 
cuja pessoa juridica !he foi outorgada no dia 6 de maio daquele mesmo ano. (CIESU, !998: 2). Ao 
cousiderarmos, neste trabalho, abrilf73 como data na qual com~ a se desenvolver atividades no 
centro de referencia, o fazemos a partir do que nos foi manifestado no transcurso de uma das entrevistas 
com o idealizador da propria institui9llo, o Prof. Carlos Filgueira. Alem disso, tamrem deve-se destacar 
que no mes de dezembro de !974, o CIESU submeteu a cousidera9fio da Ford Foundation uma proposta 
(visando o outorgamento de urn grant institucional), que no futuro !he foi financiada, sobre "Support for 
sociopolitical and demographic research in Uruguay"_ (Ford Foundation Archives/ NY, G# 07500478-
doravante: FORD FOUNDATION - CIESU74, #07500478). Dai que tomaremos como data de 
constitui9<Io do centro a que nos foi indicada pelo cientista entrevistado; data corroborada, a posteriori, a 
partirda revisao feita nos arquivos da Ford Foundation. 
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cientistas entrevistados - os quais sao atores que participaram das primeiras etapas do 

CIESU -, a comparao;:ao com quaisquer outras experitlncias latino-americanas naquele 

momenta consolidadas, aconselhava a procura de novas formas institucionais que viessem 

outorgar urn constante dinamismo e a tao desejada continuidade das atividades cientificas. 

Essa procura de novas formas institucionais, que logo se plasmou na constituio;:ao dos 

centros privados de pesquisa, baseava-se, tambem, no processo negative que tinham 

experimentado tanto os centros quanto os institutes dedicados its ciencias socials que se 

localizavam nas Universidades ou na esfera publica de muitos dos paises da regiao, 

previamente ao estahelecimento de regimes ditatoriais nessas nao;:oes. 

Sobre a base desta dupla percepo;:ao, constituiu-se o CIESU com o expresso 

proposito de: "(a) organizar urn Centro de Estudos que possa oferecer, no medio e Iongo 

prazos, condio;:oes satisfatorias para o desenvolvirnento de determinadas disciplinas socials; 

pesquisa basica e produo;:ao cientifica, orientao;:ao docente e formao;:ao de pessoal, 

promoo;:ao orientada de estudos no exterior, difusao e interciimbio de materials cientificos 

e de pesquisadores com centros da regiao e do mundo, e, no ambito local, interciimbio e 

complementaridade com outros centros e instituio;:oes da mesma natureza, (b) no curto 

prazo, estabelecer e por em andamento urn conjunto de pesquisas basicas que venha a 

fazer urn nexo com o processo de acumulao;:ao cientifica anteriormente desenvolvido no 

pals e que, por sua vez, possibilite a continuidade dos grupos e das equipes tecnicas, assim 

como tambem a de muitos projetos de pesquisa que foram interrompidos, parcial ou 

totalmente liquidados, ou que ficaram sem base em nivel institucional, (c) oferecer uma 

alternativa ao processo de emigrao;:ao de pessoal qualificado nestas disciplinas."34 

Em novembro de 1973 realizou-se a proposta do primeiro projeto organico do 

Centro, proposta da qual logo depois se desistiu por falta de financiamento. Deve-se 

destacar que as infrutiferas tentativas de conseguir fontes de financiamento que 

possibilitassem o desenvolvirnento de atividades guardavam estreita relao;:ao com o fato de 

que o centro carecia de urn estatuto juridico, o que impossibilitava seu reconhecimento 

34 - Informe de atividades do CIESU levado a considera¢o do International Development Research 
Center (IDRC) em 1978- Projeto de pesquisa sobre "Employment and Popnlation Distribution- Uruguay" 
I IDRC, 78-Q I 00 
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por parte do Ministerio competente e fazia com que os eventuais doadores de fundos ou 

outras organiza96es nao pudessem efetivar as ajudas solicitadas. Os triimites necessarios 

para a aprova9iio dos estatutos da institui9iio - que tiveram de se estabelecer de acordo 

com a normativa imposta pelo Ministerio de Educa9ao do regime ditatorial - foram 

finalizados no mes de fevereiro de 1975, data indicada pelo CIESU como sendo ada sua 

constitui9ao formal, e como posterior outorgamento da pessoajuridica (CIESU, 1998: 2). 

A primeira sessao da Comissao Diretiva formalmente constituida resolveu criar urn 

Comite Coordenador Tecnico, com faculdades de assessoramento a Dire9ao, composto 

por Diretores de Departamentos (Pesquisa, Capacita9ao, Estatistica e Difusao ). Nessa 

instancia tambem foram designados como Diretor e Sub-Diretor os Senbores Carlos 

Filgueira e Hector Apezechea, respectivamente35 (FORD FOUNDATION - CIESU74, 

#07500478). 

De acordo com alguns entrevistados, o ano de 1977 foi urn marco na hist6ria da 

Institui9ao por ter sido o ano no qual, contando com substantives apoios financeiros, o 

quadro profissional centrou seus esfor9os no desenvolvimento de projetos de pesquisa e 

maxirnizou sua dedica9ao horana dentro do Centro - precisamente como conseqiiencia 

direta dos fundos recebidos e que permitiram come9ar o pagamento de salarios ou 

remunera9oes aos pesquisadores. No final de 1977, a quantidade de compromissos 

assumidos para os anos 78, 79 e 80 fez com que o Centro optasse por cessar, ou pelo 

menos interromper momentaneamente, a procura de oportunidades para desenvolver 

35 A "Equipe Responsavel de Projetos", segundo a ordem indicada no original, esteve integrada por: 
Carlos Filgueira (Soci6logo, FLACSO-ELAS /Chile), Susana Prates (Soci6loga, UFMG /Brasil e 
FLACSO-ELAS /Chile), Hector Apezechea (Soci6logo, FLACSO-ELAS /Chile), Nelly Niedworok 
(Dem6grafil, CELADE /Chile), Nelda Cajigas (Psic6loga Social, Ecole Pratique des Hautes Etudes 
/Franva), Mario Lombardi (Estatistico, CIENES /Chile) e Carlos Real de Aztia (Cientista Politico- ja com 
idade avanvada, e pai fundador dos estudos na sua area de especialidade no Uruguai). Alem disso, em 
finais de 1974 os colaboradores com os quais o Centro contava fora das fronteiras - pessoas que tinham 
saido do pais imediatamente ap6s o regime ditatorial ter-se instaurado e/ou que tinham sido contemplados 
com bolsas de estudo para aperfeivoar sua forma~o no exterior - eram: Julio Abulafia (Funda~o Candido 
Mendes /Brasil), Rafuel Bayce (Funda~o Ciilldido Mendes /Brasil), J. Denis (Centro Paraguayo de 
Sociologia /Paraguai), Lnis Eduardo Gonzalez (Fundaci6n Bariloche I Argentina) e Jose Luis Petroccelli 
(CELADE /Costa Rica). (FORD FOUNDATION- CIESU74, #07500478) 
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novos projetos36
, o que, por outro !ado, se somou a obtenyao de "grants institucionais" 

que assegurararn a manutengao das atividades ate meados da decada de 8037 

Tal como mencionamos anteriormente, a dinfunica de funcionamento com base na 

execugao de projetos de pesquisa pontuais fez com que, paulatinamente, os cientistas 

socials nucleados em tomo ao CIESU passassem a sentir a necessidade de definir uma 

proposta que viesse a guiar os rumos do Centro no curto e medio prazo. Surgiu, assim, o 

interesse por conduzir "a estruturagao de uma politica academica de pesquisa que possa se 

planejar a partir da obtengao de apoios institucionais que revistam a forma de Grants. [ ... ] 

Isso nao significa que o CIESU deseje abandonar a realizagao de trabalbos sob a forma de 

projetos. Ainda que tais projetos continuem a ser uma base importante do financiamento 

de CIESU, no futuro esperarnos que os mesmos se desenvolvam em problematicas bern 

mais circunscritas" (FORD FOUNDATION- CIESU79, #07500478B: 2). 

Adicionalmente, urn dos elementos de maior destaque no informe apresentado a 
Ford Foundation em 1979 diz respeito a uma pretensao ou expectativa que, naque1e 

momento, tambem comegava a se fazer presente nos outros centros privados de pesquisa: 

"levando em conta o fato de que o nucleo central dos trabalhos da Instituigao refere-se a 

t6picos associados com a pesquisa basica, tem-se comegado a explorar a possibilidade de 

que a Instituiyao desenvolva areas de trabalho [ suscetiveis de serem situadas no campo] da 

pesquisa ap1icada. E isso e assim nao s6 porque entendemos que e importante atender a 

36 De fato, em um informe enviado a Ford Foundation logo no com~ de 1978 fazia-se referenda a 
que "uma das caracteristicas centrais das atividades desenvolvidas pe1o CIESU durante 1977 implicou 
uma relativa debilidade na gestao das atividades realizadas como exterior, na procura de novos institotos 
e/ou agencias que dessem apoio ao nosso trabalbo. Isso niio sup6e nem desinteresse nem falta de 
consciencia em rel.a9fio a necessidade de manter esse tipo de contatos, mas o simples fato de que o pessoal 
teem co esteve destinado a realizar projetos e, em menor medida, a confeccionar outros novos." (FORD 
FOUNDATION- CIESU78, #07500478A: 10) 

37 Neste sentido, remetemos aos Apendices apresentados no final deste trabalbo. A partir do conjunto 
de projetos que foram :financiados ao CIESU por parte, por exemp1o, do IDRC e da Ford Foundation, para 
serem realizados nos anos assinalados, e possivel compreender a decisilo tomada pela Contissilo Diretiva 
no sentido de niio apresentar novas propostas para financiamento are ter cumprido com aquelas que 
estavam sendo desenvolvidas. Por outra parte, a experiencia acumulada desde 1975 ate 1978- no que diz 
respeito a apresentac;iio de propostas para serem financiadas e ao posterior desenvolvimento dos projetos 
conforme eles eram efetivamente apoiados - levou a que o Centro, em 1979, to masse a decisilo de niio 
continuar com essa pratica operacional. Surgiu, assim, a iulciativa de 'ordenar' as atividades, articulando
as a partir da elaborac;iio de um Prograrna para o futoro. 
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necessidade de cobrir urn campo de indubitavel interesse, visando ate ter uma ingerencia 

na problematica nacional, mas tambem porque o conhecimento acumulado com base na 

produ;;lio cientifica precedente colocou o Centro em excelentes condi;;oes de levar adiante 

a;;oes de pesquisa com vistas a utilizavlio das mesmas a fun de achar soluvoes para 

problemas no curto prazo" (FORD FOUNDATION- CIESU79, #07500478B: 3).38 

Foi assim que em 1979 comevou a surgir a ideia de elaborar urn Programa de 

Atividades, sendo que o Centro se dedicou a referida tarefa de forma quase imediata. 0 

Programa acabou se realizando, de fato, em sucessivas etapas de discusslio da equipe 

tecnica: a partir de junbo de 1981 deu-se inicio a uma serie de Seminitrios Intemos que 

conduziram a criavlio de urn Plano de Atividades. No comevo de 1982 ja estavam 

definidas as linhas de trabalho com base nas quais se procederia a elabora((lio de urn 

documento indicativa que viesse a orientar o CIESU no trienio seguinte, de 1983 a 1985. 

A partir do indicado, e com vistas a recapitular, e em certa forma tambem 

'ordenar', o que foi realizado pelo Centro ate o momento em que o mesmo fez o 

planejamento de suas a((oes, vale destacar que na trajetoria pre-82 do CIESU podem-se 

distinguir tres etapas39
: 

(i) Uma primeira, que diz respeito a fundaviio, corresponde a experiencia que 

o CIESU iniciou no pais, com o estabelecimento de uma instituiviio que criou urn 

espa((o para o desenvolvimento de uma pesquisa independente. Urn reduzido 

nucleo de nao mais do que seis pesquisadores, com dedicaviio part-time, 

adicionado de uma infra-estrutura minima de secretaria funcionando num local 

38 Este, que ate entlio constituia, como ja indicamos, urn dos !ra9os caracteristicos das atividades 
desenvolvidas por parte do CIEDUR, tambem alcani'OU certa releviincia no tocante ao conjunto de ai'OeS 
levadas a cabo pelos outros centros, porem de uma forma menos enfatica do que o fez no caso da agenda 
de pesquisa do Centro Interdisciplinario de Estudios sabre el Desarrollo del Uruguay (CIEDUR). 
39 - Note-se que daqui em diaote faremos referencia, embora niio de uma forma exclusiva, ao que se 
estabeleceu na propria "Proposta do Programa de Atividades do CIESU". Ao fazer uso de cita\'Oes, 
entenda-se que as mesmas correspondem ao documento mencionado. Dado ele foi obtido nos Arquivos da 
Ford Foundation, e em consoniincia com a politica e os criterios desta funda<;<lo no que diz respeito aos 
materiais obtidos atraves dela, o documento em questlio sera referido como: FORD FOUNDATION -
CIESU82, #07500478B. 
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preciuio, constituem os componentes basicos que deram conta dos primeiros anos 

do CIESU. Por sua vez, as principais limita<;5es registradas nesta etapa foram: a 

falta de disponibilidade econ6mica, a falta de liberdade para o desenvolvimento de 

certas atividades ( cursos, seminitrios, etc.) e a impossibilidade de abordar certas 

areas tematicas consideradas, pelo proprio regime militar, como controversas ou 

perigosas. 

A linba mrus importante desenvolvida neste periodo, que depois seria 

continuada na segunda etapa, girou em tomo dos problemas demogritficos e/ou 

populacionais e, em especial, sobre o agudo problema da emigrayao intemacional 

produzida como resultante das crises econ6mica e de legitimidade do sistema no 

final da decada de 1960 e comes:os de 70. Neste periodo se fizeram conhecidos, 

mediante as pesquisas realizadas pelo CIESU, os primeiros estudos sobre brain 

drain no Uruguai - de particular importancia devido a politica de expulsao dos 

principais quadros academicos e profissionais do pais - tais como: os estudos de 

predisposi<;ao migratoria entre os jovens, os trabalhos sobre a seletividade 

migratoria fora do pais e sobre o perfil ou as caracteristicas dos migrantes 

uruguaios que se deslocaram para alem das fronteiras entre 1970 e 1980 

(APEZECHEA et a!., 1976; FILGUEIRA, 1978; NIEDWOROK, 1979; 

PETRUCCELLI, 1976; PETRUCCELLI, 1978). 

(ii) A segunda etapa, conforme as considera<;5es preliminares do Programa de 

Atividades, esta marcada por dois elementos centrais: pela incorpora<;ao mais plena 

do CIESU a orbita do Conselho Latino-americano de Ciencias Sociais (CLACSO), 

e, portanto, a comunidade academica latino-americana, e por uma capacidade 

crescente de disponibilidade de recursos econ6micos que permitiram ampliar as 

equipes de pesquisa - embora deva sublinhar-se que essa maior disponibilidade 

econ6mica nao se traduz em maiores possibilidades para a organiza<;ao de 

reuni5es, seminitrios ou cursos, uma vez que as restri<;5es derivadas das limita<;5es 

de expressao e de liberdade de pensamento mantiveram-se imutaveis. 

Esta foi a etapa na qual, alem de tudo, come<;aram a se incorporar ao 

CIESU alguns dos profissionais mais jovens, que estiveram realizando estudos no 
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exterior (ern grande rnedida desfiutando de bolsas do CLACSO). Assirn, o Centro 

nao so arnpliou seu quadro de pessoal, mas tarnbern diversificou a esfera de 

pesquisa mediante a introduyiio de ternitticas novas, que erarn de interesse dos 

pesquisadores recern chegados. Por sua vez, e ern decorrencia da continuidade dos 

estudos sobre populaviio e rnigraviies40
, iniciou-se uma fase dentro desta linha de 

pesquisa pela qual se atribuiu especial atenyiio a realizaviio de estudos em iimbitos 

rurais (PETRUCCELLI, 1979; LOMBARDI & VEIGA, 1980), fundarnentalmente 

pela vinculaviio que a evolw;:ao da populaviio e das rnigra9iies detem em rela9iio a 

estrutura produtiva e corn a propria organizaviio da produviio rural (PRATES, 

1979; PRATES, 1980; PINEIRO eta!., 1983; VEIGA, 1978; VEIGA, 1982). 

Ainda nesta etapa, realizou-se o prirneiro trabalho sabre a situa9iio e as 

politicas irnplementadas no tocante a questao da rnoradia no Uruguai, com especial 

enfase nos estudos acerca da precariedade dos setores de baixos recursos (RIAL, 

1982; MAZZEI & VEIGA, 1984)). Alem disso, iniciararn-se estudos sabre o 

sistema de saude, seguindo-se corn o estudo pioneiro de APEZECHEA (1976); 

reforvou-se a escassa atenviio ate entao prestada as pesquisas de conteudo 

historico (RIAL, 1980; KLACZKO, 1981; TAGLIORETTI, 1981)- as quais so 

puderarn come9ar a ser desenvolvidas urna vez que o Centro passou a contar corn 

urn overhead institucional gerado a partir do financiarnento a projetos que se 

encaixavarn ern outros eixos ternaticos ou a partir das ajudas recebidas sob a forma 

de "grants" -; e tarnbem estabeleceu-se uma outra linha de pesquisa sobre aspectos 

urbanos e regionais, que rnantinha estreita relaviio, tanto com a area de populaviio 

e rnigra9iies como com a de estudos rurais. 

Esta etapa "encerrou-se corn o desenvolvimento de urn outro tipo de 

atividades, que apresentavarn urn corte bastante similar as anteriores, porquanto 

implicavarn o desenvolvimento de 'investiga9iio pura', e corn pouca atenviio sendo 

prestada a outros componentes cornplernentares do institutional buildinlf' (FORD 

FOUNDATION - CIESU82, #07500478B: 3). Por outro !ado, a segunda 

atividade em importfulcia que se consolidou durante esta etapa esteve constituida 

40 Que se desenvolveram eminentemente por iniciativa do PISPAL, Programa Jnterdisciplinario sabre 
Poblacibn en America Latina, a partir de vanas fontes financiadoras, com destaque para a Rockefeller 
Foundation. 
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pela politica de publica<;oes do Centro e pelo fato de que o CIESU conseguiu 

alcan<;ar certa continuidade e uma maior freqiiencia, tanto na edi<;ao de staff 

papers como na publica<;ao de uma serie, que ate o momento atual ainda se 

mantem, intitulada "Cuadernos del CIESU". No decorrer desta etapa tambem se 

viabilizou a participa<;ao do pessoal associado ao Centro em vfu:ios seminfu:ios de 

carater internacional, muito especialmente a partir da incorpora<;ao fonnal do 

CIESU e de alguns dos seus membros nas Comissoes e nos Grupos de Trabalho 

do Conselho Latino-americano de Ciencias Sociais (CLACSO). 

(iii) A terceira etapa foi essencialmente de transi<;ao face a uma diversifica<;ao 

de metas e objetivos na institui<;ao. 0 CIESU propos-se o desafio de "confonnar, 

no Iongo prazo, uma infra-estrutura cientifica com proje<;oes nacionais e com uma 

atividade de pesquisa orientada para fins de aplica<;ao, e isso constituiu uma 

mudan<;a marcante, de urn desenvolvimento 'voltado para dentro' para urn 

'desenvolvimento para fora"' (FORD FOUNDATION - CIESU82, #07500478B: 

5). Como fruto desta varia<;ao no foco das atividades, aos requerimentos de 

pesquisa academica sobrepuseram-se as demandas decorrentes de uma constru<;ao 

institucional que implicava o imprescindivel desenvolvimento de certas atividades: 

a fonna<;ao de uma biblioteca e de urn centro documental, a difusao mais ampla 

dos resultados das pesquisas realizadas, a capacita<;ao de recursos humanos para 

pesquisa, a implementa<;ao de novos mecanismos que permitissem aprimorar o 

relacionamento com institui<;oes de promo<;ao ou de a<;ao direta, e o 

estabelecimento de vinculos com institui<;oes que confonnavam nucleos de 

solidariedade da sociedade civil - ou seja: com as iniciativas sociais inovadoras as 

quais fizemos referencia no inicio do presente capitulo. 

No plano das rela<;oes em nivel internacional, nesta etapa armaram-se 

projetos conjuntos com outros tres centros de pesquisa em ciencias sociais da 

regiao. Esses projetos - desenvolvidos em colabora<;ao com o Centro de Estudios 

de Estado y Sociedad (CEDES /Buenos Aires, Argentina), com a Corporaci6n de 

Investigaciones Econ6micas para Latinoamerica (CIEPLAN /Santiago, Chile) e 

com o Centro Brasileiro de Pesquisas (CEBRAP /Sao Paulo, Brasil) - versavam 
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sobre o processo politico e sobre os modelos de estabilizayiio adotados nestes 

palses do Cone Sui, sendo que a variedade de realidades e a multiplicidade das 

finalidades perseguidas, entre outros fatores, fizeram com que a compatibilizayiio 

das propostas niio conduzisse a uma pnitica uniforme (FORD FOUNDATION -

CIESU82, #07500478B: 6). Nas palavras de urn dos cientistas entrevistados: "uma 

parte significativa das atividades do centro foi, na realidade, produto de urn 

verdadeiro transbordamento niio planificado. Urn transbordamento pleno de 

atorniza96es e de dispersiio de esforyos; porem, urn transbordamento positivo dado 

que nos levou a estabelecer la9os de uniiio com os principals centros privados da 

regiiio." 

A partir de 1983, em consonancia com o estabelecido no Programa que a 

Instituiyiio tinha elaborado no ano precedente, e segundo indicado na Apresenta9iio 

Institucional atual do Centro (CIESU, 1998), as atividades de pesquisa centraram-se em 

tres grandes linhas: 

a) a primeira correspondia ao estudo do Estado, do Desenvolvimento Politico e das 

Politi cas PUb!icas41
, incluindo o estudo das transformayaes do Estado uruguaio: do 

aparelho estatal, da intervenyiio militar na politica, da caracteriza9iio do modelo autoritario 

e de sua ingerencia na definiyiio de politicas publicas relativas ao gasto social e associadas 

ao welfare state (educayiio, saude, moradia, previdencia social, etc.). Neste Ultimo caso, 

vale assinalar que o regime militar impulsionou politicas e estrategias de corte quase 

populista ( e que direcionavam boa parte dos recursos publicos as areas anteriormente 

indicadas) como forma de legitimar-se. Adicionalmente, nesta primeira linha tambem se 

situavam as aruilises realizadas sobre os programas partidarios, da organizayiio do sistema 

politico e do sistema politico partidario emergente (CIESU, 1998: 6) 

b) a segunda linha orientava-se ao estudo da Participayiio Social, das F ormas de 

Solidariedade e dos Movimentos Socials - sendo que e nela que se encontram os projetos 

41 
- Especialmente a partir de 1986, quando as novas condicionantes politicas nao interferiam com o 

desenvolvimento deste tipo de tematicas, e devido a financiamentos maioritariamente outorgados pelo 
IDRC canadense. 
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realizados visando conhecer, ou identificar, quais erarn os principals obstaculos que 

dificultavarn a participa91io, fosse formal ou informal, mais plena dos grupos populares. 

Igualmente, entrararn tarnbem nesta linha os estudos orientados a intera91io direta com as 

organiza9oes populares ( objetivando-se a gera91io de conhecirnentos sobre os setores 

marginalizados da sociedade ), e os projetos desenvolvidos em relayao a grupos 

cooperativos, entidades que reuniarn pequenos produtores, associa9oes e/ou comunidades 

de base. Nesta linha, ainda, se desenvolviarn tarefas relativas a avalia91io de prograrnas de 

a9ao e promo91io social que o CIESU realizou a partir de 1987. 

c) a terceira linha prioritaria compreendia o estudo do Emprego, da Distribui91io de 

Renda, e da Estratifica91io e Mobilidade Social. Nela enquadravarn-se as pesquisas sobre 

qualidade de vida, sobre mudan9as induzidas a partir do consumo, sobre marginalidade 

urbana, pobreza extrema, estrategias de sobrevivencia dos setores populares, 

transforma9oes da estrutura familiar, mercado de trabalho feminino e participas:ao da 

mulher nas esferas domestica e de mercado. 

Finalmente, e no que diz respeito as atividades de capacita91io e docencia levadas a 

cabo pelo Centro, deve-se destacar que a partir da filias:ao do CIESU ao CLACSO, em 

dezembro de 1975, o primeiro passou a contar com urn fluxo, no inicio relativarnente 

numeroso e depois em menor quantidade, de bolsas de estudo destinadas a formas:ao dos 

seus pesquisadores juniors ou dos seus assistentes de pesquisa em institui9oes do exterior. 

Por sua vez, a Ford Foundation tarnbem colaborou, ainda que mais tirnidarnente, para a 

forma91io de novos pesquisadores, tendo concedido, em 1975, tres bolsas de estudo para 

que membros do CIESU pudessem se capacitar fora do Uruguai: duas delas para estudos 

de doutorado em universidades dos Estados Unidos e uma para o Curso de Demografia 

implementado pelo Centro Latino-arnericano de Demografia, com sede na Costa Rica. 

Embora possa parecer uma ajuda pontual e escassa, deve lembrar-se que, a partir de 1968, 

as principals fimdas:oes filantr6picas dos Estados Unidos (Ford, Fullbright, Rockefeller 

etc.) destinararn volumosos recursos para o CLACSO que, na maioria dos anos, estavarn 

especificarnente orientados para a concessao de bolsas de estudo e/ou bolsas de iniciayao a 

pesquisa a jovens cientistas socials do continente. 
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No inicio de 1980, o CIESU passou a organizar cursos especializados para grupos 

e set ores que operavam em areas especificas ( saude, assistencia social e outras afins ). 

Assim, os cursos implementados relacionavam-se, primeiramente, a necessidade de 

capacitayao nas 'ferramentas' pr6prias de amilise que pudessem servir a tais grupos ou 

setores; porem em meados de 1984, o Centro comeyou a organizar cursos de natureza 

essencialmente te6rico-metodol6gica em Sociologia, atendendo aos interesses de urn 

grupo de pessoas que ansiavam por uma formavao de corte academico. 

A especial enfase atribuida ao tratamento de tematicas da area sociol6gica 

provinha do fato de que era precisamente no CIESU onde se concentrava o maior nl!mero 

de especialistas na materia42 
- sendo que na etapa imediatamente anterior a restaurayao da 

democracia no pais ja tinham retomado ao Uruguai muitos dos cientistas que previamente 

haviam estado no exterior realizando cursos. Em decorrencia disso, nos anos de 1983 e 

1984, o CIESU chegou a contar com urn staff de aproximadamente trinta pessoas. 

Os cursos de especializayao implementados pelo CIESU situaram-se entre 1984 e 

1988. Distribuidos em tres fases diferenciadas, esses cursos deram Iugar a tres geravoes e 

permitiram treinar urn total de dezoito jovens em nivel de "graduavao" (promovoes 

completas) e aproximadamente vinte pessoas em tematicas especificas- uma vez que estas 

ultimas realizaram alguns dos cursos contemplados no Programa de formavao, mas nao o 

completaram integralmente (CIESU, 1998: 24). 

Por fim, e no que diz respeito as publicay(}es realizadas pelo Centro, vale destacar 

que para a Serie "Cuademos de CIESU'' foram editados 51 numeros no periodo 1975-

1985 e apenas 9 entre 1986 e 1990, isto porque em 1985 os pesquisadores retomaram as 

tarefas de docencia e pesquisa, que eles tinham desenvolvido ate 1973, na 6rbita da 

Universidade. Alem dos Cademos, durante a ditadura o Centro tambem publicou a Serie 

"Libros" e a Serie "Documentos de Trabajo". A lista completa de trabalhos publicados 

pelo CIESU no periodo encontra-se no fndice de Publicavoes do centro (CIESU, 1989) 

42 Note-se que, por causa disso mesmo, os cursos de Ciencia Politica e Hist6ria implementados durante 
o periodo ditatorial tiveram Iugar no seio do CLAEH; os de Economia no CINVE. e aqueles diretamente 
orientados it capacitayao de grupos de base no CIEDUR 
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assim como na Apresenta9ao Institucional referida (CIESU, 1998), mas cabe destacar aqui 

que, alem do numero indicado de publica9oes para cada uma das series, essas -

diferentemente do que acontecia, por exemplo, com os materials editados pelo CIEDUR -

orientavam-se a circula9ao entre pares. F oi s6 ap6s 1987 que o CIESU passou a trabalhar 

junto a movimentos sociais, sindicais ou de bairros - quando faze-lo podia implicar 

retornos de ordem financeira e dada a necessidade de procurar estas ajudas, uma vez que 

as agencias financiadoras tinham deixado de apoiar aquele que era tido como 'o mais 

academicos dos centros privados'. 

Ainda em rela9ao as publica9oes do Centro, cabe destacar que as dificuldades de 

ordem financeira - dado que o custo da edi9ao de livros era claramente superior ao dos 

Cadernos - assirn como outros tipos de restri9oes, como a ausencia de editoras dispostas a 

publicar ou ate a simplesmente imprimir publica9oes cujos conteudos fossem minimamente 

criticos, fez com que na referida serie de livros se chegassem a publicar somente 6 titulos 

entre 1979 e 1990- quais foram: {i} MELLO de Tourne, Cledia. Una experiencia sabre 

la enseiianza de la lectura y de la escritura. 1979, 95 pags.; {ii} RIAL, Juan & 

KLACZKO, Jaime. Uruguay: el pais urbana. 1981, 144 pags.; {iii} CINVE-CIESU. El 

problema tecnol6gico en el Uruguay actual. 1981, 446 pags.; {iv} LOMBARDI, Mario 

& VEIGA, Danilo. Las ciudades en conjlicto: una perspectiva latinoamericana. 1989; 

{v} ARGENT!, Gisela; FILGUEIRA, Carlos & SUTZ, Judith. Ciencia y tecnologia; un 

diagnostico de oportunidades. 1988, 254 pags.; e {vi} MAZZEI, Enrique & VEIGA, 

Danilo. Indicadores socioecon6micos del Uruguay. 1989. (CIESU, 1998: 22). 

Por sua vez, a edi9ao da serie de documentos de trabalho, da mesma maneira que a 

dos cadernos do Centro, contaram com urna sorte diferente, pelo fato de que elas foram 

mimeografadas e, portanto, apresentaram custos sensivelmente menores e foram realizadas 

na propria institui9ao. Isso resultou na produ9ao de urn total de 152 numeros entre 1975 e 

1990. (CIESU, 1998: 13-19) 
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2.2.3. - CINVE 

0 Centro de Investigaciones Econ6micas (CINVE) constituiu-se em 1975 com "o 

proposito de contribuir ao estudo da economia uruguaia" (CINVE, 1985: 1), com uma 

preocupa9iio inicial de abordar o estudo da estagna9iio da economia e de realizar trabalhos 

que priorizassem as ana!ises de Iongo prazo, nao conjunturais. 

Assim, numa primeira fase (1976-1980), a maioria das pesqUisas realizadas 

favorecerarn as ana!ises estruturais e, em particular, o estudo dos processos tecnologicos 

vivenciados pelos setores de produ9iio biisica. Por sua vez, a agudiza9iio de certos 

problemas sociais e economicos e a priitica de novas politicas fizerarn com que fosse 

necessiirio incorporar it agenda de pesquisa temas como a emigra9iio, a politica de 

promo9iio de exporta96es e o impacto destas politicas em niveis setoriais especificos, que 

pelo seu dinarnismo ou redimensionarnento, por ocasiao de cada urn dos estudos 

realizados, impunham a necessidade de melhor compreende-los (CINVE, 1985: 9). Essas 

temiiticas forarn se incorporando it agenda de pesquisas do Centro conforme o mesmo 

passou a contar com apoio financeiro para realizii-las. E isso so veio a acontecer de forma 

paulatina, dadas as condi96es e as caracteristicas do contexto, os relacionarnentos 

estabelecidos com outros centres ou institui96es e as condi96es nas quais era possivel 

desenvolver as atividades de pesquisa. Precisamente a respeito disso, urn dos membros do 

Centro, em sua entrevista, relatou: 

"Tinharnos que nos institucionalizar para conseguir dinheiro, sim. E 
tinhamos de ser muito cuidadosos para que essa institucionaliza9iio nao 
nos levasse it cadeia, tambem. Digo cadeia como palavra forte, mas era 
assim mesmo. Nos cometemos urn erro, no ano de 75, que teve custos 
enormes: cometemos uma imprudencia, os militares invadiram nosso 
local e nao so levararn todo o material arquivado e a correspondencia 
como tambem levararn todos os livros, de todos nos. E isso com o 
CINVE recem montado, sendo que tinhamos armado a biblioteca a 
partir das contribui96es de cada urn dos integrantes. No veriio de 74 
[Alberto] Couriel tinha viajado a Sao Paulo para falar com [Fernando 
Henrique] Cardoso e para pedir-lhe que nos ajudasse a partir da 
experiencia dele no CEBRAP: para que nos desse os contatos possiveis. 
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Por ai, pelo ano de 7 4, conseguimos ter nosso primeiro local, num 
apartamento que ficava ao final de urn corredor comprido . . . Cada urn 
que ia embora para o exilio nos deixava algo, cada pessoa servia-nos 
para algo [sic!]: nesse momento fomos para a casa de urn irmao de 
[Luis] Macadar, que tinha sido urn escrit6rio de arquitetos, e foi ai onde 
a Ford Foundation nos conheceu. A pessoa que veio da Ford chegou em 
maio de 74 e nos encontrou nesse 'corti9o'. 0 CIESU usava urn 
apartamento que, segundo acredito, tinha pertencido a mae de Carlos 
[Filgueira] ... Tudo era assim, viu? Com muita modestia. Como tinha de 
ser, porque nao havia possibilidades de ter nada mais." 

A partir de 1980, o Centro definiu o estudo do processo uruguaio p6s-1974 como 

objetivo central do seu prograrna de pesquisa, tentando incorpora-lo, ainda, a uma 

interpretayiio de Iongo prazo da economia uruguaia (CINVE, 1985: 12) 0 interesse 

academico pelo tema viu-se refor9ado pela coincidencia temporal com o que estava 

acontecendo nos casos da Argentina e do Chile - experiencias que se tomaram como 

referencia para fins comparativos, dado o acesso ao financiamento internacional que 

estimulava a realizavao de ana.Iises deste tipo - e pela polemica que as estrategias 

neoliberais que prevaleciam na maioria dos paises do Cone Sui suscitavam, tanto no nivel 

da teoria como no da politica econ6mica. 

Desde 1982, a politica econ6mica que estava sendo implementada e a 

restruturavao produtiva verificada na fase de crescimento constituiram-se nos principals 

pontos de interesse do CINVE. Mas, a partir de 1983, e mais ainda quando foi possivel 

visualizar a proximidade da redemocratizavao no pais, o Centro dirigiu seu prograrna de 

pesquisa a procura de alternativas para a economia uruguaia - que estava novamente em 

crise, agravada pela instabilidade no cenario internacional. Pesquisas sobre processos de 

moderniza91io agricola associados a fen6menos de agroindustrializavao; estudos acerca da 

inseryao externa dos produtos uruguaios, anitlises sobre as atividades financeiras, 

formulaviio de hip6teses sobre a reestruturavao produtiva da economia e estimativas sobre 

os impactos de diversas variaveis, contribuiram para a reflexao global com a qual o Centro 

'fechou' sua primeira decada de atividades (CINVE, 1985: 15). A organiza91io de urn 

Seminario Internacional sobre "Alternativas ao desenvolvimento s6cio-econ6mico em 

Argentina, Brasil, Chile e Uruguai", que teve Iugar em outubro de 1985, marcou o apice 
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desta etapa 43 
- que coincidiu com o retorno da democracia no pais, dando Iugar a uma 

nova fase nas dinilmicas imperantes nos centros privados de pesquisa em ciencias socials. 

Por sua vez, a prioridade dada a uma crescente inserviio do Centro no mew 

uruguaio, que so veio a acontecer de forma simultilnea ao processo de recuperaviio da 

democracia politica no pais, refletiu-se num dinamismo sem precedentes em termos do 

programa de publicavoes do Centro. Neste sentido, cabe sublinhar que no mes de marvo 

de 1982, o CINVE tinha dado inicio a publicaviio de uma Serle intitulada ''Estudios 

CINVE", em co-ediviio com a Ediciones de Ia Banda Oriental. Tratava-se da publicaviio 

de livros cuja tiragem oscilava entre 500 e 1000 exemplares. Por sua vez, esta editora 

publicou, no mes de fevereiro de 1983, urn dos principals trabalhos realizados no periodo 

pre-democratico: tratava-se do !ivro "Cuatro Respuestas a Ia Crisis", no qual os quatro 

principals economistas entao presentes no pais (Danilo Astori, Luis Faroppa, Luis 

Macadar e Israel Wonsewer) explicitavam, pela primeira vez em vinte anos, as criticas e as 

alternativas decorrentes da politica economica aplicada e implementada pelo regime 

ditatorial. Esse livro, ademais, marcou o inicio de uma Serie, chamada "Colecci6n Temas 

del Siglo XX" que e publicada, por Banda Oriental, com enorme exito ate os dias de hoje. 

Alem do mais, a publicayao de numerosos livros que continham ana.Jises de carater 

politico esteve estreitamente associada ao intercil.mbio academico com cientistas socials do 

43 Segundo se indica em material do Centro, os trabalhos apresentados no evento de referencia por 
vfu:ios dos panicipantes tenderam a confirmar a preocupa¢o provocada pelo tema da divida externa 
latina-americana em meios academicos. Considerado como um dos principais obstaculos que 
inviabilizavam o desenvolvimento da regiao, muitos dos trabalhos apresentados versaram, entao, sobre 
este tema em especial. A listagem completa dos papers e a seguinte - Trabalhos apresentados por 
cientistas argentinas: (1) Cauitrot, Adolfo. "El crecimiento econ6mico argentino. Una perspectiva desde Ia 
ctecada de los 80"; (2) Ferrer, Aldo. "Vivir con los nuestro"; (3) O'Connell, Arturo. "La economia 
argentina: situaci6n e ideas para una estrategia alternativa". Trabalhos apresentados por especialistas 
brasileiros: ( 4) Serra, Jose. "A crise economica e o flagelo do desemprego"; ( 5) Serra, Jose. "Ciclos e 
mudan<;as estruturais na economia brasileira do ap6s-guerra"; (6) Singer, Paulo. "0 Brasil na crise 
economica mundial". Trabalhos apresentados por autores chilenos: (7) Fajnzylber, Fernando. "Reflexiones 
sobre industrializacion., democracia y el papel del Estado"; (8) Foxiey, Alejandro. "Las alternativas para Ia 
politica post-autoritaria despues del monetarismo". Trabalho apresentado por cientistas uruguaios: 
Rodriguez, Octavio; Barbato, Celia & Macadar, Luis. "Uruguay: la crisis y el problema nacional" 
(CINVE, 1985: 21-22). Note-se que alem das pessoas que apresentaram trabalhos, na lista de panicipantes 
constam cientistas dos outros centros privados uruguaios (tanto do ClEDUR como do CJESU e do 
CLAEH) e de outros paises, tais como, numa delega¢o brasileira, alem de Jose Serra e Paul Singer, 
Monica Baer, Fernando Henrique Cardoso, Lidia Goldenstein e Francisco de Oliveira - todos eles 
membros do staff do CEBRAP. 
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exterior e V!u-se intensificada pela integra;;:ao com consultores estrangeiros, em 

decorrencia do financiamento das agencias financiadoras. 

"Por onde passavam as tematicas? Eu sempre fiquei trabalhando na area 
pecuaria, agro-industrial etc. E ai o tema passava por buscar explica;;:oes 
para o por que da estagna;;:ao, para todo o assunto da incorpora;;:ao de 
novas tecnologias na industria _ _ _ observando como se geravam os 
novos processos, analisando a industria de substitui;;:ao de importa;;:oes, 
toda a hist6ria dos complexos produtivos que levaram a gera;;:ao do que 
hoje sao as condi;;:oes de competitividade. Olha, tudo isso saiu do 
Institute de Economia da Faculdade, era herdeiro de toda a tradi;;:ao de 
pesquisa anterior, e o que se fez no CINVE foi continuar nas mesmas 
linhas de pesquisa. Toda a atividade dos complexes que tinha originado 
a obra de [Raul] Vigorito, e que tinha sustentado seu livro sobre 'Un 
reajuste conservador', acredito que se projetou durante dez anos a mais: 
nos continuamos trabalhando sobre as ideias e sobre os pressupostos 
dele durante muitos anos, e inclusive depois de que ele morreu no exilio, 
no Mexico." 

Alem das questoes tematicas e das diniimicas de intera;;:ao, urn entrevistado 

expressa suas impressoes a respeito da experiencia dos centros nos seguintes termos: 

"Eu realmente acredito que foi uma expenencJa muito boa; uma 
experiencia que deixou urn saldo enorme para o pais e que, 
especialmente, teve o merito de possibilitar a sobrevivencia de urn grupo 
de pesquisadores de distintas disciplinas. Tratava-se de gente que vinha 
da Universidade e que de certa forma repetiu o que ate entao se fazia na 
Universidade, mas num ambiente no qual as pessoas se sentiam 
temerosas e aonde sentia-se perigo. [ __ .] Em outras palavras: as 
'chacaras' existiram. Esses pequenos espa9os de mesquinharia e 
egoismo existiram. E isso, lamentavelmente, impediu que se levasse em 
frente uma ayao conjunta mais eficaz. No geral, quando alguem 
convidava para participar de uma iniciativa academica, as pessoas iam. 
Porem, tratava-se de outra coisa. Havia urn inimigo muito poderoso e 
era muito importante estabelecer iniciativas comuns e concretizar 
algumas 'empresas' grandes, porem o que teve maior peso foi o 
individualismo. Houve, eu acho, distintos rumos e tambem distintos 
perfis. Acredito que, de alguma maneira, tanto o CIEDUR como o 
CLAEH mostraram urn perfil mais orientado ao social, e especialmente 
CIEDUR teve uma produ;;:ao mais politizada do que o resto dos centros. 
E acredito que o CIESU e o CINVE apresentaram urn perfil mais 
academico _" 
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Uma vez efetivada a volta da democracia, os cientistas que desenvolviam 

atividades no CINVE passaram a tomar consciencia do que tinham realizado a posteriori e 

isso so veio a acontecer a partir da valoriza91i0 extema e do reconhecimento de atores nao 

vinculados as atividades academicas no periodo precedente: 

2.2.4. - CLAEH 

"Uma coisa que eu gostaria de dizer, porque para mim e algo que esta 
muito claro e foi algo muito importante, tern a ver com a enorme 
surpresa que nos deu a democracia em termos do reconhecimento de 
que existiamos e de que tinhamos alguma transcendencia. 0 contexto da 
ditadura inibiu nossa visibilidade a tal ponto que nao podiamos aparecer, 
sair nos meios, e apenas conseguiamos publicar com urn medo 
horroroso. Nos estavamos convencidos de que nao tinhamos presenya 
alguma no pais. Quando chegou a democracia e ai o Ministro de 
Economia mandou nos chamar e quando nos chamaram da Camara 
Legislativa . . . nao podiamos acreditar. Nao entendiamos o que estava 
acontecendo." 

0 Centro Latinoamericano de Economia Humana (CLAEH), fundado em 1958, 

surgiu como urn centro voltado a pesquisa, a capacita91io e a difusao no campo das 

ciencias socials. Adicionalmente, dedicava-se a "promoyao do desenvolvimento social, 

tendo como marco de referencia alcanyar uma Economia Humana - isto e, urn regime 

social que no seu proprio funcionamento normal esteja orientado a satisfa91io efetiva, 

integra e hierarquizada do conjunto das necessidades de todos os homens" (CLAEH, 

1960: 1). 

De acordo com urn informe de avaliayao das atividades realizadas pela institui91io 

(CLAEH, 1987: 9-12), verifica-se que ao Centro cabia contribuir tanto para a 

interpretayao e a elucidayao da problematica nacional e da America Latina, como para o 

trabalho daqueles grupos e organiza96es que objetivassem mudanyas socials humanistas, 

solidilrias e participativas. Esse informe deixava claro, ainda, que tais mudanyas sociais, na 
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concepyao do Centro, s6 seriam sustentadas a partir do protagonismo e da ayao dos 

setores popu1ares, motivo pe1o qual o CLAEH tambem se dispos a servir e impu1sionar 

esse tipo de ac;;oes por intermedio de 1inhas operativas especificas e atraves da manutenyao 

de estreitos layos de relayao com organizayoes desse tipo. Precisamente neste sentido, 

indicava-se que "a conjunvao de linhas operativas de diversa natureza - pesquisa social 

basica e aplicada, capacitayao tecnica, formavao de quadros, difusao e atividades de 

promovao - no marco de uma estrategia unitaria, tern constituido uma experiencia 

enriquecedora e diferencial da Instituivao. Esta estreita conexao entre a tarefa cientifica e a 

pratica social objetiva superar tanto o academicismo do trabalho intelectual desintegrado 

do seu contexto hist6rico quanto o vo1untarismo que pode levar a a9ao social que e 

realizada sem urn suporte tecnico adequado". 

Em decorrencia disto, e para atender ao logro dos seus fins, o CLAEH estabeleceu 

como sendo seus objetivos especificos os seguintes: ( 1) fomentar e organizar equipes, 

nacionais ou regionais, interdisciplinares de pesquisa no campo das ciencias sociais; (2) 

relacionar-se e cooperar com outras institui96es ou pessoas que realizassem pesquisa 

cientifica social; (3) propiciar a capacita9ao e a formavao no campo social a partir da 

perspectiva de uma concepyao humanista; ( 4) difundir o conteudo de seus trabalhos e 

estimular a reflexao coletiva sobre a problematica das mudanyas sociais e ( 5) promover e 

realizar a9oes que tendam a apoiar as tarefas desenvolvidas pelas organiza96es e grupos 

sociais de base (CLAEH, 1977: 3). 

Por sua vez, a politica de pesquisa do Centro esteve dirigida a se1s areas 

especificas: {i} estratificayao social e distribuiyao da renda; {ii} politicas sociais e 

economicas altemativas; {iii} formas de ayiio, organiza9ao e participayao social; {iv} 

discurso ideol6gico e avaliavao de propostas; {v} modelos sociais aplicados no pais; {vi} 

comunicavao social. 

0 Centro, a partir dos primeiros anos da decada de 60, sofreu uma forte redu9ao 

no ritmo dos trabalhos realizados. Vale dizer que embora o desenvolvimento das 

atividades no inicio, entre 1958 e 1962 ou 1963, tenha sido significative, a partir de entao, 
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o conjunto das tarefas de pesquisa diminuiu drasticarnente. Esse declinio esteve 

estreitarnente associado ao 'impulso' que tiverarn a Economia e a Sociologia tanto nas 

esferas universitarias quanto em outras instancias publicas (em tomo ao trabalho da CIDE, 

it raiz das oportunidades que surgirarn em Ministerios ou instancias do poder estatal etc.). 

0 'deslocarnento' das atividades, e inclusive dos pesquisadores, para as esferas 

universitarias e publicas (que teve Iugar no com ego da decada de 60) teve uma diniirnica 

revertida dez anos depois, quando, a partir de 1973, esses pesquisadores sairarn da 

Universidade visando retornar ao CLAEH. Foi assim que, quando no lapso compreendido 

entre 1974 e 1977, os pesquisadores urugualos em ciencias socials passararn a se nuclear 

nos centros privados de pesquisa, o CLAEH "ressurgiu" ou "se reativou" - mas nao "se 

criou", como no caso dos outros tres centros considerados. 

"0 ressurgirnento ou a reativagiio do CLAEH teve a ver com 
circunstancias do contexto, e isso ocorreu dentro da linha tradicional do 
Centro, pois e urn fato que tanto a instauragao da ditadura como a 
intervengao da Universidade contribuirarn para que o CLAEH 
alcangasse urn dinamismo que havia perdido alguns anos antes. Eu acho 
que toda a experiencia dos centros, em definitivo, constituiu urn 
movimento em pro da salvaguarda dos espagos academicos v:ilidos, 
livres e plurals, perante uma Universidade que niio so era monolitica 
como tarnbem autoritaria e excludente. 0 certo e que, naquele momento, 
enquanto outros centros estavarn se fundando, o CLAEH estava se 
reativando; e al comegararn a cooperar, porque sempre houve uma boa 
rela'Yiio entre eles, embora concorrencial, uma vez que deviarn competir 
pelos recursos que vinharn do exterior. Nesta segunda etapa, o CLAEH 
mostrou continuidade em relagao it sua primeira epoca mas tarnbem 
passou por alguns ~ustes, por algumas corregoes de rumo. No que diz 
respeito it continuidade, eu diria que a doutrina inspiradora do CLAEH 
continuou sendo a mesma e que a voca'Yiio pela pesquisa de campo se 
manteve. 0 CLAEH fez bastante pesquisa durante muitos anos, mas 
essa pesquisa teve urn denominador comum, que era o de ser pesquisa 
aplicada e com uma forte enfase no empirico." 

Tal como foi explicitado no decorrer do capitulo precedente, o CLAEH surgiu no 

marco do movimento denominado "Economia e Humanismo", liderado pelo padre Lebret 

na Franga. Desde o inicio, e dado o teor das atividades deste movimento, o CLAEH teve 
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uma forte inclina¢o para o desenvolvimento de pesquisas de corte empirico. Desde suas 

origens, e muito especialmente a partir do primeiro estudo de releviincia produzido pela 

Instituivao, a preocupa9iio em fazer levantamentos e analises baseadas em dados e 

informav5es coletadas levaram a realizaviio de enormes esforvos no sentido de compii<i

las. A produviio do ''Estudio Socio-Econ6mico del Uruguay Rural", em 1962, marcou o 

apice do tratamento oferecido a este tipo de trabalhos. A tonica sobre o empirico perdurou 

mesmo com a ampliaviio das tematicas pesquisadas. Isso pode ser melhor entendido com 

base na seguinte coloca¢o de urn dos entrevistados: 

''Em Economia foram feitos estudos a respeito da Estrutura Economica 
Nacional - estudos sobre o desenvolvimento, sobre a vulnerabilidade 
externa da economia, sobre perfis de inversao, sobre a distribuiviio da 
renda ou sobre a estrutura da renda no Uruguai, e tambem se fizeram 
estudos setoriais: estudos sobre o setor industrial, estudos sobre 
determinados aspectos ligados ao setor agropecuario. Alem disto, 
fizeram-se algumas pesquisas aplicadas sobre o setor cooperativo, sobre 
integra9iio . . . A tematica da integra9ao tern sido uma constante no 
CLAEH, sendo abordada pela Economia e pela Ciencia Politica; e 
tambem pela Hist6ria . . . sobre modelos de desenvolvimento e sobre 
politica economica. Eu diria que estes foram os temas da area de 
Economia. Se tivesse que assinalar especializav5es: nos nao nos 
especializamos nem em estudos agrarios nem em economia agraria, 
embora tenhamos feito alguns trabalhos nessas linhas; tampouco tivemos 
especializayoes em estudos de politica economica, mas fizemos alguns 
. . . Eu diria que a especializaviio tematica foi: estrutura economica 
nacional, pesquisas por setores, e estrutura da renda. Essas eu diria que 
foram as especializav5es economicas do CLAEH. No que diz respeito a 
Sociologia, por sua vez, estudou-se pobreza, estudou-se inf'ancia 
( especialmente inf'ancia de setores pobres: condiv5es de vida, de 
reproduviio, de socializaviio ), estudaram-se migrayoes campo-cidade, 
estudou-se juventude (juventude e meios de comunicaviio, juventude e 
emprego) e estudaram-se temas vinculados a problernatica sindical. E 
possivel que eu esteja esquecendo algum tema, mas realmente acredito 
que esses foram os principais." 

Finalmente, urn aspecto de enorme destaque na lnstituiviio corresponde, 

igualmente as demais instituiv5es tratadas, as publicav5es. No caso especi:fico do CLAEH, 

a ediviio dos "Cuadernos del CLAEH'' e a mais expressiva nesse sentido. Esta publicaviio 

peri6dica foi e continua sendo de fundamental importiincia dentro e fora do pais, visto que 

119 



atraves dela os pesquisadores tern podido difundir os resultados das suas pesquisas e 

ampliar sua visibilidade entre os seus pares e no meio extemo. Desde o primeiro numero 

dos Cuademos, aparecido em 1976, ate o ultimo dos tres que se publicaram no ultimo ano 

do periodo do escopo de nosso trabalho, 1990, totalizam-se 56. Os Cuademos, alem do 

mais, passaram a ter uma ampla divulga<;ao ap6s 1985. Foi a unica publica<;ao que 

conseguiu manter a periodicidade que tinha atingido ( 4 nfuneros por ano, l por trimestre) 

e isso se deve, em boa medida, ao fato do CLAEH contar, como ja salientamos, com 

financiamento originado nos movimentos social-democratas europeus. 

Ainda como formas de divulgar os resultados dos seus trabalhos, o CLAEH 

procurou orgaruzar seminarios e feiras anuais de publica<;6es. A primeira delas foi 

realizada entre os dias 2 e 9 de agosto de 1983, contou como apoio do CLACSO e ate o 

presente e lembrada pela comunidade de cientistas sociais, visto que foi precisamente nesta 

ocasiao que os pesquisadores tomaram consciencia da enorme produ<;ao cientifica que os 

centros, isolados uns dos outros, haviam realizado. Assim, essa primeira feira de 

publica<;6es revela o mencionado paradoxo de que a maior produtividade academica 

ocorreu sob condi<;6es de extrema repressao politica. 

2.3. - Os mais importantes resultados alcam;ados 

Recapitulando os aspectos mais relevantes das tarefas desenvolvidas no ambito dos 

centros privados de pesquisa durante o periodo considerado, cabem distinguir seis pianos 

diferenciados. Em primeiro Iugar, aquele que se relaciona com a produ<;iio do 

conhecimento e com as atividades de ordem propriamente cientifica. 0 balan<;o, deste 

ponto de vista, e bastante significativo dado que, apesar das dificuldades de toda especie 

que atentavam contra as tarefas desta natureza, particularmente na area das ciencias 

sociais, puderam se desenvolver linhas de pesquisa que significaram aportes substantivos 

ao conhecimento da realidade do pais. 
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Neste marco, poderia se destacar ainda que urn dos principais trayos da politica de 

pesquisa implementada por todos os centros independentes era o de nao propor metas 

muito ambiciosas. Os centros, de urn !ado, ate inicios dos anos 80, estavam praticamente 

definindo seus cursos de ayao. Numa primeira fase, o que se fez, antes de mais nada, foi 

continuar com os esforyos investigativos e com as tematicas de pesquisa anteriormente 

desenvolvidas na esfera da Universidade. Alem disso, as duvidas e as incertezas em 

relayao as possibilidades de financiamento com as quais poderiam chegar a con tar, a fim 

de garantir a consecuyao ou manutenyao das atividades, induziram-lhes a ser 

extremamente cautelosos frente a urn futuro incerto. Numa fase posterior, tanto a 

necessidade de manter certa discreyao para nao chamar a atenyao das autoridades militares 

em exercicio do poder, como as restriyoes emergentes do contexto, tambem coadjuvaram 

para a manutenyao de uma linha pouco 'evidente' e para a realizayao de tarefas concretas. 

Com efeito, os centros definiram objetivos precisos e factiveis, priorizando, especialmente 

nas primeiras etapas, o alcance de resultados parciais sobre a formulayao de teorizayoes e 

generalizayoes - que o carater fortemente ensaista, e ate ideol6gico, da produyao 

intelectual anterior a 1973 tinha lhes imposto. E isso nao so porque as condi96es para a 

pesquisa eram fortemente restritivas, mas porque o desmoronamento do projeto politico 

anteriormente vigente impunha a necessidade de recriar, a partir da base, e a partir de urn 

conhecimento inserido na realidade social, a interpretayao do processo hist6rico nacional. 

Produziu-se, entao, urn forte impulso dos estudos hist6ricos que, pelo seu rigor 

cientifico, apresentam diferenyas de natureza qualitativa e quantitativa com a produyao 

anterior. A elaborayao de trabalhos que focalizaram uma compreensao hist6rica integrada, 

isto e, que nao se instrumentalizassem a partir de acontecimentos pontuais ou dos 

fenomenos e processos concretos dados em determinados anos ou periodos na nayao, foi 

estimulada. Por outro !ado, deve-se destacar que esses estudos, em geral, tomaram como 

ponto de partida o processo de modemizayao que teve Iugar logo no comeyo do seculo 

com a conformayao do modelo "batllista'""'. 

44 Tal como destacamos anteriormente, o modelo "batllista" caracterizou-se, como muitos dos modelos 
de caciter populista latino-americanos, pela maior incidencia que o Estado passou a ter em inUm.eros 
pianos da vida social (Estado do Bern Estar, Welfare State). No caso uruguaio, e dada a influencia que o 
'idcirio batllista' teve nas ctecadas subseqiientes, ele e diretamente associado, no irnagiru\rio coletivo, com 
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Junto as amilises hist6ricas sucederam-se importantes avan9os nos campos da 

Sociologia, da Economia e, mais tardiamente, da Ciencia Politica - cujos focos de aten9ao 

foram o conhecimento da estrutura e do funcionamento da sociedade, atraves de urn triplo 

prisma: a crise do modelo democn\.tico liberal, a proposta autoritaria e o estudo dos 

alinhamentos viaveis para a proposta de formula9oes altemativas. A proeminencia de urn 

ou outro dos enfoques correspondeu, em boa medida, its sucessivas fases do processo 

hist6rico que teve Iugar no interior de cada urn dos 'campos do saber' no periodo 

transcorrido desde 1973 a 1985. 

Em algumas disciplinas, os avan9os conceituais e metodol6gicos foram apreciaveis 

em rela91io a situa9ao anterior e, em conjunto, a produ<;:ao dos anos considerados 

constituiu uma s61ida base - que a posteriori, junto as outras atividades desenvolvidas no 

pais, permitiu encarar a reconstru9ao cientifica que come9ou a se esbo9ar na etapa da 

redemocratizayao. 

0 segundo aspecto a levar em considera9ao e aquele que se refere it forma9ao das 

novas gera<;:oes de cientistas sociais. A interven9ao universitaria imp6s a supressao, em 

certos casos de maneira temporaria e em outros de forma definitiva durante o periodo da 

ditadura militar, dos cursos e das carreiras implementadas na area das ciencias sociais. A 

reorienta<;:ao com urna visao puramente profissional na maioria das carreiras, assim como a 

paraliza<;:ao for9ada da maior parte dos docentes em todas as atividades, acentuaram ainda 

mais as carencias formativas de que os jovens estudantes padeceram durante o periodo. 

Assim, e logo no inicio dos anos 70, a pesquisa social praticamente desapareceu do ambito 

universitario, interrompendo-se o incipiente desenvolvimento destas disciplinas, cuja 

institucionaliza9ao iniciou-se duas decadas antes. 

Atraves da ayi'io de alguns dos centros independentes, implementaram-se linhas de 

atuayao que conduziram a articulayao de uma ayi'io educativa - sigilosa durante os 

a moderniz~o do pais. Em fun\'iio disso - e niio s6 nos estndos qne foram realizados no periodo 
considerado por nos, como tamoom em muitos produzidos na atualidade - e recorrente remeter ao que 
aconteceu no periodo "batllista" e as transforrna<;iies sucedidas sob esse ideilrio, para pautar a arnilise do 
inicio de uma 'nova' etapa na concep\'iio de pais. 
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periodos de mals dura repressao e sempre arriscada, dados os temores que as tematicas 

socials despertavarn, mals alnda quando eram expostas por cidadaos cujos direitos civis 

tinham sido cerceados. Organizaram-se, assim, cursos e seminitrios de distintos niveis: 

desde aqueles que se orientavam it formayiio de base, destinados fundamentalmente a 

fomentar a conscientizaviio e a mobilizaviio de agentes socials, ate cursos especializados, 

de nivel quase-universititrio, orientados a complementar uma formayiio insuficiente e a 

fomentar uma pratica de pesquisa que nao tinha como ser adquirida em outros espa9os. 

Adicionalmente, a incorporayiio de jovens pesquisadores aos centros independentes, em 

carater de auxiliares ou assistentes, operou eficazmente para ir forjando uma gera9iio, 

numericamente pouco abundante, porem qualificada, de novos cientistas socials. 

Em terceiro Iugar, cabe sublinhar que, durante as decadas de 70 e 80, e atraves da 

realizaviio das tarefas enunciadas em urn periodo que se caracterizou pelo 

desenvolvimento de esforyos no marco das 'pesquisas de resistencia' (resistencia que 

soube ser politica, ideol6gica, e de consecuyiio dos empreendimentos visando impedir o 

exterminio das ciencias socials), os centros privados de pesquisa passaram por processos e 

re-adequa96es contingentes que lhes conduziram ao desenvolvimento de tarefas segundo 

padroes, pautas organizacionals, formas de gerir recursos e comportamentos claramente 

diferenciaveis daqueles que tinham predominado com antecedencia. Eles conformam os 

'aprendizados institucionals' que foram se construindo dada a necessidade de atender aos 

requerimentos devindos das agencias e funda96es filantr6picas que financiaram os centros. 

Em quarto Iugar, interessa destacar o papel desempenhado pelos centros como 

focos de irradia9iio de urn pensamento critico. Em associa9ii0 com a ideia de 'pesquisa de 

resistencia', e por estar em consonancia com a mesma, eles nao so operaram como redutos 

nucleadores para muitos cientistas socials que tinham optado por ficar no Urugual, como 

tambem se constituiram em espa9os de diaJ.ogo plural, aberto, e voltado para a reflexiio 

sobre os grandes problemas, para o interciimbio de informa96es e opinioes, e para o 

encontro daqueles que ansiavam superar o isolamento que, gradual e implacavelmente, se 

estendia sobre toda a sociedade. Tals encontros implicavam a quebra das barreiras que se 

tinham levantado em decorrencia dos rigidos antagonismos derivados do conflituoso 
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convivio social registrado antes de 1973 e que, por outra parte, estabeleceram o 

reconbecimento de novas e mais profundas solidariedades, acima do sectarismo de 

outrora. Assim, a participaviio obtida nestes foros refletiu urn espectro amplamente 

pluralista, que, ademais, enriqueceu os niveis da analise e da reflexao academica atraves do 

contraste das opinioes e das tendencias divergentes. 

Em quinto Iugar, e como algo estreitamente vinculado ao ponto anterior, deve-se 

assinalar a importiincia que coube aos centros como fluxos de comunicaviio intelectual 

com o resto do mundo - contribuiviio positiva para fins propriamente cientificos, mas 

circunstiincia que tambem alcanvou projeyao de ordem politica. Em urn pais de rigidas 

fi:onteiras, onde aos 'possiveis' visitantes ilustres era vetada a entrada, onde estava 

proibida a circulaviio de toda publicaviio que contivesse ideias ''foriineas" contestadoras, e 

onde o controle se estendia a praticamente todas as ordens da vida cotidiana, a projeyao 

dos centros independentes de pesquisa em ciencias sociais no exterior representou urn 

avanvo revitalizador para o entorno cultural. 

A filiaviio a programas regionais, entre os quais se deve destacar a importiincia 

adquirida pelas redes que se estabeleceram por iniciativa do CLACSO, permitiu manter 

contato com a comunidade academica latino-americana, expresso atraves da participayao 

conjunta em seminiui.os de estudos e da realizaviio de programas de pesquisa associados. 

Desta forma, alem de tudo, os centros se mantiveram atualizados e, de certa maneira, ate 

participaram da conformaviio das grandes linbas do pensamento social na regiao. Este 

fenomeno foi tao importante, que a decada dos 70 ficou caracterizada como urn periodo 

particularmente rico no hist6rico das ciencias sociais latino-americanas - hist6rico que, 

por outro !ado, esteve pautado pela quebra de paradigmas e pela procura de novos 

pariimetros capazes de interpretar a complexa trama de uma realidade diniimica e mutante. 

0 fato de ter se inserido ativamente nessas reflexoes, a possibilidade de gerar aruilises 

comparativas e o fato de assistir a urn fenomeno de regionalizaviio, ampliou os horizontes 

intelectuais dos cientistas sociais locais. 
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As rela96es com agencias de coopera9iio e com organismos internacionais, que 

respaldaram de rnaneira decisiva a a9iio dos centros, uma vez que o apoio oferecido por 

estas agencias foi de fundamental importiincia para a constitui9iio de equipes estaveis e de 

alta dedica9iio profissional its tarefas academicas, ampliou esse diitlogo com o exterior e, 

em muitos casos facilitou, mediante viagens, o estabelecimento de contatos com a 

comunidade cientifica internacional. 

Por Ultimo, porem niio com uma enfase menor, deve-se destacar que urn dos 

aspectos que deu maior peculiaridade its atividades cientificas desenvolvidas pelos centros 

privados de pesquisa no periodo considerado foi o estreito relacionamento que eles 

mantiveram com os grupos e movimentos sociais. Com efeito, it medida em que se foram 

abrindo espayOS para a emergencia dos movimentos sociais - alguns dos mais tradicionais, 

tais como o sindical ou o estudantil, e outros que come9avam a surgir como expressiio de 

novas formas de mobilizayiio popular de bairros, setorial ou etario - os centros 

comeyaram, tambem, a operar como palanques de apo10, especialmente no que diz 

respeito it assessorias tecnicas e it forma9iio de quadros. A integrayiio dos centros 

academicos com os de promo9iio social numa mesma rede, as mutuas colaborayi)es 

estabelecidas em ambos os niveis e o desenvolvimento simultiineo e articulado de a96es 

promocionais e academicas numa mesma institui9iio constituiram outras manifesta96es da 

intera9iio dialetica do trabalho academico com a pratica social45 

Finalmente, deve-se considerar que nas ultimas etapas do processo ditatorial -

quando reaparecem em cena outros atores, tais como os partidos politicos, e quando os 

grupos sociais foram consolidando seus espa9os - os centros adaptaram suas prioridades 

visando dar respostas its novas questoes que iam surgindo. Assim, foi ampliado o diitlogo 

45 Note-se, ainda, que o desenvolvimento deste tipo de atividades por parte dos centros ni!o se den de 
uma forma uniforrne em todos eles. CIEDUR e CLAEH estiveram, de forma not6ria, muito mais 
envolvidos ua realizac;i!o de estudos e de aruilises de ruaneira conjunta com movimentos populares e 
sindicatos - CIEDUR muito especialmente a partir das a¢es promovidas pelo sen Departamento de 
Assessoramento Tecuico, Economico e Social (o DATES); e CLAEH a partir das suas pr6prias origens 
'empiricistas', associadas ao movimento "Economia e Humauismo", de cnnho social-cristi!o. Neste 
sentido, vale destacar que CIESU e CINVE foram os centros que menos tenderam a interagir com ontras 
instimi¢es visaodo desenvolver tarefas de promoc;i!o social. De futo, e na opiuii!o dos pr6prios cientistas, 
CIESU e CINVE silo os centros que sempre se caraterizaram por ter urn perfil de corte mais academico I 
academico. 
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dos centros com os 'novos' atores, levando os primeiros a participar ativamente de todas 

as etapas de urn programa comum elaborado pela sociedade ( chamado de "concertacion 

programatica") que conduziu a rearticulaviio do Uruguai pos autoritario. 

*** *** *** 

A partir do que surge das considera96es realizadas em tomo dos seis aspectos 

tratados no item anterior - e, de modo mais geral, da analise da evoluviio da Economia e 

da Sociologia no Uruguai no decorrer do capitulo anterior (Cap. I) -, a contribuiyao dos 

centros ao desenvolvirnento das ciencias sociais e a resistencia cultural contra o 

obscurantismo, num primeiro momento, e sua contribui9ao para a ampliaviio dos espa9os 

democraticos, depois, foi extremamente relevante. Eles constituiram-se, talvez ate por 

for.;:a de circunstancias nao previstas, em focos de irradia9iio de uma contracultura que 

visava manter os legados intelectuais do pais. Eles atuaram eficientemente realizando uma 

sistematica administraviio dos recursos humanos e financeiros disponiveis e projetaram a 

sociedade uma nova dirnensao do conhecimento. Eles foram os receptores de uma 

tradi9iio universitilria que se deslocou dos espa9os fisicos das Faculdades a estas esferas 

urn tanto iconoclastas. Tais institui96es, entretanto, nao se constituiram em fenomeno 

original, porquanto algo similar aconteceu nos demais paises latino-americanos, e 

particularmente no Cone Sui. Foram, isso sim, uns dos tantos "anticorpos" gerados pelo 

proprio autoritarismo no marco das praticas sociais inovativas as quais fizemos referencia 

no inicio deste capitulo. 

Cabe assinalar, tambem, as numerosas dificuldades que o trabalho dos centros 

enfrentou. Em primeiro Iugar, aquelas compartilhadas com o resto da sociedade, ou seja, 

as que se derivaram da propria situayiio autoritaria. E claro que o clima existente nao era o 

mais propicio para desenvolver tarefas de pesquisa, e particularmente em ciencias sociais. 

As limita96es impostas para a reflexao critica, para o dia.Jogo e para a divulgayao do 
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pensamento traduziram-se em fortes restri96es ao trabalho intelectual e em mudan9as 

radicais na diniimica dos cientistas sociais vinculados aos centros. 

Uma das dificuldades registradas era a falta de intera9ao entre os centros, sendo 

que urn elemento importante para a analise da dinfunica dos cientistas sociais nos centros 

foi a incapacidade dos mesmos em articular urn processo que os levasse a interagir entre 

si. De fato, os centros mantiveram escassos vinculos mutuos durante o periodo da ditadura 

e s6 passaram a se aproximar de uma forma mais fecunda no periodo imediatamente 

anterior it reinstaura9iio democnitica. Urn dos cientistas entrevistados destacou que os 

centros niio tiveram a capacidade, por exemplo, de gerar uma 'entidade' associativa 

surgida a partir de interesses comuns. 

"No verao de 1982, Enrique Iglesias chegou ao CIEDUR e naquele 
momento houve uma reuniiio de s6cios, que de fato era uma reuniiio de 
cinco pessoas. Enrique ja estava preparando a saida dele da CEP AL mas 
ainda nao visava ir para o BID, e ele veio com uma ideia que era muito 
boa: criar uma especie de Colegio de Mexico entre todos os centros; 
criar urna institui9ao de gradua9ao ou de p6s-gradua9ao que se 
caracterizasse por aspirar a deter urn nivel de excelencia academica. A 
ideia era essa, e a ideia tambem era irnplementa-la a partir de uma 
iniciativa de indole privada. Ele apelou para isso mas, lamentavehnente, 
os centros nao conseguiram entrar em acordo entre si. Os centros, deve
se dizer, estiveram muito divididos e formaram uma especie de inter
centros s6 no momento do fim da ditadura. Isso porque, de urn !ado, ja 
se sentiam amea9ados pela Universidade e, de outro, precisavam adotar 
uma politica comum perante ela." 

Precisamente, deve-se notar a partir de 1980, e por iniciativa deles pr6prios, foi 

estabelecida uma coordenadoria unica para os diversos centros de pesquisa e de promo9iio 

social. Essa entidade, embora niio se constituisse em termos formais, deu Iugar ao que se 

chamou de "Intercentros". Tal nucleamento de centros, que em conjunto abarcou quinze 

institui96es, manteve reuni6es peri6dicas durante urn tempo prolongado e desenvolveu 

distintas atividades, dentre as quais destacam-se a realiza9ao de semimirios e a 

organiza9ii0 de grupos de estudo sobre temas oportunamente escolhidos. Entre os centros 

dedicados it promo9ao social que participaram desta rede, alem dos centros independentes 
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de pesquisa em ciencias soc1rus, encontravam-se os seguintes: CCU (Centro 

Cooperativista del Uruguay), CIDC (Centro de Investigaci6n y Desarrollo Cultural), 

CIPFE (Centro de Jnvestigaci6n y Promoci6n Franciscana y Ecol6gica), COYC (Centro 

de Orientacion y Consulta), EMAUS Uruguay, FORO JUVENIL, IPRU (Jnstituto de 

Promoci6n Econ6mica y Social del Uruguay), SCOUTS Cat6licos del Uruguay, e 

SERP AJ (Servicio de Paz y Justicia). (P AREJA, 1990: 33) 

Alem disso, as limitayoes de urn espayo cultural que era rigidamente controlado 

somaram-se alguns problemas relativos a disponibilidade de recursos tanto humanos como 

financeiros. De fato, a obtenyao do financiamento que permitisse uma efetiva dedicayao as 

tarefas acadernicas envolvia - ainda que se contasse com a disposi9ao solidaria de varias 

agencias internacionais - complexos processos de 'barganha' para concretizar as 

colabora9oes e para garantir aos centros as maiores margens de autonornia possiveis. 

Os centros privados de pesquisa em ciencias sociais s6 conseguiram manter as 

atividades, num periodo caracterizado pela pesquisa "de resistencia" em condi96es de 

isolamento, grayas ao apoio financeiro que chegava do exterior. 

Esse apoio, entretanto, nao era uniforme para todas as tematicas e tipos de 

pesquisadores. Pelo contrario, ele se originava de fontes diversas, passava por diferentes 

mecanismos de decisao no interior das agencias que o outorgavam, e, mais ainda, 

orientava-se a partir dos interesses concretos e das filosofias caracteristicas dos 

"doadores". Esses apoios, alem de tudo, conduziram ao direcionamento das atividades 

desenvolvidas no Uruguai - dado que tudo o que se fazia, uma vez que nao existia a 

possibilidade de contar com financiamento de outra natureza, dependia dos recursos que 

provinham das agencias filantr6picas e organismos internacionais e, claramente, dos 

criterios que os orientavam. Conseqiientemente, a importiincia e o impacto destes 

organismos financiadores na manutenyao das atividades e na dire91io das ciencias sociais 

no Uruguai e diversificado. Estas questoes serao tratadas no proximo capitulo. 
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CAPITuLO ill-

FINANCIAMENTO EXTERNO: APOIOS, CONSTRU(:AO DE 

AGENDAS DE PESQUISA E DEBATES CONEXOS 

"We are all creatures of our time, its prevailing theories, and the 
institutional structures in which we move. Foundation program strategies 
in the social sciences have never been fabricated under germ-free, value
free laboratory conditions. Rather, they have been shaped and have 
evolved over time in accordance with a rich variety of interacting variables 
- explicit and implicit, perceptual and structural - that were in close 
relation with the overarching 'temper of the times'." (Ford Foundation, 
1973: 3) 

Na amilise da trajet6ria da Economia e da Sociologia no Uruguai, durante as 

decadas de setenta e oitenta, e fundamental reconhecer, como referido anteriormente, a 

importancia do financiamento extemo aos centros privados de pesquisa. Nesse sentido, 

mesmo que o periodo mais recente esteja fora do escopo do presente trabalho, cabe 

mencionar que a Economia e a Sociologia sao, em boa medida, ainda hoje, produto do 

desenvolvimento ocorrido durante o regime militar, quando essas disciplinas conseguiram 

se manter gra9as ao financiamento extemo. 

A principal ingerencia do financiamento extemo nas atividades dos centros esta 

referida as influencias do primeiro na defini9iio dos temas de estudo e das agendas de 

pesquisa, levando tambem a especializa((ao dos cientistas sociais em determinadas 

tematicas. Mas, alem disso, por viabilizar a constitui((ao e manuten((ao dos centros, o 

financiamento extemo foi pe9a chave na atual conformal(ao institucional da pratica 

cientifica nestas disciplinas. 
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Tal como foi analisado no primeiro capitulo deste trabalho, as atividades de 

pesquisa desenvolvidas no Uruguai ate inicios da decada do 70 restringiam-se ao que era 

realizado em funbitos publicos - eminentemente, em Institutos adscritos a Faculdades da 

Universidad de Ia Repitblica ou na 6rbita de certos Ministerios. Estas atividades eram 

realizadas tendo como base recursos originados nas areas publicas, sendo que o dinheiro 

que o Estado destina a tais fins costuma ser administrado por pessoas que se dedicam a 

consecw;ao dessas tarefas no proprio aparelho do Estado ou nas sessoes de 'setor 

financeiro' localizadas nas diversas Faculdades ou entidades publicas. A partir disso, 

constata-se que antes do periodo em questao - ou seja: ate o momento em que os 

cientistas sociais uruguaios com~aram a desenvolver atividades de pesquisa nos centros 

privados, os primeiros nao tinham incorporado, como habitos de trabalho, a necessidade 

de barganhar, de negociar e de depois ter que gerir os recursos alocados. Nao que eles nao 

tivessem que lidar com aspectos vinculados ao dinheiro recebido do Estado para a 

consecuvao das tarefas compreendidas nos projetos de pesquisa, mas eles nao se 

percebiam a si mesmos como sendo os responsaveis (em boa medida, porque nao o eram) 

por, por exemplo, realizar os 'relat6rios financeiros' ou a prestavao de contas em datas 

pre-estabelecidas, por ter que negociar com os colegas sobre como gastar os recursos 

obtidos ou como realizar investimentos de Iongo prazo e planejar a aquisivao de 

equipamentos no interior das institui96es em que estavam inseridos, etc. 

No entanto, a partir da formavao dos centros privados de pesquisa e, mais ainda, 

dada a necessidade de, perante as agencias financiadoras, planejar o que haveria de ser 

solicitado e depois prestar contas do recibido, eles sim passaram a ser os responsaveis por 

questoes deste teor. Vale dizer, assim, que as atividades desenvolvidas nos centros 

privados de pesquisa nao s6 podem ser diferenciadas daquelas que se realizaram no 

periodo precedente no tocante a agenda de pesquisa - diferenciavao que conduziu a 

abordagem de novas tematicas e a conformavao de sub-especialidades que prevalecem ate 

a atualidade - como elas tambem marcaram urn ponto de inflexao no que diz respeito a 

pratica de pesquisa, a assun9ao de responsabilidades de gestao por parte dos cientistas e, 

de modo geral, no que diz respeito a incorporavao de novos habitos de trabalho. Esses 

habitos, alias, sao os que primam na atual 'forma de se fazer ciencia'; sendo que os 
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cientistas sociais uruguaios que desenvolvem tarefas de pesquisa hoje em dia aprenderam a 

gerir recursos naquele entao; no interior dos centros, e dada a necessidade de atender it 

manutenvao das atividades no pais atraves do recebimento de recursos fornecidos por 

agencias ou funda<;oes internacionais. 

Assim, e pertinente destacar que as atividades academicas levadas adiante nos 

centros privados - mesmo constituindo urn movimento de 'resistencia' - viram-se 

fortemente marcadas pelo fato de estarem sujeitas it ajuda externa. As diniimicas de cada 

urn dos centros estavam pautadas pela assistencia financeira externa, dependiam dela, 

sujeitavam-se a prazos, cronogramas e comportamentos estabelecidos em funvao de tal 

ajuda e direcionavam-se a partir das caracteristicas pr6prias das instituivoes que 

outorgavam os auxilios. Tais comportamentos - associados it necessidade de aprender a 

gerir recursos de pesquisa, de atender it formavao de recursos humanos, de escrever 

artigos cientificos visando difundir os conhecimentos gerados, e de, entre outros, ter uma 

produ<;ao quantitativa e qualitativamente significativa, porquanto era com base nessa 

produ91io ( e nesses comportamentos todos) que os centros eram avaliados pelos 

financiadores - contribuiram it constru<;ao de urn 'novo' ethos cientifico entre a 

comunidade de cientistas sociais uruguaios. 0 fato de esse ethos ter-se formado antes da 

volta it democracia no pais resultou urn fator de fundamental importancia porquanto, ap6s 

1985, os cientistas uruguaios que voltaram para a Universidade, ou que ainda 

permaneceram nos centro privados, ja nao podiam contar com recursos financeiros 

significativos. E, nesse contexto, os habitos, os comportamentos, as pniticas de trabalho, 

o ethos cientifico, construido, e por eles incorporado, no periodo precedente (em 

decorrencia da adquisivao de uma diniimica associada ao ambito do privado, e ja nao do 

estatal) mostraram-se decisivos para eles continuarem a desenvolver suas atividades nos 

anos 90. 

Neste capitulo, focalizaremos questoes de ordem geral relacionadas its agencias e 

fundavoes que possibilitaram o desenvolvimento de atividades nos centros privados de 

pesquisa durante as decadas de 70 e 80 - tais como: caracteristicas das agencias, da sua 

forma de atuavao, distribuivao do orvamento das mesmas segundo areas do conhecimento 
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apoiadas nos paises assistidos, etc. Por sua vez, ao analisar os objetivos dessas institui9oes 

estaremos introduzindo o debate, ainda hoje presente, em relayao a quais as 

intencionalidades e motivayoes que guiaram as a9oes das mesmas nos paises do Terceiro 

Mundo. 

Ao fazermos este relato, destaque sera dado a ingerencia do financiamento extemo 

nas diversas atividades desenvolvidas no interior dos centros privados em ciencias socials 

do Uruguai, merced aos apoios recebidos das agencias e fundayoes, quais sejam: a 

elaborayao da agenda de pesquisa dos centros; a formayao de recursos humanos voltados 

para pesquisa atraves da implementavao de cursos e o treinamento permanente de jovens 

nas tarefas, do dia a dia, inerentes a pratica academica; a manutenvao de layos 

cooperatives com outros centros privados e institui9oes - algumas vezes em decorrencia 

da formavao de equipes regionais para atender a produvao de trabalhos especificos ou 

para desenvolver pesquisas que, sobre uma mesma temiitica, as agencias e funda9oes 

desejavam estimular- eo desenvolvimento de urn ethos cientifico particular. 

A aruilise que se faz aqui baseou-se em informavoes coletadas nas pr6prias 

agencias e funda9oes consultadas para a realizayao deste trabalho, assim como em 

entrevistas realizadas com tres das pessoas que, no decorrer das decadas dos 70 e 80, 

participavam da tomada de decisoes em relavao aos escrit6rios ou programas 

especialmente criados na estrutura organizacional dessas funda.;oes para atender a 

America Latina. Cabe salientar que com vistas a coleta dos dados correspondentes as 

agencias, a pesquisa de campo realizada centrou-se na revisao de materials de arquivo 

localizados nos escrit6rios e agendas indicadas a seguir: { 1} o Latin American and 

Caribbean Regional Office (LACRO), sediado na cidade de Montevideu, do Centro 

Intemacional de Investigayoes para o Desenvolvimento I International Development 

Research Center (CIID-IDRC); {2} o Escrit6rio da Ford Foundation localizado na cidade 

do Rio de Janeiro, assim como o Escrit6rio Central desta fundayao estadunidense, na 

cidade de Nova Iorque; e {3} a Swedish Agency for Research Cooperation with 
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Developing Countries (SAREC)46
. A analise realiza-se, ainda, com base na opiniao enos 

depoimentos de cientistas sociais que, no periodo de 1975 a 1990, trabalhavam nos 

centros contemplados com a ajuda externa - recolhidos em vinte entrevistas abertas e 

detalhadas. 

3.1.- Prineipais agendas efunda~iJesfilantropicas 

As principais organizas:oes e fundas:oes filantr6picas que marcaram o 

desenvolvimento das duas disciplinas das ciencias sociais consideradas foram: 

a Fundas:ao Ford (Ford Foundation), norte-americana, 

o Centro lnternacional de Investigas:oes para o Desenvolvimento (CIID), 

canadense; habitualmente referido a partir da sua sigla em ingles: International 

Development Research Center (IDRC) - que, em dezembro de 1989, 

estabeleceu seu escrit6rio regional, o Latin American and Caribbean Regional 

Office (LACRO), na cidade de Montevideu47 
-, e 

a agenda sueca SAREC I Swedish Agency for Research Cooperation with 

Developing Countries. 

Alem delas, tambem foi significative o apoio que os centros privados receberam 

das seguintes instituis:oes: 

- a norte-americana Fundas:ao Rockefeller (Rockefeller Foundation) -

embora o financiamento que ela concedeu fosse restrito ao desenvolvimento de 

"" No que diz respeito a coleta das infonna90es relativas a SAREC, deve-se notar que a mesma se 
viabilizou mediante a solici!a93o, ao Escrit6rio Central de Estocolmo, e o posterior recebimento dos 
informes de avalia9fto, que especialistas internacionais tinbam realizado, do Latin American Programme 
(LAP) da agencia. Adicionalmente, cabe indicar que quem fosse o Coordenador Responsilvel do LAP 
durante as dnas ctecadas consideradas por nos, o Sr. Enrique Ganuza, teve a enorme gentileza de realizar 
duas li~iles tele!onicas a Bara.o Geraldo para nos permitir manter entrevistas por essa via. 
47 

- Note-se que anteriormente a data assinalada, esse escrit6rio regional, criado em 1972, estava situado 
na cidade de Santafe de Bogota, Colombia. Independentemente da mudan93 para Montevideu, o Diretor 
do LACRO continuou a ser o Sr. Fernando Cbaparro. (IDRC, 1990: 18). 
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projetos sobre Populayao, atraves do Programa de Investigaciones Sociales sabre 

Poblaci6n en America Latina (PISP AL) , 

- a norte-americana Inter American Foundation (IAF), 

- a agencia holandesa NOVIB I Nederlandse Organisatie Voor 

Intemationale Ontwikkelingssamenwerking, e 

- a Funda9ao Ebert da Alernanha - que, no final da decada de 80, 

estabeleceu urna filial ern Montevideu: Friedrich Ebert Stiftung, Uruguay 

(FE SUR) 

Os projetos apoiados por estas ultirnas institui9oes, ainda que significativos no 

conjunto das atividades acadernicas desenvolvidas pelos centres, tiveram urn caniter 

pontual e aplicado, correspondendo, na rnalor parte das vezes, ao que no jargao 

profissional se chama de pesquisa-a9ao. Assirn, os projetos e as atividades prornovidos por 

FESUR, IAF, ou NOVIB nao se orientavam prioritariamente ao desenvolvirnento 

acadernico, mas a resolu9ao de problemas. Para tanto, financiavam atividades dos 

seguintes tipos: a) realiza9ao de diagn6sticos socials a partir da intera9ao corn centrals de 

trabalhadores- p.ex.: asessoramento ao PIT (Plenario Intersindical de Trabajadores) jit 

no ultimo periodo da ditadura, corn recursos do NOVIB; b) anitlise de realidades 

produtivas especificas a partir da interacao corn rnovirnentos de trabalhadores rurals -

p.ex.: ern materia de agricultura familiar, trabalho informal e pesca, corn fundos da IAF; c) 

irnpressao de relat6rios, documentos de trabalho e folhetos de divulga9ao das atividades 

realizadas - este e o caso particularrnente do FESUR, cujo apoio se centrou quase 

exclusivamente na difusao. (CIEDUR, vitrios anos; CIESU, 1989; CINVE, 1985) 

Por outro !ado, e possivel constatar a partir da anitlise da re1a9ao dos projetos e 

agencias financiadoras, que as institui9oes mals atuantes forarn a Ford Foundation, o 

CIID!IDRC canadense e a agencia sueca SAREC48 A contribui9ao dessas instituiy5es e 

precise sornar o apoio recebido do Conselho Latino-arnericano de Ciencias Socials 

(CLACSO), durante todo o periodo. Na realidade, as atividades apoiadas pelo CLACSO, 

48 Note-se que a importancia atribuida ao papel que desempenhou a agencia SAREC nao e de facil 
constata9ffo empirica a partir da rela9ffo de projetos e atividades realizadas pelos centros ja que a SAREC 
coucedia grants institucionais -levando a que a mesma oferecesse ajuda para os centros in tatum. 
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especialmente as bolsas de iniciar;ao cientifica e bolsas no exterior, foram muitas vezes 

viabilizadas com recursos obtidos pelo CLACSO junto aquelas mesmas instituir;oes 

financiadoras. Isto foi possivel atraves de mecanismos e programas internes diferenciados 

(McCARTHY, 1987) dessas agencias que contemplavam os organismos coordenadores de 
• • 49 

ar;oes e programas regwmus . 

A seguir serao apresentadas as principais caracteristicas das tres agencias 

consideradas mais importantes, referidas como CIID I IDRC, Ford Foundation e SAREC. 

A analise priorizara os objetivos declarados dessas instituir;oes e as opini5es dos cientistas 

entrevistados em relar;ao a participaryao das mesmas na evolur;ao das ciencias sociais 

latino-americanas, em geral, e uruguaias, em particular. 

49 Sem que seja inten9fio especifica deste trabalho aludir a natureza das atividades desenvolvidas no 
ambito do CLACSO, mas depois deter analisado uma parte substantiva das publica¢es do Conselho
especialmente os 64 niuneros produzidos da chamada "Carta de CLACSO" e alguns niuneros da Revista 
imaginativamente intitulada "David y Goliath" - e visando dar conta do carilter do Conselho como 
coordenador das ac;Oes realizadas no nivel regional, entendemos pertinente fazer alusiio, ao papel na 
integra<;ao latinoamericana que o mesmo teve durante boa parte do periodo considerado neste trabalho. 
Assim, quando houve a renova9fio parcial dos membros do Comite Diretivo, os quais cumpriam func;Oes 
durante urn periodo de quatro anos, este passou a ser composto por cientistas socials da quase totalidade de 
paises do sub-continente, com especial representa9fio daqueles nos quais tanto CLACSO como FLACSO 
tinham sedes. Nesse momento (novembro de 1981, e com vigencia nos cargos ate 1985) foram reeleitas 
dez pessoas que desenvolviam atividades desde o periodo anterior ( cujo inicio datava de 1977) e tambem 
eleitas mais oito pessoas - com o qual o Comite passou a estar integrado por: Cilndido Mendes de 
Almeida { cientista politico brasileiro}, Maria Herminia Tavares de Almeida { soci6loga brasileira}, 
Enrique Bernales { soci6logo peruano}, Jniio Cotler { soci6logo peruano}, Angel Flisfisch { soci6logo 
chileno}, Alejandro Foxley { economista chileno}, Julio Labastida { soci6logo mexicano}, Lnis Macadar 
{economista uruguaio}, Guillermo Molina Chocano {soci6logo hondurenho}, Trinidad Martinez Tarrag6 
{ economista mexicana}, Lucas Pacheco { economista equatoriano}, Gaston Parra Luzaro { economista 
venezuelano}, Henry Pease Garcia {soci6logo peruano}, Jose Lnis Reyna {soci6logo mexicano}, Jorge 
Schvarzer { economista argentino}, Hector Silva Michelena { economista venezuelano}, Helgio Trindade 
{cientista politico brasileiro} e Oscar Yujnovsky {urbanista argentino}. (CLACSO, 1982: 1). Por outro 
!ado, naque1es anos o CLACSO contava com 9 Comissiies de Trabalho cuja coordena<;ilo tambem estava 
em maos de cientistas reconhecidos dos mais diversos paises - elas/eles eram: * Ciencia, Tecnologia e 
Desenvolvimento, Hebe Vessuri {CENDES, Venezuela}, * Desenvolvimento Urbano e Regional, Jorge 
Enrique Hardoy { CEUR, Argentina}, * Educa9fio e Desenvolvimento, Gniomar Namo de Mello 
{Fnnda9fio Carlos Chagas, Brasil}, * Estudos de Conjnntora, Rolando Ames { CISEP A, Peru}, * 
Movimentos Laborais, Ignacio Marvan {IISUNAM, Mexico}, * Estudos Rurais, Humberto Rojas 
{ OFISEL, Colombia}, * Hist6ria Economica, Enrique Florescano {DEH, Bolivia}, * Popula9fio e 
Desenvolvimento, Vilmar Faria { CEBRAP, Brasil}, * Programa Especial Regional de Ciencias Socials, 
DomingoRivarola {CEPES, Paraguai}. (CLACSO, 1982: 24). 
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3.1.1. - CIID I IDRC 

0 Centro Internacional de Investigav6es para o Desenvolvimento (International 

Development Research Center) do Canada, criado em 1970, define como orientavao 

prioritaria no seu Ato50de Constituivao "encorajar, apoiar e conduzir pesquisas sobre os 

problemas das regioes em desenvolvirnento no mundo e sobre os mecanismos utilizados 

para a aplicavao e a adaptavao dos conhecimentos cientificos e tecnicos atendendo ao 

desenvolvirnento econornico e social dessas regioes". (IDRC, 1971: 7). Os seguintes 

objetivos especificos aparecern referidos : "contribuir para o desenvolvimento dos talentos 

dos cientistas naturais, dos cientistas sociais e dos tecn6logos do Canada e de outros 

paises; auxiliar as regioes em desenvolvimento para que construam as capacidades de 

pesquisa, as habilidades inovativas e as instituivoes adequadas para a soluvao dos seus 

problemas; en cora jar, de modo geral, a coordena9ao das pesquisas internacionais para o 

desenvolvimento e fomentar a coopera9ao no que diz respeito a pesquisas voltadas para 

problemas ligados ao desenvolvimento entre regioes desenvolvidas e aquelas em 

desenvolvirnento para seu beneficio mutuo." (IDRC, 1971: 9) 

Visando atingir esses objetivos, o Board of Governors decidiu, logo na primeira 

reuniao- ocorrida no Escrit6rio Central da agencia, em Ottawa, entre 26 e 28 de outubro 

de 1970 -, "centrar a aten9ao, durante os primeiros anos, para: 

(1) estender ou ampliar o estudo dos problemas din§.rnicos do desenvolvirnento que 

podem ser solucionados atraves da aplicavao de metodologias de pesquisa cientifica ou 

de pesquisas em tecnologias aplicadas, e especialmente aqueles problemas que afetam 

o bem-estar de pessoas que vivem em areas rurais e que estao experimentando a 

transi9ao de urn modo de vida tradicional para urn moderno. Por serem de natureza 

variada, muitos destes problemas s6 poderao ser solucionados mediante o exame 

direto no local. Ao selecionar estes tipos de problemas, o Board enfatizou 

50 0 International Development Research Centre Act recebeu o Royal Assent em 13 de maio de 1970 e 
OS Governors do Centro foram designados pelo Governor-in-Council no decorrer do mes de outubro de 
1970. (JDRC, 1971: 7) 
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particularmente o fato de que cabe ao Centro assistir as regioes em desenvolvimento 

na construyao de suas capacidades de pesquisa, de suas habilidades inovativas e das 

institui96es necessarias para solucionar seus problemas. 0 Centro devera estabelecer 

padroes de coJaborayaO internacional que Jevem a uniao das instituiv5es de pesquisa 

das nay5es desenvolvidas com aquelas em desenvolvimento, apoiando as comunidades 

academicas para que se engajem em trabalhos e estudos sobre problemas 

compartilhados; e 

(2) [prencher] os muitos requerimentos que deverao ser satisfeitos visando a constrw;ao 

de urn sistema mundial de informav5es que, satisfatoriamente, ofereva aos paises em 

desenvolvimento as fontes documentais e os conhecimentos cientifico-tecnologicos 

necessaries para a formulavao de politicas de desenvolvimento e para a implementavao 

de programas orientados ao crescimento." (IDRC, 1971: 12) 

A partir dessas diretrizes gerais, o CIIDIIDRC estabeleceu quatro 'areas de 

prograrna' procurando conduzir as pesquisas realizadas pelo proprio centro, e, 

principalmente, orientar a concessao de financiamentos do IDRC para projetos de outras 

instituiv5es. Essas areas eram: Agricultura e Ciencias da Alimentavao; Ciencias da 

Informavao; Populavao e Ciencias das Saude; Ciencias Sociais e Recursos Humanos. 0 

Diretor de cada uma dessas divisoes de programa era responsavel pelas decisoes relativas 

ao financiamento de projetos, devendo levar em consideravao as prioridades identificadas 

pelos atores diretamente envolvidos com pesquisa nos paises em desenvolvimento -

convertendo-se ele proprio ( o Diretor) numa mistura de trabalhador social e policymaker 

of the low-income countries. 

Mesmo que seja do maior interesse nos aprofundar nas areas tematicas apoiadas 

pelo IDRC no caso concreto do Uruguai, e ainda mais analisar se os projetos 

desenvolvidos pelos centros privados de pesquisa em ciencias socials se enquadravam nas 

areas-macro enunciadas pelo IDRC - o qual sera feito logo a seguir -, gostariamos de 

salientar o fato de que a ayao levada adiante pela agencia, durante os anos 70 e 80, soube 

se orientar em torno a 3 eixos: urn deles, relacionado com a alocayao de recursos para a 
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abordagem de certas tematicas; urn segundo, que diz respeito ao treinamento; e urn 

terceiro, tendente a favorecer a politica de 'regionaliza9iio' seguida pela agencia. 

No que diz respeito as a96es desenvolvidas pelo CIIDIIDRC em termos de 

tematicas, cabe destacar que, desde o inicio ( considerando por tal o da conforma9iio da 

propria institui9iio ), esta agencia atribuiu grande prioridade aos estudos relatives ao meio 

rural e a agricultura - sendo que o papel que coube aos trabalhos encorajados nessas areas 

cresceu de importancia no transcurso das decadas de 70 e 80. Evidencia do significative 

interesse nestas tematicas e o fato de que tres das quatro divisoes de programa apoiavam 

projetos referidos a mesma. (IDRC, 1971). 

Ao querermos analisar qual a incidencia dessa orienta9iio privilegiada da agencia 

nas orienta96es tematicas que ela efetivamente financiou na America Latina, e mrus 

especificamente, no caso do Uruguai, achamos que a prioridade concedida pelo 

CIIDIIDRC para os temas de pesquisa relacionados com o meio rural e a agricultura pode 

ser claramente percebida atraves do apoio que esta agencia concedeu, sob a forma de 

projetos de pesquisa, aos centres privados de pesquisa. Por exemplo, o CIEDUR recebeu 

financiamento do IDRC para levar adiante dois projetos intitulados: 'Fisheries 

Development (Uruguay)' e 'Forest Exploitation and the Environment in Uruguay'; o 

CIESU realizou uma pesquisa sobre 'Survival Strategies of Small Farmers (Uruguay)'; o 

CINVE desenvolveu urn total de quatro projetos ligados a estas tematicas - quais foram: 

'Generation and Adoption of Agricultural Technology (Latin America)', 'Technical 

Change in the Dairy Sector (Uruguay)', 'Technical Change in the Dairy Sector (Uruguay) 

-Phase IT' e 'Technological Change and Agro-Industry Development (Uruguay)'; e o 

CLAEH tambem recebeu apoio para realizar urn Unico projeto, sobre 'Small Farm 

Economics (Uruguay)'. (IDRC, 1996) 

De fato, ao considerarmos o total de vinte e quatro (24) projetos financiados pelo 

CIIDIIDRC aos centres privados uruguaios no periodo 1970-1990 achamos que oito (8) 

deles se referem a estudos vinculados a agricultura, mudan9as no meio rural ou a questoes 

associadas a alimenta9ii0 - representando cerca de 33% do total. Esses oito projetos 

138 



receberam, no conjunto, CAD 696.455 dos CAD 2.086.075 - ou seja: tambem perto do 

33% - outorgados pelo CIIDIIDRC para o desenvolvimento das ciencias sociais no 

Uruguai no periodo 1970-199051 

Vale destacar que esse 34% do total tendo sido dedicado ao financiamento das 

pesquisas ligadas a area de agricultura de fato deixa claro o quanto a mesma era 

importante para a agencia, porquanto "desenvolvimento rural-alimentavao" mostra ser a 

area a qual o CIIDIIDRC destinou a maior quantidade de recursos - sendo as outras 

consideradas "educayao" (15%), "economia" (32%), "infraestrutura" (9%) e "populagao" 

(10%). 

No que diz respeito, por sua vez, a distribui9ao dos recursos destinados a 

"desenvolvimento rural-alimentagao" entre cada urn dos centros privados em particular, 

cabe destacar que o CINVE foi aquele que realizou a maior quantidade de pesquisas sobre 

a tematica: 50% delas, sendo quatro ( 4) no total de oito (8); e tambem o que recebeu a 

maior quantidade de recursos financeiros para tal fins, CAD 356.355, dos CAD 696.455-

ou seja: 51%. (IDRC, 1996) 

Ao tratarmos do Centro de Investigaciones Econ6micas (CINVE), no segundo 

capitulo deste trabalho, enfatizou-se que, muito especialmente a partir de 1982, o centro 

centrou sua agenda de pesquisa no tratamento de temas como o da modemizagao agricola, 

o da agroindustrializavao e, tambem, o da insergao externa dos produtos uruguaios. Esse e 

urn fator importante a considerar, especialmente dado o fato de que, em 1981 e 1982, o 

CIIDIIDRC financiou ao CINVE dois projetos de pesquisa sobre estes temas - projetos 

cuja execugao teve Iugar entre 1981 e 1983, no caso do primeiro, e entre 1983 e 1986, 

para o do segundo. Tais projetos, intitulados "Technical Change in the Dairy Sector 

(Uruguay), Phase I e II", estiveram sobre a responsabilidade da Prof. Celia Barbato da 

Silva - especialista que, ate anos atras, na esfera da Universidade da Republica, tinha 

trabalhado sobre questoes ligadas a incorporagao de tecnologias no meio rural. Assim, o 

51
- Note-se que a cotayiio do oolar canadense, dnrante os Ultimos quinze anos, tern correspondido a 

aproximadamente dois ten;os do d6Jar estadunidense; vale dizer que no mercado cambial a relayiio e de 
U$S I= $CAD 1,30 
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CIID/IDRC ter apoiado a equipe do CINVE com mais do 50''/o do or~amento dedicado 

aos estudos agrirr:ios no Uruguai e urn elemento que nao pode se disassociar nem da 

trajet6ria e institucionaliza~ao do centro em questao nem dos interesses marcantes da 

agencia canadense. 

Cabe salientar, tambem, e dada a 'proximidade' registrada entre as tematicas de 

"desenvolvimento rural-alimentaviio" e a de "economia", que os projetos de economia que 

implicaram urn maior investimento (em recursos financeiros) por parte do CIIDIIDRC

ou seja: os que contribuiram de maneira not6ria para que o tema "economia" atingisse 

32% dos recursos- foram aprovados em 1981 (ap6s a quebrada fase de maior repressao 

da ditadura e quando ja era possivel que os pesquisadores fizessem referencia a politica 

economica e monetirria seguida desde a instauraviio da mesma); no inicio de 1984 (para 

analisar a reestruturaviio economica que estava deslanchando como conseqiiencia da crise 

do petr6leo advinda em 1982); em 1985 (ao CIESU, em tematica estreitamente ligada a 

questoes de ciencia e tecnologia); e em 1988 (ao CINVE, com o intuito de melhor 

entender as mudan9as relacionadas com a reestruturaviio industrial no pais). Assim, e 

como mera hip6tese, pode-se pensar no fato de que os projetos voltados para analisar 

questoes de ordem economica tenham alcan9ado dito patarnar dado o interesse por melhor 

entender os processos, tanto produtivos quanto monetirr:ios; os vai-e-vens, relacionados 

com a flutuaviio e a mobilidade dos capitais alocados no sistema bancirr:io do Uruguai 

como prava financeira: politica explicita mantida pelo govemo ap6s 1985; e as 

contingencias, conforme elas iam surgindo. 

Isso, por outro !ado, diz respeito a urn tema ao qual haveremos de nos referir ainda 

nesta seyao mas em relaviio ao qual, para adicionar elementos de anillise, consideramos 

pertinente fazer menviio de forma rapida. A partir do indicado por virrios dos cientistas 

entrevistados, a importancia outorgada aos estudos economicos, num contexto de clara 

instabilidade, diz respeito ao diillogo estabelecido entre a agencia e os pesquisadores - no 

sentido de que a negocia9ao dos projetos a serem financiados pelo CIID/IDRC partiam do 

estabelecimento de urn diillogo a respeito dos temas e da significancia que eles 

representavam. Os estudos de corte rurallagrirr:io/alimentar, tal como os pr6prios 
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documentos revelam, eram prioridade da agencia; pelo qual cabe nao deixar de vislumbrar 

que, alem de serem financiados pela importilncia que eles tinbam para compreender a 

realidade local, eles tambem revestiam o carater de se enquadrar dentro dos eixos 

prioritarios definidos pelo Escrit6rio Regional do IDRC, em consonilncia com as politicas 

delineadas em Otawa. 

Ate este ponto, remetemos as areas de desenvolvimento rural e de seguranca 

alimentar como prioritarias da agencia com base nos documentos encontrados a respeito e 

com base na listagem de projetos financiados aos centros uruguaios. Agora gostariamos 

de ratificar dita prioridade com base nos dados obtidos em relac;:ao a distribuic;:ao 

orc;:amentaria do CIIDIIDRC. Para isso, em primeiro Iugar, devemos considerar que, no 

periodo 1970-1986, "dos 434 milhoes que o IDRC gastou, aproximadamente, em 

pesquisas para o desenvolvimento, mais de 44% foi gasto em pesquisas sobre 

'alimenta¢o', [considerada] uma 'area problematica de desenvolvimento', seguida por 

gastos de infra-estrutura (16%), saude (9,8%), economia (9,3%), educac;:ao (6,7%), 

populac;:ao (5,4%), meio ambiente (3,6%), agua (1,7%), desemprego (1,6%), energia 

(1,1%), equidade (1%), habitac;:ao (0,9%) e algumas outras". (GERTLER, 1987 apud 

DAVIS, 1997: 271) 

Eis ai os dados que dizem respeito ao budget geral da instituic;:ao. Ao analisarmos 

os dados correspondentes aos projetos financiados pelo CIIDIIDRC no Uruguai no 

mesmo periodo - com o intuito de achar eventuais correlac;:oes - encontramos que, 

precisamente devido ao peso relativo alcanc;:ado pelos projetos financiados na area de 

Economia, registram-se pequenas variac;:oes na classificac;:ao das areas tematicas indicadas 

na distribuic;:ao geral da agencia, quando considerando a quantidade de projetos. Mas o 

cohorte percentual diferenciado apresenta semelhanc;:as (com excec;:ao feita a area de 

economia, pelas razoes ja manifestadas) com o budget geral, ao considerarmos os aportes 

financeiros, ou seja: o dinbeiro 'gasto' ou investido pela agencia. 

0 numero de projetos financiados aos centros privados uruguaios entre 1970 e 

1986 foi de vinte e urn (21) - sendo que, como ja foi apontado, o total para o periodo 
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1970-1990 foi de vinte e quatro (24 ). Desses vinte e urn projetos, sete (7) foram de 

desenvoivimento rural-alimenta'(ao {33%}, dois (2) de infra-estrutura {10%}, sete (7) de 

economia {33%}, tres (3) de educa9ao {14%}, e dois (2) de popuia9ao {10%}. Nao se 

registraram projetos que atendessem it area de saude nem aqueias que no budget geral da 

agencia alcan9aram cotas percentuais no entorno ou menores a 1% por cento. Cabe notar, 

ainda, que embora a quantidade de projetos dedicados a "infraestrutura" nao se situasse no 

mesmo patamar que o deste item no budget geral do IDRC, ao analisarmos a distribuiyao 

dos recursos financeiros a 'area', sim registra-se uma cota similar. Ou seja: o CIIDIIDRC 

s6 financiou dois (2) projetos que atenderam a gastos de infraestrutura, perfazendo perto 

de I 0% dos projetos financiados, mas esses dois projetos atingiram cerca de 23% dos 

recursos destinados as atividades de pesquisa no Uruguai. 

A distribuicao correspondente aos vinte e urn (2 I) projetos financiados, por urn 

valor total de CAD 1.693. 000, no periodo 1970-1986 segundo os recursos financeiros e 
apresentada a seguir: 

DESENVOLVIMENTO RURAL - ALIMENTA<;AO : CAD 543.655, representando o 
32% do total dos recursos alocados. 

INFRAESTRUTURA: CAD 392.810, representando o 23% do total dos recursos alocados. 

ECONOMIA : CAD 591.650, representando o 35% do total dos recursos alocados. 

EDUCA<;AO : CAD 92.885, representando o 5% do total dos recursos alocados. 

POPULA<;Ao: CAD 72.000, representando o4,%dototal dos recursos alocados. 
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Por sua vez, a distribuiviio - por quantidade de projetos financiados, temas e 

recursos orvamentarios (em do lares canadenses) - desses projetos e a seguinte: 

AoCIEDUR 

Nfunero de projetos financiados ao CIEDUR: 2 
DESENVOL VIMENTO RURAL- ALIMENTA<;:AO : 1 (50%) 
ECONOMIA : 1 (50%) 
Total em d6lares canadenses ao CIEDUR: 139.140 (8% do total) 
DESENVOLVIMENTO RURAL- ALIMENTA<;:AO: 70.800 (51%) 
ECONOMIA : 68.340 (49%) 

AoCIESU 
Nfunero de projetos financiados ao CIESU: 10 
DESENVOLVIMENTO RURAL- ALIMENTA<;:AO: 1 (10%) 
INFRAESTRUTURA : 2 (20%) 
ECONOMIA : 3 (30%) 
EDUCA<;:AO : 2 (20%) 
POPULA<;:Ao : 2 (20%) 
Total em d6lares canadenses ao CIESU: CAD 825.605 (49% do total) 
DESENVOLVIMENTO RURAL- ALIMENTA<;:AO: 63.300 (8%) 
INFRAESTRUTURA: 392.810 (48%) 
ECONOMIA: 231.210 (28%) 
EDUCA<;:AO : 66.285 (8%) 
POPULA<;:Ao: 72.000 (8,72%) 

AoCINVE 
Nfunero de projetos financiados ao CINVE: 7 
DESENVOL VIMENTO RURAL- ALIMENT A<;:AO: 4 (57%) 
ECONOMIA : 3 (43%) 
Total em d6lares canadenses ao CINVE: 648.455 (39% do total) 
DESENVOL VIMENTO RURAL- ALIMENTA<;:AO : 356.355 (55%) 
ECONOMIA: 292.100 (45%) 

AoCLAEH 

Nfunero de projetos financiados ao CLAEH: 2 
DESENVOLVIMENTO RURAL- ALIMENTA<;:AO: 1 (50%) 
EDUCA<;:AO : 1 (50%) 
Total em d6lares canadenses ao CLAEH: 79.800 (5% do total) 
DESENVOLVIMENTO RURAL- ALIMENTA<;:AO: 53.200 (67%) 
EDUCA<;:AO : 26.600 (33%) 
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Tal como pode se depreender da leitura dos dados apresentados, o centro privado 

que teve urn maior niunero de empreendimentos apoiados pelo CIID!IDRC foi o CIESU -

foi, tambem, o centro que concentrou a maior parte do on;amento alocado pelo 

CIID!IDRC no Uruguai (49''/o), aquele que desenvolveu urn leque mais amplo de 

tematicas, o unico ao qual a agencia apoiou em termos de Infraestrutura, e tambem o 

unico a receber recursos financeiros do IDRC para tratar de Populayao - inclusive porque 

o CIESU era o Unico centro uruguaio a contar com uma Dem6grafa: a Prof Nelly 

Niedworok. 

Note-se, ademais, que neste detalhamento dos que poderiamos considerar 'pesos 

especificos' de cada sub-area no budget do IDRC para o lapso de uma decada e meia, a 

"educayao" aparece numa posi9ao significativa ainda que esta area nao tivesse sido 

indicada como prioridade do Centro ao realizarmos nossa pesquisa com base nos 

documentos iniciais do mesmo. A "educayao", assim, aparece como sendo uma novidade 

no espetro de interesses do IDRC s6 ap6s 1980. Isso, em alguma medida, acreditamos 

guarde re!ayao com o que acontecera com agencias e funda9oes do mesmo teor naquela 

epoca. Tal como o salientamos na Introduyao ao presente trabalho, quando tratamos das 

controversias derivadas do Projeto Camelot, tambem no que diz respeito as tematicas 

especificas que foram apoiadas pelas instituiyoes financiadoras e possivel apontar para 0 

'direcionamento' das agencias segundo diretrizes que visavam atender nao so aos 

interesses delas pr6prias. 

Neste sentido, interessa destacar que "o International Council for Educational 

Development realizou urn estudo abrangente da assistencia estrangeira para educayao 

superior em paises da America Latina, Africa e Asia nos anos 1974-75. A intenyao era 

responder a pergunta que, embora tivesse sido colocada pelo representante do Banco 

Mundial. de fato era compartilhada pelos outros onze doadores que sustentavam a 

iniciativa: a contribui9ao para o desenvolvimento da educayao superior e menor do que ela 

deveria?" (THOMPSON & FOGEL, 1976: 3 apud EISEMON & HOLM-NIELSEN, 

1996: 75). E interessa destacar, tambem, que essa diniimica- pela qual se colocavam em 
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pauta tematicas que eram do interesse dos govemos dos paises de origem das agencias ou 

das organizas:oes intemacionais (geraimente pertencentes ao sistema das Nas:oes Unidas) 

as quais esses govemos deviam responder, dado o carater de Estado Membro dos mesmos 

-, nos seus inicios vinculou-se fortemente ao Plano Marshall e logo foi caracteristica do 

periodo da Guerra Fria. Segundo varios autores, urn fator primordial no papel que coube 

as agencias e fundas:oes filantr6picas foi, antes de mais nada, atuar como agentes 

encarregados de financiar as pesquisas que permitissem gerar as informayoes necessarias 

para a manutens:ao do status quo52 (FEINGOLD, 1987; KARL & KATZ, 1987; 

LARSEN, 1992) ou, mais ainda, na produs:ao e reprodu9iio de hegemonia53 

No caso especifico do apoio dado pelo CIIDIIDRC aos centros privados uruguaios 

em materia de educas:ao ate o ano 1990, cabe destacar que esta area tematica recebeu 

cerca de 15% do montante outorgado - e isso mediante o apoio a quatro projetos de 

pesquisa, que perfazem 17% do total das propostas financiadas pela agencia. Urn dos 

principais projetos nesta linha foi financiado CIESU, em 1983, sob o titulo de 

"Technology, Employment and Education (Uruguay)". Ele se reveste de particular 

significado porquanto e urn dos projetos que, em consonancia com o que se indicara no 

inicio deste item, evidencia o financiamento dado a tematicas que eram do interesse da 

agencia e com relayiio as quais a propria agencia fomentava que se compartilhassem 

resultados. 

A estrutura e as divisoes organizacionais do IDRC, relativas as quatro areas de 

programa indicadas (as quais eram: Agricultura e Ciencias da Alimentayiio; Ciencias da 

Informayiio; Populayiio e Ciencias das Saude; Ciencias Socials e Recursos Humanos ), 

permaneceram inalteradas durante as primeiras duas decadas da sua existencia. Porem, em 

52 Como nota adicional cabe assinalar que Paul Hoffman, quem assumiu a presidencia da Ford 
Foundation em setembro de 1950, quando contatado por Henry Ford (em 1949) para convida-lo a se 
integrar a Ford "estava proximo ao termioo da sua espetacular e muito bern sucedida etapa como 
admiuistrador do Plan Marshall." (SUTTON, 1987: 53). 

53 • Uma das arestas mais notaveis dentre as discuss<ies geradas em tomo ao papel das funda9i)es na 
prodw;ao de hegemouia (num momento no qual a hegemonia resultava vital para o processo de 
globalizac;ao: metade da decada dos 80) alcanc;ou sen apice no debate mantido por Donald Fisher e Martin 
Bulmer nas paginas de vanos nim:teros da muito bern conceituada revista Sociology. A respeito, consultar: 
FlSHER (!983), BULMER & FlSHER (1984) e ROELOFS (!984). 
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1980 foi criada uma Divisiio Cooperativa, que objetivava promover la9os de colaborayiio 

entre os pesquisadores canadenses e os dos paises em desenvolvimento. Durante os anos 

80 tambem se criaram varios outros pequenos programas ou divis6es de servi9o, dentre os 

quais cabe destacar o de Comunicay6es, outro de Fellowships and Awards, e urn terceiro 

de Engenharias e Ciencias da Terra (DAVIS, 1997: 270). 

A partir, precisamente, da criayiio dessas novas divis6es de servi9o, o CIIDIIDRC 

direcionou-se ao segundo eixo que, segundo estabelecemos, orientou suas a96es na 

America Latina: o do treinamento e/ou forrnayiio de recursos humanos para pesquisa. 

Analisando, precisamente, qual o relacionamento mantido pelo CIIDIIDRC com os 

centros privados uruguaios no que diz respeito it forrnayiio de recursos humanos para 

pesquisa em ciencias socials, cabe notar que a agencia niio teve uma atua91io de destaque 

neste sentido. 0 CIIDIIDRC niio desenvolveu a96es especificas que conduzissem a 
forrnayiio de pesquisadores mediante a concessiio de bolsas - mesmo que em 1972 a 

divisiio de Fellowships e Awards tivesse estabelecido quatro categorias de bolsas a serem 

oferecidas pelo IDRC visando contribuir ao treinamento de pesquisadores. Tal como pode 

se deduzir das definiy6es em relayiio its mesmas, esses quatro tipos de bolsas54 niio 

implicavam qualquer comprometimento do IDRC na forrna91io de pesquisadores jovens 

54 Sendo etas: [I] Bolsas para pesquisa, Tese de Doutoramento. Concedidas a pesquisadores 
canadenses, cujo tema de estndo estivesse comprometido com ati'Vidades na area do desenvolvimento. "A 
maioria das pesquisas apoiadas por esta doa~o serao feitas nas regi<les em desenvoi'Vimento, como forma 
de garantir que urn nfunero cada vez maior de pesquisadores canadenses venha a se familiarizar com esse 
mundo" (IDRC, 1973: 78). [2] Bolsas para pesquisa e viagens visando o desenvolvimento internacional. 
Por intermedio destas bolsas o Centro esperava refor~ os conhecimentos pr:iticos dos professores jovens 
que estivessem com~ nma carreira na area do desenvolvimento internacional, em universidades 
canadenses. Tratava-se, entiio, de motivar esses professores para que realizassem pesquisa num pais em 
desenvolvimento (IDRC, 1973: 80). [3] Bolsas para Pesquisadores Associados. "As bolsas destinadas aos 
pesquisadores associados tern como principal finalidade abrir novos caminhos para especialistas 
canadenses - fazendo com que os interessados, com ponca ou nenhnma experiencia em paises em 
desenvolvimento, possam se entusiasmar e comprometer suas faculdades ao se especializarem nesta area. 
Com este espirito, a ajuda acordada permite ao bolsista se dedicar urn ano a pesquisa, ou realizar algum 
curso especial de capacita~o, visando aprofundar seus conhecimentos nos problemas do 
desenvolvimento" (IDRC, 1973: 81), e [4] Pesquisadores Bolsistas. Ao conceder bolsas para Pesquisadores 
o Centro estava se propondo "reconhecer os excelentes irabalhos e as melhores contribui9<les feitas na area 
do desenvolvimento. Esta bolsa objetiva dar- a profissionais, academicos e 'homens de Estado'; tanto 
canadenses quanto dos paises em desenvolvimento - a oportnnidade de aprofundar sna experiencia 
anterior, dedicando urn ano a escrever, refletir e pesquisar." Os projetos ou propostas seriam escolhidos 
pelo Comite Execntivo do CIID/IDRC, com base nas recomenda96es do Presidente. Nao seriam 
outorgadas mais de cinco bolsas a cada ano (IDRC, 1973: 83-84). 
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dos paises ern desenvolvimento - porquanto as tres pnme1ras modalidades para 

capacitayao erarn destinadas a profissionais canadenses e dado que os pesquisadores de 

paises do 'terceiro mundo' so poderiarn se candidatar na quarta modalidade. E ainda que 

houvesse essa rnodalidade de bolsa que podia ser usada pelos developing countries, ela 

nao foi usado no caso do Uruguai. 

Entretando, algumas atividades financiadas aos centros privados de pesquisa pelo 

CIID!IDRC redundararn na formavao de recursos humanos, como se constatou a partir 

dos dados coletados nos arquivos do proprio Centro. Nos documentos destaca-se "que o 

junior staff [que participou do projeto #81-0221] teve a possibilidade de incrementar sua 

experiencia a traves da participayao na pesquisa" (IDRC, 1996: 50). De igual modo, "nove 

estudantes [que participararn do apoio #82-0118] concluirarn o estagio curricular no 

Prograrna de Formavao para Pesquisadores em Sociologia, iniciado em 1983, e passararn a 

preparar suas teses. Outros vinte bolsistas forarn recrutados em 1985" (IDRC, 1996: 54). 

Assim, a contribuivao do CIID!IDRC no que diz respeito a formavao de pesquisadores em 

ciencias socials no Uruguai deu-se, ipso factum, pelo treinarnento de novos pesquisadores 

dentro dos proprios projetos financiados pela agencia. 

Com vistas a melhor entender a incidencia do papel desempenhado pelo 

CIID!IDRC, no que se refere ao treinarnento de pesquisadores, nas diniimicas 

operacionalizadas pelos centros privados, cabe assinalar uma em particular - por ter sido 

aque1a que se revestiu de maior significado. No anode 1983 o CIESU criou urn Prograrna 

de Formayao de Pesquisadores em Sociologia. Nesse momento o centro estava finalizando 

o ultimo dos projetos financiados pela Ford Foundation, preocupava-se pela necessidade 

crucial de procurar novos recursos financeiros e - pelo fato da Universidade nao 

desenvolver atividades ligadas a pesquisa - entendeu que criar urn prograrna desse teor 

poderia atrair jovens interessados em aprimorar sua formayao mediante o engajarnento em 

projetos. Isso, por sua vez, faria com que o CIESU passasse a contar com dinheiro 

proveniente do pagarnento pelos cursos. Com vistas a constitui91io do Prograrna de 

Formavao de Pesquisadores, o CIESU dedicou grande parte dos recursos recebidos da 

SAREC, sob a forma de grants institucionais, para pagarnento aos docentes e 
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pesquisadores associados que ministravam as disciplinas do programa - sendo que os 

jovens treinavam suas habilidades atuando como assistentes nos projetos de pesquisa 

financiados pelo CIIDIIDRC. Eis ai a contribuic;ao da agencia canadense na formac;:ao de 

pessoaL A mesma nao teve a forma de "bolsas" diretamente orientadas a capacitac;ao de 

recursos humanos, mas igualmente propiciou o treinamento de novos pesquisadores. 

0 terceiro eiXo em tomo ao qual o CIIDIIDRC orientou suas atividades na 

America Latina foi o que chamamos de "regionalizac;:ao" devendo-se sublinhar que a 

orientac;:ao da agencia consistia em priorizar a implementac;:ao de ac;:oes que extrapolassem 

0 ambito locaL 0 trecho a seguir, achado num dos documentos que mais precocemente 

pautaram a politica do IDRC a este respeito, resulta bastante ilustrativo: 

"Os projetos de desenvolvimento que venham a contribuir para melhorar 
as condic;:oes de vida de populac;:oes situadas em areas rurais sao de 
responsabilidade de tres Divisoes de Programa do Centro: Agricultura, 
Alimentac;ao e Ciencias da Nutric;:ao; Populac;:ao e Ciencias da Saude; e 
Ciencias Sociais e Recursos Humanos. A quarta Divisiio, a de Ciencias 
da Informac;ao, e unica entre as instituic;:oes de desenvolvimento 
similares ao IDRC. 0 Centro val estar cumprindo s6 com uma parte das 
suas tarefas atribuidas se simplesmente apoiar projetos de pesquisa cujos 
resultados sejam relevantes para a localidade aonde as atividades de 
pesquisa forem realizadas. E necessilrio que as pesquisas sejam 
'regionalmente efetivas' isto e, e necessilrio que sejam relevantes em 
diversos lugares. E os resultados obtidos precisam ser disseminados em 
todos esses lugares" (IDRC, 1972: 11 ). 

Em consonilncia com esse interesse por promover a regionalizac;:ao, durante os 

anos 70 e 80, a agencia utilizou tres estrategias diferentes. A primeira delas compreendia a 

promoc;:ao, e organizac;:iio, de reunioes cientificas, ou o alocamento de recursos para que 

os pesquisadores participaram de simp6sios e seminilrios na regiao, visando se 

conhecerem, estabelecerem 'redes' informais e comec;:arem a intercambiar dados e 

informac;:oes sobre temas que ja fossem comuns ou que pudessem vir a se-los. Para dar 

uma evidencia clara desta estrategia orientada a que os cientistas partilhassem resultados e 

se inscrevessem numa comunidade cientifica regional, e pertinente destacar, por exemplo, 

que os resultados surgidos da pesquisa sobre "Technology, Employment and Education 
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(Uruguay)", por exemplo, "foram apresentados em urn semimirio organizado pelo IDRC 

em Santiago, Chile, em 1984" (IDRC, 1996: 57). 

A segunda estrategia - enunciada, inclusive, no final do trecho citado - consistia 

em fazer uma divulgayii.o ampla dos resultados obtidos como produto das pesquisas que se 

houvesse desenvolvido. A instrumentalizayao deste interesse por disseminar o produzido 

deu Iugar, no caso de urn dos projetos realizados no CIEDUR sob o apoio do IDRC55
, it 

publicayii.o de quase 1000 copias do relat6rio final - sen do que, delas, "aproximadamente 

700 foram distribuidas entre policymakers, pesquisadores e outras agencias de apoio ao 

desenvolvimento" (IDRC, 1996: 77). 

Finalrnente, a terceira estrategia de regionaliza9ii.o consistia em apoiar a realizayii.o 

de projetos conjuntos - estrategia que se efetivou fosse pelo financiamento de estudos 

comparados, fosse pelo financiamento 'simultiineo', em vfuios paises, de projetos que 

versassem sobre tematica(s) similar(es). Urn claro exemplo que da conta dessa estrategia 

da agencia para o caso uruguaio sera apresentada logo a seguir. 

Antes disso gostariamos de salientar que, ao procurarmos encontrar material que 

nos guiasse, visando entender quais as razoes, ou as motiva9oes, pelas quais a agencia 

entendeu pertinente apostar na regionalizayii.o, achamos que Charles Davis - especialista 

que desempenhou fun9oes na agencia durante vfuios anos e que, ate 1997, foi Diretor do 

Escrit6rio do CIIDIIDRC para America Latina e o Caribe -, com base numa avalia9iio da 

agencia da decada dos 80, indica que: 

"Os 'Observadores' do Centro [IDRC] identificaram as dimensoes 
criticas ao redor das quais, historicamente, no interior da Institui9ii.o, os 
valores foram articulados, debatidos e expressados por meio da tomada 
de decisoes. Olhando numa perspectiva programatica, os cinco 
principals elementos criticos do Centro dizem respeito aos niveis de 
concentra9iio ou dispersao dos temas de pesquisa; aos processos pelos 
quais as prioridades sao definidas e os participantes se envolvem neles 
pr6prios; its formas nas quais os atores nao-cientistas ( especialmente os 

55 Projeto intitulado "Informal-Sector Enterprises in the Apparel Industry (Uruguay)" e catalogado 
como c6digo # 85-0310 nos arquivos do CIIDIIDRC. 
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govemos e os grupos da sociedade civil) deveriam-se envolver em 
pesquisa; aos tradeoifs entre pesquisas orientadas a aplica96es e 
pesquisas de grande alcance ou capacidades de desenvolvimento; e aos 
principios organizacionais corretos da pesquisa intemacional para o 
desenvolvimento: setorial ou integrada, disciplinar ou multidisciplinar, 
etc. Em rela9ao a estas variaveis, as tendencias nos anos 80 situam-se 
no escopo da concentras;ao dos gastos em algumas poucas areas: da 
preferencia em investir em redes de pesguisas tanto horizontais guanto 
verticais antes do que em projetos individuais (com os correlates 
exercicios de consulta e defini9ii.o das agendas nos niveis horizontal e 
vertical)." (DAVIS, 1997: 269) [Sublinhado nosso] 

Precisamente, e no marco dessa preferencia, salientada por Davis, em investir em 

redes de pesquisas tanto horizontais quanto verticais, antes do que no financiamento de 

projetos individuais, que pode se situar a genesis da estrategia de regionaliza9ao efetivada 

a partir do financiamento de projetos conjuntos. Durante o periodo 1976-1990, o 

CIIDIIDRC apoiou a realizayii.o, por parte dos centres privados uruguaios, de urn total de 

tres pesquisas transacionais, sendo que, como e de se supor, o carater delas pr6prias -

qual seja, o de favorecer a produ9ao de conhecimento sobre uma deterrninada tematica, 

assim como o treinamento de pessoal qualificado em tomo a esses temas, por parte de 

grupos de pesquisa nucleados em instituiyoes de diferentes paises - apontava per se ao 

estreitamento de la9os entre equipes cooperantes. 

Alem da ja referida pesquisa sobre "Technology, Employment and Education 

(Uruguay)", trata-se dos projetos intitulados: "Population Distribution Policies (Latin 

America)" - no qual participaram o Centro de Estudios de Poblaci6n (CENEP) de 

Buenos Aires, Argentina; o Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de La Paz, Bolivia; 

o Institute Brasileiro de Administrayao Municipal (IBAM) do Rio de Janeiro, Brasil; o 

Centro para el Desarrollo Rural y Cooperativo (CENDERCO) de Santiago, Chile; a 

Faculdade Latino-americana de Ciencias Sociais (FLACSO) tambem com sede em 

Santiago, Chile; Corporaci6n Centro Regional de Poblaci6n (CCRP) de Santafe de 

Bogota, Colombia; o Centro Paraguayo de Estudios Sociol6gicos (CPES) de Asuncion, 

Paraguai; e o CIESU de Montevideu, Uruguai; e o "Generation and Adoption of 

Agricultural Technology'' - do qual faziam parte o Centro de Investigaciones Sociales 
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sabre el Estado y Ia Administraci6n (CISEA) de Buenos Aires, Argentina; o Instituto 

Jnteramericano de Ciencias Agricolas (IICA) de Santafe de Bogota, Colombia; a Oficina 

de Investigaciones Socio-Econ6micas y Legales (OFISEL) de Santafe de Bogota, 

Colombia; e o CINVE de Montevideu, Uruguai. 

Por outro !ado, e como forma de nos introduzir num tema que abordaremos com 

maior grau de detalhe ao tratar da Ford Foundation - o relative a quais as linhas que 

orientam as agendas e qual o relacionamento que seus oficiais acreditavam deveriam 

manter com os cientistas - chamamos a atenvao aqui sobre o que os primeiros 

destacavam: 

"Urn dos elementos que aparentemente constitui urn legado do Centro e 
a sua forma de operar. Muito se tern pensado nesta questao do estilo 
mas ja nos estatutos confirmados na Reuniao Inaugural do Board of 
Governors, em outubro de 1970, o Presidente disse: 'Ao se estabelecer a 
posivao do IDRC em relavao its instituivoes com as quais se cooperara 
eu manifesto que essa posivao deve se fundamentar na crenva de que 
elas, e nao nos, sao os melhores juizes do que e relevante segundo suas 
circunstancias. Ate esta crenva se demonstrar errada eu vou preferir 
deixar a tomada de decisoes sobre o management dos nossos apoios em 
maos dos nossos partners, reservando para nos mesmos apenas os 
direitos de fazer auditorias e revisoes ou inspeQOes periodicas. Caso isto 
seja bern sucedido, nos seremos os pioneiros no estabelecimento de urn 
novo estilo de operacionalidade internacional que pode remover o 
estigma da caridade e do controle dos doadores, do sistema de apoio it 
pesquisa em condivoes de desenvolvimento'" (IDRC, 1972: 12-13) 

Esta postura, por sua vez, foi confirrnada por urn cientista no decorrer de uma das 

entrevistas realizadas: 

"0 condicionamento das agencias nunca foi do tipo teorico e eles nunca 
nos deram urn marco de referenda. Nesse sentido, de maneira alguma. 
Ao contrario, eu diria que naquele momento a maioria dos caras das 
agendas, ou pelo menos os das quatro principais no Cone Sui: IDRC, 
IAF, Ford e SAREC, eram super progressistas. Estava toda aquela 
historia dos 'agentes do imperialismo' e tal, porem era gente super 
progressista e que deu urn apoio impressionante ao fomento da ciencia. 
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Talvez o condicionamento passasse mais pelos temas e pelas linhas de 
pesquisa, mas do ponto de vista teorico ou ideologico nos faziamos o 
que queriamos fazer, e depois so tinhamos de enviar-Jhes os informes e 
as publica9oes derivadas do trabalho. Eu acredito que o que mais havia 
era temor da nossa parte, urn grande medo gerado pelo isolamento. Os 
problemas maiores em ciencias sociais eram decorrentes do isolamento." 

De acordo com o que o entrevistado salienta, e tal como foi possivel identificar a 

partir da analise das tematicas financiadas, o IDRC financiou projetos em torno das 

tematicas que tinham sido priorizadas desde urn inicio por ela propria. Vale destacar, nesse 

mesmo sentido, que, exce9ao feita a area de Economia, a distribui9ao or9amentitria dos 

projetos apoiados aos centros privados em ciencias sociais do Uruguai e correlata para 

com o budget geral da institui9ao e, mais ainda, que as orienta9oes seguidas em materia de 

treinamento de pessoal e/ou forma9ao de pessoal no caso do Uruguai tambem foi 

inteiramente pautada pela CIIDIIDRC. 

Finalmente, as estrategias de regionaliza9ao que, tal como explicitamos, 

conseguimos achar em materiais documentais e tambem em trabalhos publicados por 

especialistas que bern conhecem quais as prioridades e linhas demarcativas da agencia, 

tambem guardam rela9ao com o teor das atividades impulsionadas nos centros privados de 

pesquisa. Ao nosso entender, entao, embora os cientistas sociais tivessem graus de 

Jiberdade suficientes para colocar suas demandas, e serem ouvidos pelos Program Officers 

do CIIDIIDRC - dai, em parte, a explica9iio que achamos para o fato da Economia ter 

alcan9ado tal destaque -, entendemos que, em linhas gerais, no caso do CIIDIIDRC, a 

agencia procedeu a financiar a realiza9ao dos estudos que versassem sobre tematicas por 

ela pre-definidas. 
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3.1.2. - FORD FOUNDATION 

A Ford Foundation e uma institui<;:ao filantropica de carater privado, CUJO 

proposito, definido no momento da sua constitui<;:ao, e reaJizar atividades "dedicadas a 

aJcan<;:ar a paz mundiaJ e a melhorar as condi<;:oes de vida das popula<;:oes do mundo" 

(FORD FOUDATION, 1990: 4). A partir das politicas delineadas por urn Board of 

Trustees, esta funda<;:ao concede grants e outros tipos de auxilio visando contribuir ao 

''fortaJecimento e it difusao dos vaJores democniticos, a redu<;:ao da pobreza e da injusti<;:a, 

a promo<;:ao da coopera<;:ao intemacionaJ, e a gera<;:ao de conhecimentos que conduzam 

aos consentitneos logros da humanidade". (FORD FOl.JNDATION, 1998: 1) 

A Funda<;:ao foi criada em 1936 pelo empresitrio da industria automobilistica Hemy 

Ford junto ao seu filho Edsel, mas ela funcionou, ate 1950, como uma institui<;:ao 

filantropica e de caridade no seu locaJ de origem: o estado de Michigan, nos Estados 

Unidos da America do Norte. A partir da decada de 50 - em consonitncia com a 

determina<;:ao de seus fundadores, mortos nos anos 40 - a funda9ao come<;:a a implementar 

urn programa internacionaJ de ajudas e doa<;:oes que vai sendo graduaJmente arnpliado -

sempre mantendo o 'espirito' proprio de ''uma organiza<;:ao independente, que nao 

persegue fins lucrativos e e nao governamentaJ", segundo as paJavras de urn dos 'oficiais' 

entrevistados. 

A independencia da funda<;:ao esta referida ao fato de que ela nao mais mantem 

quaJquer vincula<;:ao com a familia Ford ou com a Ford Motor Company, aJem do que, 

atuaJmente, tarnbem nao recebe quaJquer tipo de ajuda ou contribui<;:oes de fontes 

externas. Sua disponibilidade de recursos financeiros provem de "fundos proprios, que 

consistem num portfolio bastante diversificado de stocks, a<;:oes e outros investimentos" 

(FORD FOUNDATION, 1990: 4), sendo que as atividades de natureza filantropica 

destinarn-se ao tratarnento de problemas sociais, tanto nos Estados Unidos como em 

outros paises, particu1armente nas na<;:oes em desenvolvimento. 
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Vale destacar, ademais, que os grants concedidos pela Ford Foundation limitam

se a seis categorias - que correspondem com os seis sub-programas estabelecidos no ano 

de 1972. Tais categorias sao: Pobreza Urbana, Pobreza e Recursos Rurais, Direitos 

Humanos e Justiva Social, Politicas Publicas e de Govemabilidade, Educavao e Cultura, e 

Assuntos Intemacionais. Mesmo assim, em urn dos documentos fundacionais determinou

se que as atividades de programas a serem desenvolvidas em cada urn dos paises que 

recebem auxilio, ainda que sempre associadas a alguma das seis areas tematicas, "sao 

determinadas em funvao das necessidades e prioridades estabelecidas em nivel local". 

(FORD FOUNDATION, 1973: 33) 

Neste ponto, e retomando a problematica apresentada logo na Introduvao deste 

trabalbo, em relayao a quais os motivos que orientam as agendas e fundavoes, cabe 

destacar que num artigo de Sergio Miceli, publicado numa coletiinea que esse autor 

organizou sob o titulo de 'A Fundavao Ford no Brasil', indica-se que "no clima politico 

acirrado pela 'guerra fria' no inicio da decada de 1960, o anticomunismo nao podia deixar 

de ser uma das motivavoes centrais na decisao da Fundavao de estender suas atividades 

aos continentes latino-americano e africano. [ ... ] A manutenyao de govemos 

democraticos, a colaboravao com os esfor9os da Alianva para o Progresso e a resistencia a 
expansao comunista figuravam entre as preocupayoes dos integrantes do comite dirigente 

da Fundavao Ford na epoca. Entretanto, a concretizavao dessas metas genericas tinba de 

passar por dilemas concretos; em especial a posivao bastante peculiar de uma fundavao 

privada instada a operar numa direvao doutrinaria identica a da politica extema norte

americana, mas, ao mesmo tempo, orientada por objetivos de politica cultural, como a 

expansii.o da capacidade institucional dos sistemas de produvao intelectual, cientifica e 

academica, dos paises atendidos" (MICELI, 1993: 39). 

Ap6s termos analisado parte substantiva dos empreendimentos realizados no 

Uruguai sob os auspicios da Fundavao Ford podemos argumentar que a "contradiyii.o" que 

se haja latente nas palavras de Miceli ve-se refletida nos impulsos dados pela Ford 

Foundation na institucionalizavao e evolu9ao das ciencias sociais ao interior dos centros 
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privados- mas dessa contradivao haveremos de tratar, dialogando junto com os cientistas 

entrevistados, algumas paginas na frente. Nlio obstante isso, e no que diz respeito aos fins 

primeiros, ao revisarmos os motivos que conduziram a concesslio de recursos para o 

desenvolvimento das ciencias sociais no periodo que se iniciou em 197 4, verificamos que: 

"Os dois principais objetivos que guiaram a avlio da Ford Foundation 
foram a promoc;:lio da autonomia institucional e o desenvolvimento de 
pesquisas na sociedade uruguaia." (FORD FOl.JNDATION, Inter-office 
Memorandum, April/16/1980) 

Por outra parte, outro fator que tambem incidiu nas ac;:oes e orientav5es seguidas 

pela Fundavlio na America Latina relaciona-se com certas escolhas que tiveram de ser 

feitas na propria Ford Foundation. Em 1993, quando Franklin Thomas era o Presidente 

em exercicio da Fundac;:lio, ele salientou: "em 1974, a FF deparou-se com algumas 

escolhas fundamentais. Por quase dezesseis anos, ela vinha gastando uma soma de 

aproximadamente o dobro de sua receita, e financiou o deficit vendendo seus ativos 

financeiros. A ideia era que, no Iongo prazo, seria possivel urn retorno total, a partir dos 

rendimentos de seu portfolio Em 1974, a Fundac;:lio foi abatida pela realidade. Seu capital 

despencara e 3,5 bilhoes de dolares para 1,6. Tudo isso numa velocidade que, se mantida, 

dissiparia todo o valor do capital nos oito ou nove anos subseqi.ientes. [ ... ] Para preservar 

o funcionamento da Fundac;:ao, os curadores realizaram uma drastica reduylio de gastos. 0 

orc;:amento para os quatro anos seguintes foi cortado em 50 por cento; o mesmo que 

aconteceu com seu quadro de funcionanos. Assim, por volta de 1978, o orvamento anual 

da Fundavao girava em torno de 100 milhoes de do lares, sendo que, no passado, essa cifra 

atingira a casa dos 3 50 milhoes. Seu capital, em compensac;:lio, estabilizou-se acima dos 

dois bilhoes de dolares e seu stciff era de cerca de oitocentos funcionanos em todo o 

mundo" (THOMAS, 1993: 18-19). 

Por sua vez, no comeyo da decada de 80, quando a reduvao orvamentaria ja tinha 

se sucedido56
, o apoio da Ford Foundation as atividades academicas dos centros privados, 

56 Redu<;fto que, dito seja de passagem, coincidiu com a etapa a partir da qual a Funda<;ao Ford niio 
mais ofereceu assistencia financeira aos centros privados. Note-se que Thomas fuz referencia ao aoo de 
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segundo registrado nos memorandos internos da Funda9iio aos quais tivemos acesso - ou 

seja, docurnentos que pretensamente niio eram pensados para terem difusiio publica - era 

discutido sobre a base de dois pontos. Vale dizer que esses memorandos evidenciam que 

os responsaveis pela tomada de decisoes em relaviio a regiiio da America Latina 

consideravarn dois objetivos pelos quais, eventualmente, manter os apoios brindados: 

"preservar a rnanuten9iio de urn minimo pensamento critico e independente numa regiiio 

em que as liberdades de ordem intelectual tinham sido severamente cortadas, e tanto 

documentar como compreender urn processo pleno de mudan9as sociais historicamente 

unicas". (FORD FOUNDATION, Inter-office Memorandum, June/6/1980). 

Por outra parte, e no que diz respeito, precisamente, as posi9oes ou posturas 

'tipico-ideais' adotadas pelas agencias internacionais ou funda9oes filantr6picas que, ate 

aquele mornento tinham apoiado o desenvolvimento de pesquisas sob condi9oes 

repressivas, Jeffrey Puryear chama a aten9iio para o fato de que face a essas situa9oes os 

doadores externos tinham tido tres alternativas possiveis: a) ajustar seus pr6prios 

programas visando acomoda-Ios as preferencias dos novos governos impostos; b) desistir 

de apoiar o desenvolvirnento de atividades, como fonna de protesto pela violayiio dos 

principios basicos relativos aos direitos humanos, aos procedimentos democraticos e as 

Iiberdades pessoais ou c) pennanecer no pais encorajando o desenvolvimento de projetos 

relacionados ao alcance de metas socials de Iongo prazo, porem que niio dessem suporte, 

nem substantivo nem simb6lico, aos regimes em questiio (PURYEAR, 1983: 15). 

As a9oes seguidas pela Funda9iio Ford, se consideradas dentro desta tipologia 

enunciada por Puryear - e em decorrencia dos objetivos e motivavoes referidas 

centraram-se, ao nosso entender em torno da terceira altemativa colocada. 

1978 como sendo aque1e que marca urn fato na cota inferior do Of9lllllento da Funda~o. Os Ultimos 
projetos financiados pe1a FF aos centros privados uruguaios, veremos, foram aprovados por volta dos anos 
1980-1981. Esses tambem foram os anos nos quais as condi¢es repressivas, impostas ao pais, tenderam a 
ir, panlatinamente, melhorando. Acreditamos que a 'retirada' da Ford do Uruguai obedeceu a fatores que 
se relacionam tanto com urn como com o outro desses fatores. 
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Precisamente nesse sentido, ademais, vale notar que, segundo o manifestado por 

uma das pessoas entrevistadas no escrit6rio que funciona como 'carro chefe' da Ford, "os 

trustees da Funda~ao definem as politicas e delegam a autoridade ao Presidente e a equipe 

de seniors para que eles conduzam a implementa~ao das opera~oes relacionadas com os 

grants da Fundaviio. Os Oficiais de Programa do escrit6rio central de Nova Iorque, e os 

dos escrit6rios da Africa, do Oriente Medio, da America Latina e da Russia, exploram as 

oportunidades [locais] para atender e cumprir os objetivos da Funda~ii.o, formular 

estrategias e recomendar propostas a serem financiadas.". [Enfase da autora] 

Assim, na opiniao deste ex-oficial de prograrna da Ford na America Latina "e 

possivel entender a cren~a generalizada entre os cientistas sociais latino-americanos de 

que, para obter financiamento da agencia, o que importava, antes de tudo, era manter 

excelentes rela~oes com aqueles que periodicamente os visitavam". Os Program Officers 

faziam visitas aos cientistas dos centros privados e estes, na opiniao dos visitantes, 

tratavam-lhes com muita deferencia. Nem tanto porque os Program Officers decidissem 

eles mesmos os projetos a serem apoiados pela Ford, mas porque eram eles que, depois de 

visitar os paises e manter contatos com os cientistas locais, sugeriam aos tomadores de 

decisao "da matriz" as estrategias a serem seguidas e as tematicas que deveriam ser 

apoiadas. 

De fato, a hist6ria da rela~ao entre o CINVE e a Ford Foundation e reveladora 

deste papel. Ao tratarmos do caso especifico deste centro (no Capitulo ll, item 2.2.3., 

deste trabalho ), destacamos o que nos foi manifestado por uma das pessoas entrevistadas 

nesse centro. Conforme as palavras deJa, e as de outros integrantes do CINVE que se 

manifestaram em sentido similar, a primeira delega~ao da Funda~ao Ford que os visitou, 

em 1974 -logo ap6s o centro ter-se constituido, quando os membros da equipe acabavam 

de ser expulsos da Universidade - encontrou-os trabalhando num apartamento pequeno, 

que tinha apenas urna janela pequena e que, ainda por cima, ficava no final de urn corredor 

comprido. As pessoas da Ford Foundation que visitaram o CINVE nesse entao, segundo 

nos foi indicado, ja sabiam da existencia do grupo a traves de Fernando Henrique 
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Cardoso, e outros cientistas do CEBRAP, amigos, alem de colegas, dos fundadores do 

CJNVE (a Prof. Celia Barbato e os Profs. Omar Macadar e Octavio Rodriguez). Os 

pesquisadores brasileiros tinham feito o papel de 'links' entre a Fundavao Ford e os 

pesquisadores uruguaios para que os ultimos pudessem se incorporar a uma dinfun.ica de 

trabalho pautada por regras diferentes aquelas com as quais estavam acostumados antes de 

1973. 

A partir deste racconto especifico, cabe salientar que embora a Ford Foundation 

tivesse politicas, normas ou regras pre-estabelecidas, ela tambem dispunha de flexibilidade. 

Alem disso, tambem e de se destacar que os mecanismos de 'acesso', ou as formas de 

agilizar este ultimo, vinte anos atrits, eram os mesmos que tinham sido enunciados pelos 

prirneiros trabalhos publicados, dentro de uma tradivao mertoniana - em relavilo a 
conforma~o dos 'colegios invisiveis' e sobre o chamado de "efeito Matheus", entre 

outros (BARNES, 1980)- no campo disciplinar da Sociologia da Ciencia. E os mesmos 

que continuam a reger na atualidade. Destaca-se, para a nossa aruilise, o fato de que os 

Program Officers da Ford Foundation 'flexibilizavam' os criterios que estavam em vigor 

quando o entendiam pertinente. 

Assim, estabe1ecia-se uma dinfun.ica segundo a qual os oficiais de programa -

conhecedores tanto das metas da Fundavao, quanto dos temas de pesquisa preferidos 

pelos cientistas - constituiam-se, de fato, nos agentes chaves nas decis6es sobre quais 

projetos receberiam financiamento. E interessante ressaltar que mesmo quando os 

cientistas socials dos centros privados eram ouvidos pelos oficiais da Ford Foundation 

antes de definir as areas de projetos a serem apoiadas, no momento da divulgavao das 

novas linhas, aqueles mesmos cientistas as recebiam como sendo algo "alheio" a eles, algo 

que havia sido 'processado' no interior da propria Fundavilo. 

Muitos destes cientistas estavam cientes de que as linhas estabelecidas 

incorporavam algumas das suas ideias e opinioes mas, dado que a decisao final ficava 

exclusivamente nas maos da Fundavilo, a definivilo dos temas e linhas de financiamento era 

percebida por eles como subordinada aos interesses, metas e objetivos da mesma. Desse 
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modo, no nosso ponto de vista, pode-se entender a "contradivao" - e ate antagonismo -

entre o que e manifestado pela Fundavao e as opinioes dos cientistas. A primeira explicita 

que os temas apoiados eram determinados atendendo its necessidades e prioridades 

identificadas no nivel local ( dos destinatiu:ios, por mals que as decisoes finals fossem 

tomadas em outra latitude). Os cientistas entendiam que essas tematicas lhes eram 

determinadas, mas nao necessariamente impostas, de fora. Eis aqui uma interessante 

controversia em relavao it construvao das agendas dos centres independentes de pesquisa. 

Por sua vez, os debates gerados ao interior da propria Fundavao sobre como atuar 

e que determinavoes tomar em relavao its tematicas que poderiam ser objeto de apoio, 

assim como outras questoes associadas, foram discutidas pela primeira vez - no que diz 

respeito it problematica especifica da America Latina -, numa reuniao que teve Iugar ao 

finalizar o ano 1973, no Peru. 

Na cidade de Santa Maria, entre os dias 5 e 7 de dezembre de 1973, a Ford 

Foundation, prevendo o aumento das solicitavoes de apoios financeiros decorrente da 

instauravao de viu:ias ditaduras na America Latina (Argentina, Chile e Urugual, entre 

outras navoes ), organizou uma conferencia - denominada "Conference on the Social 

Sciences in Latin America''. 0 objetivo central era que os principals Oficials de Programa 

da Fundavao discutissem e adotassem alguns criterios que serviriam como guia para o 

financiamento de centres e institui9oes que pudessem chegar a encaminhar seus pedidos de 

assistencia financeira atraves dos quatro escrit6rios que a Ford Foundation, naquele 

momenta, possuia na America Latina: nas cidades de Lima, Rio de Janeiro, Santafe de 

Bogota e Santiago do Chile. 

A analise dos materials dessa reuniao -papers e pautas para o debate apresentados 

por muitos dos participantes, atas e urn documento produzido por Karlman H. Silvert a 

posteriori (SIL VERT, 1974); documento no qual este especialista faz diversas 

consideravoes sobre as irnplicavoes do que tinha sido discutido durante o seminiu:io

permitem ter uma novao de quanta os Oficials de Pregrarna dessa agencia estavam 

comprometidos com os problemas relatives ao desenvolvimento das ciencias socials no 
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sub-continente latino-americano. Realmente, na nossa opiniao, aproximar-se das 

discussoes mantidas pelo staff da Ford Foundation naquela ocasiao ajudaria a esclarecer 

as questoes sobre a influencia do financiamento extemo na construvao das disciplinas das 

areas sociais. Isso se verifica porque, em boa medida, foi nesta reuniao que o debate se 

iniciou, com a participayao dos atores que mantinbam vinculos com os cientistas da regiao 

e que, portanto, detinbam urn conhecimento mais apurado da realidade local. 

"0 circulo esta-se fechando na America Latina e tanto a diversidade 
como a experimentavao propria dos primeiros anos da decada, segundo 
parece, nao reaparecerao no futuro proximo. Os economistas e os 
tecnocratas sociais poderao sobreviver e inclusive ate prosperar na nova 
era. Os te6ricos e os analistas sociais criticos tern pela frente urn futuro 
bern mais obscuro e cheio de dificuldades. E provavel que em muitos 
paises da America Latina o papel da Fundayao nas ciencias sociais sofra 
mudanvas substantivas no decorrer dos anos vindouros. Tal como ja 
aconteceu na Argentina em 1966 e no Brasil em 1968, muitas das 
energias da Fundayao deverao ser utilizadas para preservar antes do que 
para construir. Em que medida, de fato, vai ser possivel que uma 
organizayao estrangeira possa contribuir para a manutenvao de algumas 
areas de pluralismo e de pensamento livre e critico e algo que na 
America Latina de hoje ainda esta por ver-se. Vai requerer, com certeza, 
uma redefinivao das estrategias e dos mecanismos. E vai requerer o 
melhor esforvo dos cientistas sociais latino-americanos." (MANITZAS, 
1973: 28). 

Note-se, por outra parte, que, vinte anos depois, num artigo da autoria de Joan 

Dassin - Representante da Fundavao Ford no Brasil entre 1989 e 1992 e Diretora 

Regional para America Latina e o Caribe apos o ultimo ano mencionado - ela indica que: 

"ao Iongo dos ultimos quatro anos reconbecemos que as tendencias economicas e politicas 

no Brasil adotaram urn percurso perversamente contrario ao que previamos em 1988, 

quando entrei para a Fundayao. Dentro desse contexte a Fundavao estabeleceu dois 

objetivos principais: fortalecer as instituiv5es, entendendo que sem uma fume base 

institucional nao e possivel uma atividade cientifica que possa render resultados 

imaginativos ao Iongo do tempo, e fortalecer os mecanismos de treinamento para poder 

responder a ansiedade de todos nos em oferecer os elementos para a formavao das futuras 

gerav5es. Assirn, daqui a vinte anos, quando certamente havera outra crise, existirao 
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pessoas que saberao responder as questoes que serao colocadas. Acho que basicamente e 

esta a nossa orientaviio" (DASSIN, 1993: 29). 

Vale dizer, entao, que ao questionamento levantado por Nita Manitzas, acerca de 

se uma organizaviio estrangeira poderia contribuir para a manutenviio de algumas areas de 

pluralismo e de pensamento livre e critico, continua a estar presente na colocaviio de Joan 

Dassin - com a diferenva de que esta ultima identifica duas diretrizes definidas pela Ford 

Foundation: fortalecer as instituiyoes e fortalecer os mecanismos de treinamento. Os 

mesmos desafios que estavam em pauta nas decadas do 30 e 40 - quando as disciplinas 

socials comevaram a receber apoios por parte de agencias intemacionais, universidades 
57 cooperantes, etc. 

0 tema da "intervenviio" da agencia nos rumos que deveriam ser seguidos pelas 

disciplinas das ciencias socials que viessem a ser apoiadas orientou, de Ionge, a pauta da 

Conferencia que teve Iugar em Santa Maria. James R. Himes, urn dos mais antigos e 

experientes Oficiais de Programa da Ford Foundation, tinha preparado urn documento

intitulado "The Interplay Between the Foundation and Grantees" - com o objetivo 

explicito de incentivar o debate. Nele, Himes considera cinco diferentes tipos possiveis de 

intervenvoes que a Fundaviio poderia adotar com relaviio aos temas de pesquisa que 

seriam objeto de apoio, quais sejam: "non intervention", "ins~tution- or discipline-oriented 

intervention", "programmatic intervention", "problematic intervention", "intensive, tactical 

intervention". 0 documento chama a atenyiio para o fato de que qualquer decisao neste 

sentido era de extrema importancia dada a modalidade propria de apoio das agencias e 

fundavoes estadunidenses aos centros privados latino-americanos. 

57 Neste sentido em particular, note-se que, no Brasil, a Escola Livre de Sociologia e Politica de Sao 
Paulo (ELSP) recebeu importantes apoios e influencias de institui9Bes tais como a Universidade de 
Columbia, a Universidade de Oxford, a Universidade de Yale, tbe London School of Econotuics, a 
Funda9ao Rockefeller e a Stuitbsonian Institution ja na decada de 1930. A importilncia que teve, para o 
desenvolvimento das disciplinas das ciencias socials no Brasil, a passagem pela ESLP de Professores como 
Pierson, Willems, Baldus e outros eminentes cientistas, soma-se o fato de que as ingerencias que tiverarn 
os 'americanistas' na ESLP (propiciando a realiza9ilo de pesquisas empiricas, com exaustivos trabalhos de 
campo) resu!taram decisivas para a cria9ilo, em 1941, do primeiro curso de p6s-gradua9ilo em ciencias 
sociais da America Latina. A respeito, consultar BARREIRO (1998). Sobre a diferencia9ilo entre as 
influencias estadonidenses que marcararn a institucionaliza9iio das disciplinas na ELSP, e o acontecido na 
FFCL/USP a partir das influencias francesas, consultar MASSI (1989). 
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Os principais eixos de discussao propostos por Himes e as perguntas por ele 

formuladas permitem compreender como esse debate foi levado adiante naquele evento. 

Assim, selecionamos alguns trechos do documento que, apesar da sua extensao, 

consideramos importante apresentar aqui: 

''Eu uso a palavra 'intervenyao' para enfatizar o fato de que a Funda9ao 
- particularmente em uma area como a das ciencias sociais latino
americanas, na qual nos somos uma forya proeminente - inevitavelmente 
intervem nas determinayoes no que diz respeito a como os recursos 
nacionais [refere-se aos estadunidenses] (e outros internacionais) 
disponiveis sao alocados entre as solicitayoes concorrentes." (HIMES, 
1973: 2) 

"Particularmente entre as agencias financiadoras nacionais [ refere-se as 
estadunidenses] hit uma tendencia a estabelecer relayoes contratuais com 
os centros para a produyao de estudos especificos e para a provisao de 
certos serviyos que nos requeremos." (HIMES, 1973: 2) 

"Talvez estejamos ficando mais sensiveis em relayao ao que e nosso 
relacionamento com nossos grantees conforme vamos abordando 
diferentes aspectos que tern a ver com nossas determinayaes a respeito 
de quais e que vao ser nossos grantees e quais nao vao. Que tipo de 
pesquisas vamos apoiar e que tipo nao apoiaremos? Em quais paises? 
Que individuos? Quais ideias? Pode nossa politica neste sentido apenas 
sublinhar que 'nossos objetivos e prioridades sao recomendados pelo 
staff profissional e aprovados pelo Board of Trustees'? (FORD 
FOUNDATION, Staff Guidelines for Grants to Organizations, 1973: 2). 
Na medida em que nossas ayoes afetam os assuntos dos outros paises, 
por acaso nao e responsabilidade nossa procurar legitimar tanto nossos 
objetivos e nossas prioridades quanto as modalidades de ayao atuais?" 
(HIMES, 1973: 3) 

''Eu acredito que entre o staff do Programa Latino-americano hit uma 
crescente convicyao sobre o fato de que, independentemente de qual seja 
o nivel de disponibilidade financeira ou de recursos, nossa assistencia 
sera mais efetiva se a concentrarmos em uma menor quantidade de 
areas. Essas tendencias acentuam-se pela visao de alguns membros do 
staff de que nosso trabalho deveria ser cada vez mais relevante no plano 
dos problemas sociais e econ6micos que nos percebemos sao de 
importancia fundamental para o bem-estar de grandes populayoes na 
America Latina." (HIMES, 1973: 9) [Enfase da autora] 
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"Na escolha dos centres a serem apoiados deve-se fazer urn 
reconhecimento explicito de que, inevitavelmente, ha urn elemento de 
corte ideol6gico na tomada de decisao. 'Excelencia ou competencia para 
que prop6sitos?' e uma questao que nao pode ser esquecida. Urn centro 
de pesquisas econ6micas constituido por profissionais que sejam 
produto de uma heran<;:a neoclassica nao vai ter a mesma agenda de 
pesquisa do que urn centro neo-marxista; e a forma pela qual qualquer 
urn pode considerar ou ate ranquear aos seus cientistas vai depender das 
preferencias desse qualquer urn. Frente a esses problemas de escolha 
ideol6gica, a Funda<;:ao deve procurar aplicar uma politica de pluralismo, 
oferecendo ajuda a uma multiplicidade de posturas ideol6gicas dentre 
aquelas que tenham urn maior desenvolvimento na regiao." (HIMES, 
1973: 9) 

Nas palavras de Himes, que nos permitimos reiterar: "excelencia ou competencia 

para que prop6sitos e uma questao que nao pode ser esquecida" - sendo que ela nao e 

facil de ser compatibilizada com uma politica de pluralismo. E muito especialmente com 

uma que haveria de ser aplicada em contextos nos quais se carecia dele. Nao obstante tais 

dificuldades, e ainda que devamos reconhecer que (como era de se esperar) as opinioes 

recolhidas junto aos cientistas socials uruguaios entrevistados nao apresentem 

unanimidade, eles - olhando sob a perspectiva do tempo transcorrido - realizaram 

declara<;:oes do seguinte teor: 

"Fundamentalmente no que tern a ver com ideias, o que vigorou foi a 
totalliberdade para encarar o trabalho. Mas eu acredito que, no fundo, 
eles estabeleceram urn mecanisme ate perverse dado que nao e que eles 
te diziam o que tinhas de fazer - de fato, acho que eles nunca devem ter 
dito isso para ninguem - mas se tinhas alguma intenyao de aspirar ao 
financiamento deles entao devias fazer projetos sobre temas que 
tivessem algurna possibilidade de obter seu financiamento, e os ternas 
estavam cantados. ss, 

58 A expressi!o "estar cantado" no espanhol relaciona-se com qualquer coisa sobre a qual niio e 
possivel pensar em op;5es alternativas dado que ja se sabe como isso e ou vai ser. Note-se que a expressi!o 
provem da ideia de que quando alguem com~ a can tar uma mlisica conhecida, a letra "esti cantada". 
Assim. na opiniao deste cientista. as pessoas envolvidas com a pesquisa no ioterior da comunidade 
cientifica sabiam peifeitamente quais eram os temas para os quais era possivel obter financiamento das 
agencias. 
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"Aqui e absolutamente certo que em tudo o que era feito havia muitos 
poucos graus de liberdade alem do financiamento, e eu considero que ai 
hit uma responsabilidade dos uruguaios. 0 fato de nao participar ou de 
ter uma participayao muito debil na cria9ao ou na discussao sobre os 
temas a serem financiados contribui para que esses temas sejam 
impostos. Como e que voce ataca o tema do financiamento privado? 0 
corte financiamento nacional/ financiamento externo eu acho que e urn 
tema findo. 0 problema central e que visando manter a autonomia temos 
que apresentar, e defender, no Iugar de origem dos fundos, quais sao os 
temas que queremos desenvolver. Eu acredito que seja assim que 
devemos nos posicionar perante esta questao, mas esta claro que isto 
nunca se fez." 

Cabe destacar que a controversia entre os modos de ver o papel dos financiadores 

na construviio da agenda de pesquisa dos receptores, nao e exclusiva do relacionamento 

estabelecido entre fundayoes filantr6picas ou agencias situadas nos paises centrals e os 

receptores de ajudas situados na 'periferia'. Conforme apontado por Donald Fisher, ao 

analisar a evoluyao hist6rica das ciencias socials no Canada, os cientistas socials 

canadenses de instituivoes de pesquisa tinham percepyoes similares. Neste caso em 

particular, eles consideravam que as areas tematicas apoiadas, nos anos 60, pelo Social 

Science Research Council of Canada (SSRCC) obedeciam aos criterios e as prioridades 

estabelecidas pelo proprio Conselho antes que aquelas que eles mesmos tinham 

manifestado como sendo do seu interesse. Note-se, ainda, que o SSRCC atuava visando 

atender a satisfaviio de tres necessidades que o Conselho tinha identificado a priori - quais 

sejam: "(a) a necessidade de incrementar a comunicaviio entre especialistas de diferentes 

disciplinas, aspecto que reconhece a crescente especializaviio produzida durante os anos 

60 no interior das universidades tanto em nivel dos departamentos como entre as 

associavoes disciplinares; (b) a necessidade de contar com uma organiza9iio que viesse a 

cui dar do balanceamento entre pesquisa basica e pesquisa aplicada; e (c) a necessidade de 

contar com urn tipo de organizaviio apropriada aos para favorecer a cooperaviio efetiva 

entre especialistas." (FISHER, 1991: 53) 

No que diz respeito as atividades concretas que a Ford Foundation impulsionou na 

America Latina, haveremos de remeter, em primeiro Iugar, ao apoio decisivo que a 
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Fundaviio forneceu as atividades desenvolvidas pelo Conselho Latino-americano de 

Ciencias Sociais (CLACSO). A seguir, trataremos do apoio dado pela Fundayiio, de forma 

direta, aos centres privados uruguaios. 

Ao referir ao CLACSO, gostariamos de, inicialmente, comentar que, na nossa 

opiniiio, seria sumamente interessante contar, no futuro, com trabalhos que pennitam 

ponderar a importiincia que coube a este Conselho como impulsionador da emergencia e 

institucionalizaviio das disciplinas do campo dass ciencias sociais no continente. Seu papel 

neste sentido foi realmente decisive e, por enquanto - dada a ausencia de estudos a esse 

respeito -, gostariamos de sublinhar que, no caso concreto das entrevistas realizadas para 

este trabalho, todas as pessoas entrevistadas fizeram referencia a importiincia que o 

CLACSO teve como sustentador da pnitica de pesquisa e da formayiio de recursos 

humanos na regiiio no periodo em questiio. 0 Conselho- como entidade que 'corporizou' 

o ideario, considerado como parte do ethos cientifico, que resultava comum a enorme 

maioria dos cientistas sociais latino-americanos- passou a fazer parte das 'construyoes de 

excelencia' no imaginario coletivo das sub-comunidades acadernicas dos cientistas ligados 

as disciplinas sociais, humanas e artisticas (OTEIZA, 1983). 

Os altos valores dados ao CLACSO, que constam de diversos registros, referem-se 

tanto as atividades desenvolvidas pelo Conselho diretamente, como aquelas levadas 

adiante pela Faculdade associada. Em urn dos relat6rios da Fundayiio afirma-se que: 

"A Faculdade Latino-americana de Ciencias Sociais (FLACSO) em 
Santiago, Chile - urn centro regional de pesquisas e treinamento fundado 
em 1957- neste ano recebeu urn grant de U$S 300.000 para facilitar a 
ampliaviio dos seus programas de p6s-graduayiio em Sociologia, 
Psicologia Social e Ciencia Politica. FLACSO tern treinado mais 
cientistas sociais do que qualquer outro centro de p6s-graduayiio no 
continente." (FORD FOUNDATION, 1973: 64) 

0 financiamento que o CLACSO recebeu da Ford Foundation, ano a ano, desde 

que os cientistas sociais uruguaios iniciaram sua formayiio nas dependencias do Conselho 

ate o final da ditadura no pais, e apresentado no Quadro 3 _ L Apesar da dificuldade de 
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identificar os valores outorgados ao CLACSO dentro do total das doavoes destinadas ao 

desenvolvimento de atividades na America Latina59
, e possivel destacar a existencia de urn 

pico na concessao de fundos pela Funda9ao precisamente naqueles anos que caracterizam 

o estabelecimento de regimes ditatoriais na maioria dos paises do Cone Sui latino

americano: 72 e 73. Neste anos registrou-se a saida, embora nao massiva, de cientistas 

socials procedentes de Argentina, Chile e Uruguai, muitos dos quais continuaram sua 

formavao nos programas implementados pelo Conselho. 

Os valores outorgados ao Conselho refletem, por outro !ado, o fluxo de recursos 

financeiros de que soube dispor a Ford Foundation no decorrer desses anos. Tal como 

salientaramos, com base no testimunho do ex-Presidente da Funda9ao, Prof. Franklin 

Thomas, a partir de 1974 deveriam proceder a urn recorte dramatico em termos 

orvamentarios. Isso ve-se refletido na assistencia financeira dada ao Conselho. Note-se 

que em 1973 a Fundayao outorgou ao CLACSO U$S 1.185.000; apenas quatro anos 

ap6s, em 1977, essa cifra tinha caido para U$S 75.000. Mesmo que em anos posteriores 

tenha havido uma ligeira recupera9ao, os montantes oferecidos depois nunca superaram os 

U$S 140.000. Depois de 1982 - da mesma forma como aconteceu com o apoio aos 

centros- a assistencia daFordFoundation ao CLACSO deixou de ser significativa. 

59 E isso por que. no caso dos dados referidos aos auxilios dados ao CLACSO, a coleta desses 
montantes s6 pOde ser feita a partir dos balan<;os financeiros da Ford Foundation (ou seja: dados 
correspondentes aos anos nos quais esse dinheiro foi efetivamente entregue ao CLACSO), sendo que os 
dados relacionados ao total de doa¢es realizadas na regiao da America Latina e do Caribe (Quadro 3.2.) 
dizem respeito, para cada urn dos anos considerados, ao que foi aprovado para o fomento das atividades 
desse ano em particular. 
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Ouadro 3 .1. -

Recursos concedidos pela Ford Foundation ao Conselho Latino-americano de 

Ciencias Sociais (CLACSO) no periodo de quinze anos, compreendido entre 1969 e 

1984, em dolares estadunidenses. 

Ano Valor 

(em U$8) 

1969 210.000 

1970 550.000 

1971 550.000 

1972 1.121.569 

1973 1.185.000 

1975 583.000 

1976 674.000 

1977 75.000 

1978 138.706 

1979 129.500 

1980 102.300 

1981 125.000 

1982 71.366 

1983 53.000 

1984 21.200 

Fonte: Elabora<;ao propria a partir de dados coletados dos Relat6rios Anuais da Ford Foundation 
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Alem do apoio concedido pelo CLACSO para a especifica forma<;ao de recursos 

humanos (com fundos recebidos da Ford Foundation e de outras entidades), o Conselho 

tambem procedeu ao financiamento de uma quantidade significativa de projetos de 

pesquisa que foram desenvolvidos no ambito dos centros privados uruguaios de ciencias 

sociais. Para ponderar a participayao do Conselho no apoio, mediante financiamento, as 

pesquisas levadas adiante nos tres centros em que as atividades deste corte eram 

realizadas, indicam-se, a seguir, os projetos que contaram com financiamento do 

CLACSO na fase de maior fluxo de atividades (1978-1983). 

Projetos do CIEDUR '79-'81: 

Finalizados > 
"El carnbio tecnol6gico en Ia ganaderia uruguaya" 
"Notas sobre politica y sociedad en el Uruguay, 1946-1962" 
"Estudio sociecon6mico de algunos barrios marginales de Montevideo" 
"Desequilibrios regionales y localizaci6n industrial: el caso uruguayo" 
Em desenvolvimento > 
"El mercado de trabajo en algunas areas marginales de Montevideo" 
"Relaciones entre sistema de poder y organizaci6n del espacio en las comunidades del medio 
rural" 
"Situaci6n de unidades propulsoras de proyectos de desarrollo econ6mico y social en el medio 
rural y propuesta de altemativas de acci6n futura" 

Projetos do CIESU '79-'81: 
Em desenvolvimento > 
"Analisis del proceso de generaci6n de excedente y emigraci6n de fuerza de trabajo en Ia 
estructura ocupacional del Uruguay. 1963-1975" 
"El Uruguay de 1908. Un estudio de urbanizaci6n y estratificaci6n social" 
"Un pais urbano de base econ6mica rural: Uruguay, 1875-1930" 
"Mercado de trabajo, educaci6n y procesos migratorios en el Uruguay, 1963-1976" 
"Una diferenciaci6n estructural entre los desarrollos ganaderos argentino y uruguayo" 
"Evoluci6n del sistema ocupacional uruguayo, 1963-1975" 

Projetos do CINVE '82-'83: 
Em desenvolvimento > 
"El manejo del instrumento en Ia politica ganadera: su regulaci6n normativa,1955-1981" 
"El nuevo patr6n de acumulaci6n en Ia industria uruguaya: el caso del del cuero (1968-1978)" 
"El proceso de acumulaci6n en Ia industria lecbera: estudios del comportamiento empresarial" 
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Ouadro 3 .2. -

Recursos destinados pela Ford Founduii.on a atividades desenvolvidas na regiao da 

America Latina e Caribe, no periodo de quinze anos, compreendido entre 1967 e 

198160
, em do lares estadunidenses. 

Ano Valor 

(em U$S) 

1967 8.257.128 

1968 11.222.870 

1969 10.182.000 

1970 15.361.636 

1971 13.344.853 

1972 13.797.248 

1973 15.016.889 

1974 20.020.584 

1975 24.416.322 

1976 22.521.374 

1977 9.978.692 

1978 3.481.669 

1979 4.190.028 

1980 4.982.635 

1981 4.532.069 

Fonte: Elaboravao propria a partir de dados coletados dos Relat6rios Anuais da Ford Foundation. 

60 - Note-se que os montantes apresentados correspondem ao total que foi aprovado para cada urn dos 
anos considerados, o que niio representa, necessariamente, que os dispeudios feitos no decorrer de cada 
ano em particular corresponda aos montantes referidos. Em urn ano determinado, podem ter sido 
aprovados recursos a serem utilizados em anos posteriores. 
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No Quadro 3.2., por sua vez, indicam-se os auxilios concedidos pela Ford 

Foundation para o desenvolvimento de pesquisas e de outro tipo de atividades - tais como 

organizaviio de eventos ou assistencia a congresses, entre vanas - no periodo 1967-1981. 

Os temas financiados pela Fundayao aos centros privados compreendem a totalidade de 

apenas 7 projetos - porquanto ha urn grant outorgado para a aquisiyao, por parte do 

CIESU, da biblioteca que tinha pertencido a Carlos Real de Azua. 

Excetuando esse apoio pontual, corresponde sublinhar que a Fundaviio Ford 

concedeu duas ajudas ao CIEDUR- uma delas visando o desenvolvimento de urn projeto 

de pesquisa, eminentemente interdisciplinar, sobre "The insertion in the labor market of 

law income women who live in rural areas and small towns: their relation to the 

restructuring of the Uruguayan labora market'. A segunda assistencia, no entanto, visava 

a organizavlio de urn seminiuio sobre, precisamente, desenvolvimento rural e trabalho 

feminino." 

Os projetos financiados ao CIESU e ao CINVE foram geridos em condivoes 

similares. Tratou-se, na realidade, do financiamento a urn programa de pesquisas que ia, a 

cada dois anos, sendo renovado por periodo similar - a partir da apresentaviio, por parte 

dos centros, de informes que eram rigorosamente avaliados pela Ford Foundation. As 

tematicas versaram sobre estudos relativos a politica economica [projetos intitulados 

"Support for economic research in Uruguay" e "Support for research on uruguayan 

economic policy" - ambos ao CINVE], sobre politicas comparadas ["Support for 

comparative research on stabilization policies in Latin America: the case of Uruguay" -

tambem ao CINVE] e, ao CIESU: "Support for sociopolitical and demographic research 

in Uruguay" e "Support for a women's research and action group in Uruguay''] 

Cabe destacar, neste sentido, o fato dos centros privados terem realizado vanos 

trabalhos em tematicas que nao faziam parte dos que podem ser considerados 'eixos 

centrais' de pesquisa. 0 tratamento de ternas populacionais, demograficos e/ou 

reestruturativos em materia urbana s6 pode ser compreendido dada a disponibilidade de 

recursos (leiam-se: verbas) por parte das agencias e fundavoes e a prioridade que elas 
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concediam a estes estudos para os paises em desenvolvimento. Isso, por outra parte, 

revela que as agencias tern uma visao de que todos os paises em desenvolvimento tern as 

mesmas necessidades e problemas. No caso especifico das institui96es que nos ocupam, 

cabe assinalar que do total de U$S 248.000 recebidos pelo CIESU de parte da Ford 

Foundation, U$S 180.000 corresponderam ao financiamento da pesquisa "Support for 

sociopolitical and demographic research in Uruguay" (#07500478). 

Alem dos recursos concedidos pela Fundaviio Ford para o desenvolvimento de 

pesquisas em demografia, cabe destacar que os centres recebiam apoio para essa mesma 

tematica por parte do Programa de Investigaciones Sociales sobre Poblacion en America 

Latina (PISPAL)- o qual, por sua vez, se sustentava com recursos das Fundagoes Forde 

Rockefeller. 0 CIESU, ademais, recebeu, por parte do IDRC, o apoio de urn auxilio ja 

referido (''Population distribution policies" #76-0089) e de outro sobre tematica similar 

(''Employment and population distribution" #78-0100). E isso num pais com uma 

densidade populacional de 16 habitantes por quilometro quadrado, uma taxa de 

crescimento populacional anual de 0,3 e uma media de 2,1 filhos por mulher (INE, 2000). 

Neste sentido, e dada a necessidade 'formal' que os centres tinham de justificar a 

solicitaviio de financiamento, cabe destacar o que o proprio pessoal de urn dos centres -

tratando-se do CIESU - indicou num informe encaminhado il Fundayiio Ford: ''Dos tres 

projetos apresentados e aprovados durante 1978 e dos tres pendentes de aprovagiio, cinco 

guardam relaviio com temas de populaviio. Esta continuidade tematica justifica-se por 

varios motives: em primeiro Iugar, porque a ausencia de estudos desta indole e absoluta 

no caso do Uruguai; em segundo, porque o CIESU considera que a recompilaviio, a 

sistematizayiio e a analise da informaviio de natureza demografica constitui urn input 

necessaria para explicar a particular dinfu:nica que assumem as mudanyas na nossa 

sociedade; em terceiro Iugar, porque a reflexiio - seja sobre as politicas publicas, seja 

sobre os novos modelos societais que surgem na America Latina nesta decada dos 70 -

implica considerar especialmente aspectos populacionais que afetam e se veem afetados 

por essas politicas e esses modelos." (CIESU, 1979: 33) 
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Sobre este ponto consideramos pertinente realizar urna serie de esclarecimentos. 

Em primeiro Iugar, que a enorme maioria dos estudos populacionais desenvolvidos em 

contextos perifericos tern Iugar em paises que apresentam indices muito altos de 

crescimento da populaviio, serias carencias dos sistemas sanitarios e educacionais e, mais 

ainda, graves problemas em termos da produ9iio e do acesso dos setores de baixa renda a 

alimentayao basica. Numerosos estudos populacionais, enquadrados- a! em de tudo - num 

marco referendal neo-malthusiano61 tiveram, e tern, efeitos que consideramos, no minimo, 

anti-eticos. E claro que os estudos realizados pelas equipes uruguaias, num pais no qual o 

crescimento populacional e infimo, nunca tiveram esse vies. Diriamos, inclusive, que eles 

s6 chegaram a ser realizados dado o espirito da 'pesquisa de resistencia' e a necessidade 

imperiosa que os cientistas tinham por receber financiamento. Segundo palavras de quem 

era Diretor do centro naqueles anos: "suavamos tendo que demonstrar o 6bvio. Qualquer 

estrangeiro que chega ao Uruguai imediatamente pergunta 'aonde estao as crian9as?' mas 

nos tinhamos que ficar justificando a necessidade de abordar o estudo da populavao. Isso, 

em si mesmo, e muito legitimo mas, naquele contexto, com todos os problemas que havia, 

achavamos quase uma perda de tempo. Faziamos porque precisavamos dos recursos". 

Depois de 1981, a Ford Foundation nao mais concedeu recursos financeiros aos 

centros privados uruguaios, com exceyao de urn grant ao CINVE em 1987. Todavia, 

mesmo este apoio foi bastante pontual, destinando-se especificamente a analise das 

politicas economicas resultantes do estabelecimento do primeiro governo democratico 

(primeiro mandato do presidente Julio Maria Sanguinetti) e das mudan9as, de cunho 

claramente neoliberal, que tinham sido introduzidas inicialmente no pais pelo regime 

ditatorial62
. 

61 A respeito, note-se que Malthus chamou a atem;ao do mundo sobre a quase certeza dos alimentos 
vierem a faltar num futuro medianamente proximo. Mas ele, em momento nenhum, inferiu que uma 
forma de chegar a se dispor de mais alimentos era evitar novos nascimentos. Menos ainda que os Estados 
e organismos iuternacionais tomassem para si proprios o "direito" de, em palses que apresentam indices 
de Desenvolvimento Humano (IDH) muito baixos, fazer verdadeiras campanhas em pro! da esteriliza9ilo -
esmagadoramente femiuiua. Dal que os estudos populacionais realizados com base nessas plataformas, ao 
nosso entender, devam ser chamados de neo-malthusianos e nao de "malthusianistas". 

62 Note-se que em urn Memorandum interno da Funda9ilo correspondente a avalia9ilo final do Ultimo 
dos apoios recebidos pelo CINVE, verifica-se que "o principal objetivo deste grant (# 08750591; cuja 
execu9ilo teve Iugar entre 1987 e 1989] foi estudar as politicas economicas implementadas pelo Presidente 
democraticamente eleito Julio Maria Sangniuetti, assim como determinar se as principals metas foram 
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Exceto pelo interesse no estudo acima mencionado sobre os efeitos do retorno 

democnitico na politica economica, o apoio da Ford Foundation a pesquisa em ciencias 

sociais no Uruguai diminuiu sensivelmente a partir do momento em que ela perdeu seu 

caniter de "pesquisa de resistencia" - ou seja: a partir de 1982, com a relativa abertura do 

pais e os primeiros sinais de que se aproximava o fim da ditadura (a partir da derrota em 

plebiscito da proposta de reforma na Constituivao apresentada pelos militares, em 1980). 

Nas ultimas av5es impulsionadas pela Ford enfatizava-se a necessidade da 

constituivao de redes entre os viuios centros privados da regiao, alem do apoio que ja 

recebia o CLACSO como coordenador desse tipo de iniciativa. Nesse sentido, e ja 

prevendo a gradual redu9ao do apoio aos centros, a agencia expressou sua opiniao no 

Relat6rio Anual de 1979: 

''Nestes tres paises do Cone Sui [Argentina, Chile e Uruguai] a 
Funda9ao concedeu apoio para a cria91io de uma rede de centros 
privados de pesquisa que tern se constituido em importantes veiculos no 
desenvolvimento de pesquisas criativas e criticas em espayos em que as 
analises sociais independentes eram desencorajadas . Tres desses centros 
- o Centro de £studios del Estado y Ia Sociedad (CEDES) e o Centro 
de £studios Urbanos y Regionales (CEUR), ambos localizados na 
cidade de Buenos Aires; e o Centro de Informaciones y £studios del 
Uruguay (CIESU) - receberam grants finais este ano." (FORD 
FOUNDATION, 1980a: 28) 

De fato, o ultimo financiamento da Ford Foundation recebido pelo CIESU 

correspondeu ao projeto que seria conduzido pelo GRECMU - o Grupo de Estudos sobre 

a Condi9ao da Mulber no Uruguai, criado por Suzana Prates e cuja adscriyao institucional, 

nos prim6rdios do mesmo, era o CIESU - sobre "Support for a women's research and 

action group in Uruguay". Este projeto, aprovado em 1979 e cuja execuyao previa-se para 

atingidas. Neste sentido, os pesquisadores estavam interessados em examinar as mudam;as ocorridas em 
materia economica durante o regime militar, com o intuito de analisar em que medida os policymakers 
responderam a uma leitura certa no que diz respeito a nova estrutnra economica do pais." (FORD 
FOUNDATION Inter-office Memorandum, 1990b: 2). Esse memorando foi produzido por Pablo de Ia 
Flor, entiio responsive! pelo escrit6rio em Lima, que foi fecbado pela Ford Foundation em 1992, com o 
qual todos os arquivos correspondentes as ajudas oferecidas ao Uruguai passaram ao Arquivo Geral da 
Ford Foundation em Nova Iorque. 

173 



o periodo agosto/80-dezembro/83 foi, efetivamente, a ultima atividade para a qual a Ford 

Foundation concedeu apoio ao CIESU. Isto, mais uma vez, esta em plena concordancia 

com a substantiva diminuis;ao dos recursos alocados pela Fundac;:ao a regiao da America 

Latina e do Caribe a partir do ano de 1978, momento no qual os montantes destinados ao 

desenvolvimento de pesquisas na regiao dirninuiram em 25% em relac;:ao ao que havia sido 

destinado para os mesmos empreendimentos em anos imediatamente anteriores. ( cf. 

Quadro 3.2.) 

Em consoniincia com o explicitado, e no que diz respeito ao conjunto dos centros 

independentes de pesquisa uruguaios, deve-se destacar que o apoio a eles dado pela Ford 

Foundation acabou mediante a concessao daquilo que, na propria fundac;:ao, se 

denominam 'terminal grants'. Vale dizer que o CIEDUR, o CIESU eo CINVE receberam 

'terminal grants' da Ford Foundation antes que esta cessasse a concessao dos auxilios. 

Isto guarda, por outro !ado, estreita relac;:ao - e inclusive reflete o mesmo padrao de 

comportamento- com a atuayao seguida pela Ford Foundation nos auxilios que ela havia 

outorgado a diversos centros ou instituic;:oes estadunidenses no decorrer de decadas 

anteriores. A titulo de exemplo, cabe citar que Jennifer Platt salienta o fato de que o apoio 

dado pela Ford Foundation ao Programa das Ciencias do Comportamento levado adiante 

nos Estados Unidos, "desenvolveu-se entre 1951 e 1957, anos nos quais a fundac;:ao 

investiu aproximadamente U$S 40 milhoes, sendo que para fecha-lo a Ford implementou 

urn programa de 'terminal grants', com durac;:ao de cinco anos, que, principalmente, visava 

lograr que aqueles que tivessem chegado a confiar ou a depositar esperanyas nele [no 

programa] se retirassem de uma forma gradual." (PLATT, 1996: 148). Assim, pode se 

entender que o modus operandi seguido pela Fundayao por ocasiao de retirar o apoio 

oferecido a programas ou instituic;:oes era similar quando os receptores se localizavam em 

regioes centrals como quando os mesmos estavam situados em zonas perifericas. 

Em suma, na America Latina, o apoio da Ford Foundation as ciencias socials foi 

significative, principalmente, em relac;:ao a formac;:ao de cientistas socials quando os 

espac;:os universitarios se fecharam (PURYEAR 1983). De fato, o apoio da Ford 

Foundation, somado ao de outras agencias, permitiu que os cientistas socials dessem 
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continuidade a sua capacitayiio fora das fronteiras dos seus palses ou tivessem acesso a 

outras perspectivas te6ricas e modos de pensar por meio da participayiio em pesquisas em 

colaborayiio. 0 Relat6rio Anual de 1978 ilustra bern este ponto: 

"Visando diminuir as pressoes sofridas por muitos dos cientistas socials 
no Cone Sul (Argentina, Chile y Urugual) devido as adversas condi96es 
politicas imperantes nos seus palses, a Funda91io tern lhes concedido 
apoio para que realizem estudos de p6s-graduayiio no exterior ou tern 
lhes facilitado o acesso a empregos na esfera produtiva em diversas 
na96es. [ ... ] Outra forma pela qual a Funda9iio tern facilitado o 
treinamento dos cientistas no Cone Sui e atraves de doa96es 
suplementares para o desenvolvimento de pesquisas que sejam realizadas 
em colaborayiio entre pequenos clusters de cientistas socials." (FORD 
FOUNDATION, 1979: 40) 

Os temas de pesquisa especificos que foram objeto de financiamento por parte da 

Ford Foundation, comentados por nos anteriormente, figuram na lista completa dos 

projetos que esta institui91io financiou aos centros privados (CIEDUR, CIESU e CINVE) 

e que, junto a urn pequeno resumo, encontra-se no final deste trabalho (Apendice B). 

Chama-se a atenyiio tambem em relayiio ao apoio dado pela Ford Foundation para o 

desenvolvimento de pesquisas entre varios centros da regiao - unica forma em que 

identificamos registros de fomento a intera91io entre clusters de cientistas socials. 

Ressalta-se, alnda, que a Ford Foundation, assim como a SAREC, nunca concederam 

apoio ao Centro Latino-americano de Economia Humana (CLAEH)- centro que, por sua 

vez, contava com financiamento direto da socialdemocracia-cristii europeia. 

Finalmente, gostariamos de sublinhar que urn numero consideravel dos Oficiais de 

Programa da Funda9iio compartilhavam a ideia, da qual se orgulhavam, em relayiio a que 

"a Ford Foundation tern apoiado tanto a criaciio como o uso das competencias em 

ciencias sociais na America Latina." (HIMES, I 973: 1) [Sublinhado no original] 

Neste sentido, entendemos irnprescindivel salientar que o fato da Fundayiio ter 

apoiado, como salienta o autor, a criayiio de competencias - mediante a possibilidade de 

que as equipes niio se desintegrassem e pudessem continuar levando adiante tarefas de 
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pesquisa e atendendo a formayao das camadas mais jovens - e tambem o uso das mesmas 

- mediante a gera<;:iio de conhecimentos e a produ<;:iio cientifica registrada naquelas 

decadas, no entendido de que elas seriam iiteis para melhor compreender os processos 

s6cio-economicos deslanchados - guardam rela<;:1io com urn elemento digno de destaque. 

Trata-se, mats precisamente, do fator avaliativo. A Funda<;:ao Ford, como 

mencionaramos anteriormente, realizava avalia<;:oes sistematicas dos relat6rios produzidos 

pelos cientistas no marco dos projetos por ela financiados. Assim, encontramos que para 

muitos dos cientistas uruguaios nucleados nos centros privados de pesquisa, contar com 

financiamentos outorgados pela Ford era extremamente positivo porquanto os sistemas de 

avalia<;:1io por ela utilizados faziam com que os grupos apoiados gozassem de alto prestigio 

entre seus pares. Sobre este ponto em particular, ao tratar da experiencia brasileira, Sergio 

Miceli aponta que "o fato de integrar a lista dos clientes da Funda<;:ao Ford passou a valer, 

no mercado interno das ciencias sociais, como uma especie de selo de qualidade, ou 

melhor, de credencial indispensavel para ingresso no clube fechado das institui<;:oes 

legitimas, estendendo-se a vigencia dessa chancela as demais iniciativas das lideran<;:as, aos 

pr6prios projetos e aos resultados cientificos das institui<;:oes brindadas com tal apoio 

externo. Nessas condi<;:oes, a Funda<;:ao Ford passou a contribuir, mesmo sem o saber, ou 

talvez a despeito de suas inten<;:oes programaticas, para o refor<;:o das linhas de clivagem 

no interior do mercado domestico em que operam os cientistas" (MICELI, 1990: 19). 

No caso uruguaio, ademais, implicou nao s6 ganhos em termos de prestigio como 

tambem a constru<;:ao de toda uma nova pratica de pesquisa associada a avalia<;:oes, a 
necessidade de se produzir e a gerir recursos. Nesse sentido, e conforme o salientado na 

Introdu<;:ao deste capitulo, o financiamento externo tambem foi decisivo para a defini<;:1io 

de urn ethos cientifico particular - que veio a se construir dadas as condi<;:oes do contexto 

e dadas, tambem, as necessidades por manter as instancias nas quais fosse possivel atender 

ao desenvolvimento das atividades, em resistencia. 
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3.1.3. - SAREC 

A Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries, SAREC, 

e uma instituivao governamental daquele pais n6rdico, cujo interesse pelo apoio as 

atividades de pesquisa nos paises em desenvolvimento manifestou-se ja a partir dos anos 

50. 

Em 1975, a SAREC montou urn programa especial que VJsava atender as 

numerosas demandas emergentes dos paises da America Latina: o Latin American 

Programme (LAP), que tinha os seguintes objetivos: "(a) preservar as capacidades de 

pesquisa quando sob condiv5es de crises politicas e repressao, (b) apoiar pesquisas 

originals e de alta qualidade, (c) apoiar atividades de cooperavao cientifica em areas de 

interesse mutuo entre paises das regi5es, e (d) construir capacidades em paises com uma 

debil estrutura de pesquisa." (SPALDING, STALLINGS & WEEKS, 1990: 55). 

A principal caracteristica da avao da SAREC refere-se ao fato de que esta agencia, 

desde o inicio do LAP, concedia grants institucionais que visavam facilitar a execu9ao das 

atividades de pesquisa desenvolvidas na regiao, dando totalliberdade aos beneficiaries dos 

mesmos. Assim, por intermedio do LAP, a agencia procedia a distribui91io de recursos 

para os centros apoiados nos diversos paises de America Latina, sem impor condiv5es ou 

procurar orientar a utilizavao dos mesmos. 

Esta caracteristica, ressaltada e elogiada pelos cientistas sociais uruguaios, aparece 

refletida no depoimento de urn dos entrevistados da SAREC, principal responsavel pelo 

LAP no decorrer dos anos 70 e 80: 

''Esta instituiyao nunca procurou dar apoio direto a projetos nem 
estabelecia prioridades tematicas. A escolha do que apoiar era feita 
levando em conta a situavao politica dos diversos paises- favorecendo 
itqueles nos quais as ditaduras tinham acabado com a pratica cientifica e 
nos que a perseguivao colocava em risco ate a vida dos cientistas 
sociais_~' 
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Quando a SAREC tomava a decisao de apoiar urn determinado pais, atraves do 

LAP, fazia-se primeirarnente urn mapearnento das instituiv6es ou centros privados 

existentes para selecionar aqueles que seriarn apoiados. A seleviio dos centros levava em 

considerayiio a qualificayiio do corpo de pesquisadores e o compromisso dos mesmos com 

a criaviio e manutenviio de urn pensarnento critico, fundamental para o posterior 

restabelecimento da democracia. Nas palavras do entao responsavel pelo LAP: 

"A seleyiio de instituiv6es tarnbem era feita com base no carater da 
produviio dos centros, e da sua relevancia - segundo padroes de 
qualidade cientifica, muitas vezes avaliada por especialistas 
independentes". 

Uma vez aprovado urn apoio, ele era outorgado por urn periodo de dois ou tres 

anos. A distribuiviio dos recursos entre as distintas atividades, areas tematicas, projetos ou 

pesquisadores no interior dos centros ficava a total criterio dos cientistas diretamente 

envolvidos ou daqueles que, em virtude da organizayiio de cada centro em particular, 

fossem responsaveis pela tomada de decisoes. Ainda sobre este particular, o valor total do 

auxilio concedido era detertninado em fimyiio do 'tamanho' de cada instituiviio, levando-se 

tarnbem em consideraviio as outras fontes de financiamento disponiveis em cada caso. ''E 

isso era motivo de uma discussao aberta com as instituiv6es e centros", segundo apontado 

por quem, nos anos 70 e 80, foi o responsavel pelo Latin American Program da SAREC. 

Os centros apoiados eram avaliados regularmente pela SAREC em termos da 

produtividade no periodo em questao e da contribuiviio dos mesmos aos objetivos que 

tinham guiado sua propria selevao: que estivessem integrados por urn grupo especialmente 

qualificado de pesquisadores e que as atividades desenvolvidas tivessem contribuido para a 

gerayiio de urn pensamento original e critico. 

Essa avaliaviio era realizada por especialistas intemacionais contratados pela 

SAREC com esta finalidade. A agencia esperava que estes profissionais avaliassem nao 

apenas cada instituivao apoiada, mas tambem o conjunto de atividades desenvolvidas nas 
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ciencias sociais de cada pais, seja gra9as ao apoio da propria SAREC, seja de outras 

funda9oes. Este tipo de avalia9iio geral permiti~ em boa medid~ definir a manutenyiio ou 

mudanya de rurno para os anos seguintes. Assim, a SAREC impulsionava a realizayiio, por 

especialistas que niio estavam diretamente envolvidos com a agenci~ de verdadeiras 

"campanhas" em que tratava de combinar a avalia9iio dos centros com a propria avaliayiio 

do Programa de apoio aos mesmos. 

De fato, a SAREC realizou tres grandes avaliayoes do seu proprio apoio aos 

centros. A primeira delas foi feita por Enrique Ganuza em 198063
. A segund~ ja publicada 

em ingles, esteve a cargo de Hobart Spalding, Lance Taylor e Carlos Vilas, e foi realizada 

entre os meses de agosto e novembro de 1985; a terceira se fez sob a responsabilidade de 

Hobart Spalding, Barbara Stallings e John Weeks entre junbo e agosto de 1990. 

Logo no inicio do segundo informe de avalia9iio destaca-se que "o Latin American 

Program da SAREC constitui uma ajuda vital para o desenvolvimento das ciencias socials 

na America Latina. As ciencias socials tradicionalmente tern estado submetidas a intensas 

pressoes governamentais. As ditaduras militares e o endurecimento da crise na America 

Central levaram ao agravamento da situayiio. 0 LAP, em boa medida, foi criado para 

oferecer assistencia visando a superayiio dos obstaculos. Com base na sua avaliayiio, os 

consultores podem dizer que o LAP tern cumprido amplamente suas metas." 

(SPALDING, TAYLOR & VILAS, 1985: 1). A partir disto os avaliadores, em 1985, 

recomendavam que o Programa para a America Latina da SAREC continuasse assistindo 

aos centros privados da regiao. Entretanto, Spalding, Taylor e Vilas sugeriam 

modificav5es na estrutura distributiva do LAP. (SPALDING, TAYLOR & VILAS, 1985: 

3) 

Segundo o que nos foi indicado nas entrevistas com pessoas que naquela epoca 

eram responsaveis pelo LAP, a tomada de decisoes na SAREC era realizada pelo 

Conselho Diretivo. Em seguida, essas decisoes deviam ser referendadas em instiincias do 

63 - E e a Unica que nao foi consultada por nos para a realiza<;iio deste trabalho, uma vez que a mesma 
esta em idioma sueco. 
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govemo sueco, que tambem designava os membros do Conselho. As decisoes relativas ao 

Programa Latino-americano da agencia eram tomadas em 'pacote'_ 0 LAP, no decorrer 

das decadas de 70 e 80, apoiava aproximadamente 30 centros privados e institui<yoes de 

carater regional (p.ex: CLACSO) em viirios dos paises de America Latina, tais como: 

Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, 

Paraguai, Peru e Uruguai. Os fundos destinados a regiao, em geral, e a cada urn dos 

centros, em particular, eram aprovados pelo Conselho em urn unico ato. Em vistas disto 

os avaliadores recomendaram que o Conselho tomasse as decisoes com maior 

"conhecimento das causas" e propuseram criar urn mecanismo que, respeitando os 

criterios gerais de liberdade e concessao de grants institucionais, levasse em considera<yao 

cada caso e concedesse ajudas individuals a cada urn dos centros. Mas essa modifica<yao 

nao foi implementada. 

A avalia<yao de 1985 tambem foi particularmente favoravel em rela<yao aos centros 

independentes uruguaios em particular_ Como exemplo, e evidenciando, ainda, a clara 

posi<yao politica levada em frente pela SAREC no sentido de apoiar a 'pesquisa de 

resistencia', cabe assinalar as considera<yoes realizadas no informe a respeito deles: 

"Os centros, em si mesmos, parecem ser relativamente pluralistas e 
situam-se do centro para a esquerda segundo o pensamento basico por 
eles sustentado. Diferentemente do que acontece na Argentina, os 
membros dos centros nao fomecem servi<yos de consultoria ao governo 
nem desenvolvem fun<yoes deste tipo - embora urn dos centros sim tenha 
assinado urn contrato para oferecer servi9os ao Banco Central do 
Uruguai64 Por outro !ado, urn grande nlimero de especialistas dos 
centros participa em movimentos de oposi<yao (como, por exemplo, no 
partido de esquerda Frente Amplio) ou assessoram organiza<yoes 
populares e sindicais nas negocia<yoes que eles mantem com os 
empregadores ou como proprio governo." (SPALDING, TAYLOR & 
VILAS, 1985: Chapter II-27) 

64 0 CINVE, no mes de maio de 1985 - dois meses ap6s as autoridades democraticas terem assumido 
suas fun¢es no pais. Note-se que este informe de avalia<;ao encomendado pela SAREC foi produzido no 
mes de dezembro de 1985. 
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Os Quadros 3 .3 e 3.4 apresentam os apoios financeiros concedidos pela SAREC, 

assim como a varias:ao dos mesmos no decorrer dos diversos anos65
. Neles, a! em de 

perceber-se a distribuiyao relativamente 'desequilibrada' entre os valores concedidos ao 

CIESU e CINVE e ao CIEDUR, devem-se destacar viuios aspectos. 

0 primeiro deles diz respeito ao fato de que o inicio dos grants outorgados por 

parte da SAREC s6 veio a acontecer em 1977, depois de transcorridos quatro anos desde 

a instaura9ao da ditadura no pais e tres desde a concessao do primeiro financiamento da 

Ford Foundation ( excepcionalmente tambem como grant institucional) a dois dos centros 

privados de pesquisa. 

Urn segundo ponto refere-se a que a maioria das ajudas concedidas pela SAREC 

esta concentrada no periodo correspondente it ditadura rnilitar, o que esta em total 

consonancia com os objetivos gerais estabelecidos pelo LAP66 

0 terceiro aspecto, por sua vez, guarda relayao com o fato de que, no decorrer do 

periodo assinalado, as ajudas foram constantemente crescentes - ja que, conforrne pode 

ser observado nos quadros 3.3. e 3.4. os montantes outorgados, ano a ano, pela SAREC 

ao CIEDUR, ao CIESU e ao CINVE entre 1977 e 1990 nunca registraram declinio 

algum67 

Em quarto Iugar, que mesmo depois da abertura democratica, pos-85, a SAREC 

continuou a apoiar as atividades dos centros, evitando, assirn, os problemas de 

descontinuidade num periodo chave e de "re-arranjos" na dinfunica da proto-comunidade 

65 
- Note-se que a SAREC, a raiz de motivos que obedeceram a quest6es administrativas e de avali~o 

interna da propria agencia, nao disp6s da aloca<;iio de auxilios financeiros ao LAP dnrante o ano fiscal 
1986/1987. 
66 0 qual, alem dos apoios dados as ciencias sociais, depois de 1986, tambem passou a apoiar o 
desenvo1vimento de projetos nas areas de ciencias basicas e tecno16gicas (PEDECIBA, 1998: 6) 
67 

- Devendo-se destacar, ainda, que de fato os montantes nao diminuiam porque, tal como ja 
salientamos anteriormente, as decis6es a respeito das ajudas que haveriam de ser instrmnentadas no 
marco do LAP eram tomadas 'em pacote'. Isso implicava, entre outros fatores, a adrn;ii.o de medidas para 
periodos pro1ongados. 
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de cientistas sociais no pais. Tal como foi comentado no final do capitulo precedente, a 

SAREC foi uma das poucas agencias que continuou a dar assistencia aos centros privados 

de pesquisa em ciencias sociais depois da reinstaurac;;ao democnitica. Isso pode chamar 

nossa atenyiio dado que, tratando-se de uma agencia que tinha mantido uma clara posi9iio 

a favor da "pesquisa de resistencia", poder-se-ia pensar que a mesma haveria de se retirar 

uma vez que as condi96es politicas, sociais e de inserc;;ao dos cientistas sociais em novos 

loci e espac;;os institucionais alcanc;;asse urn novo patamar. Nao obstante isso, a SAREC 

manteve a concessao de grants numa fase na qual, segundo viuios cientistas entrevistados, 

estes resultaram ser tao necessiuios quanto antes. A fase iniciada em 1985 marcou o 

retorno dos cientistas a Universidade, marcou a retirada da enorme maioria das agencias e 

funday5es financiadoras (precisamente dadas as mudanc;;as de contexto ), marcou o 

paulatino esvaziamento dos centros - que iam ficando tanto sem recursos humanos como 

sem recursos financeiros, e marcou, tambem, a consecw;:ao das tarefas de pesquisa em 

espac;;os e condi96es substantivamente diferentes. Mas isso nao mudou de urn dia para o 

outro, as Faculdades e Institutos foram abrindo novamente suas portas aos poucos; os 

cientistas voltaram a desenvolver tarefas, e receber seus saliuios, em outras institui96es 

tambem aos poucos; os centros foram transitando para novas 16gicas de consultoria, 

devagar. E os grants da SAREC foram "segurando a onda" durante esses percursos todos. 

Finalmente, gostariamos de apontar que os grants aos centros privados uruguaios 

- que eram sensivelmente 'menores'68 do que muitos centros de outros paises da regiao -

correspondiam a urn montante semelhante as ajudas dadas a esses centros. Isso obedece, 

segundo nos explicara o Responsavel do Latin American Programme entrevistado, ao fato 

de que as condiy5es repressivas imperantes no Uruguai, por tratar -se de urn pais de 

tamanho reduzido e no qual os cientistas sociais careciam das possibilidades derivadas de 

fatores habitualmente associados a questoes de escala (na ideia de que maior volume de 

atividades, contatos e vinculos pod em dar Iugar a urn numero maior de oportunidades para 

serem aproveitadas) induzia-os a tratar o Uruguai de modo preferencial. 

68 
- Tanto em quantidade de pesquisadores envolvidos como em termos do fluxo de atividades. 
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Quadro 3.3. 

Recursos concedidos pela SAREC para o desenvolvimento de pesquisas na America Latina, 1977/78- 1984/85 (em Kroners suecos) 

1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1977178 
-1984/85 

Regional 
CET 1.300.000 400.000 1.700.000 

CIDAMO 140.000 175.000 160.000 140.000 615.000 

CLACSO 400.000 1.000.000 1.150.000 900.000 900.000 900.000 800.000 800.000 6.850.000 

SEPLA 75.000 100.000 175.000 

America do Sui 
Argentina 

BARILOCHE 
CEDES 
CEUR 
CICSO 
CISEA 

Bolfvia 
CERES 250.000 250.000 500.000 

CINCO 100.000 100.000 200.000 

Brasil 
CEBRAP 700.000 450.000 420.000 420.000 300.000 200.000 2.490.000 

Chile 
AHC 140.000 155.000 200.000 220.000 375.000 375.000 1.465.000 

CIEPLAN 185.000 235.000 285.000 340.000 410.000 500.000 500.000 2.455.000 

FLACSO 300.000 350.000 320.000 350.000 370.000 410.000 500.000 500.000 3.100.000 

VECTOR 250.000 280.000 280.000 200.000 100.000 1.100.000 

Uruguai 
CIEDUR 125.000 125.000 250.000 

CIESU 140.000 155.000 170.000 200.000 230.000 350.000 350.000 1.595.000 

CINVE 150.000 170.000 165.000 220.000 330.000 400.000 500.000 500.000 2.435.000 

Fonte: SAREC, 1985: s/n (Seyao de Apendices, terceira pag. antes do fmal do documento). Reduyao e reordenamento da autora. 
Cotacao do Kroner em relacao ao D61ar estadunidense- em 1970: 19,70 I em 1980: 4,37 -segundo dados de arquivo na Seyao de "Paridade 
Cambial" do Banco Central del Uruguay, 1999. 
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Quadro 3.4. -

Recursos Concedidos pela SAREC para o desenvolvimento de atividades de pesquisa na 
America Latina, 1977178- 1989/90 (em Kroners suecos) 

1977178 1987/88 1988/89 1989/90 1977/78 
-1986/87 -1989/90 

Regional 

CET 1.700.000 1.700.000 
CIDAMO 615.000 615.000 
CLACSO 8.450.000 800.000 800.000 800.000 10.850.000 
SEPLA 175.000 175.000 

America do Sui 

Argentina 
BARILOCHE 400.000 400.000 
CEDES 4.240.000 500.000 500.000 500.000 5.740.000 
CEUR 1.400.000 1.400.000 
CICSO 3.770.000 500.000 500.000 500.000 5.270.000 
CISEA 2.570.000 500.000 500.000 500.000 4.070.000 

Bolfvia 
CEBEM 250.000 250.000 
CERES 1.200.000 350.000 350.000 350.000 2.250.000 
CINCO 400.000 400.000 

Brasil 
CEBRAP 2.490.000 2.490.000 

Chile 
AHC 2.665.000 700.000 500.000 500.000 4.365.000 
CIDE 400.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 
CIEPLAN 3.455.000 500.000 500.000 500.000 4.955.000 
CIPMA 400.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 
FLACSO 4.100.000 500.000 500.000 500.000 5.600.000 
PET 200.000 200.000 400.000 
SUR 500.000 250.000 250.000 250.000 1.250.000 
VECTOR LIIO.OOO Ll10.000 

Paraguai 
BASES 400.000 250.000 250.000 250.000 Ll50.000 
CPES 600.000 350.000 350.000 350.000 1.650.000 

Uruguai 
CIEDUR 850.000 300.000 300.000 300.000 1.750.000 
CIESU 2.395.000 400.000 400.000 400.000 3.595.000 
CINVE 3.435.000 500.000 500.000 500.000 4.935.000 

Fonte: SAREC, 1990: 60 (Appendix B). Reduc;:iio e reordenamento da autora. 
Cotacao do Kroner em re1acao ao D6lar estadunideose- em 1970: 19,70 I em 1980: 4,37 -segundo 
dados de arquivo na Sec;:iio de "Pari dade Cambial" do Baoco Central del Uruguay, 1999. 
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A partir destas aprecia96es, e inclusive desconsiderando qualquer tipo de 

condicionarnento tambem nas Jinhas de pesqmsa, cabe destacar o posicionamento da 

SAREC porquanto esta agencia, como apontado na se9ao anterior, concedia grants 

institucionais. E isso fazia com que os graus de liberdade permitidos aos cientistas com os 

auxilios da SAREC fossem absolutos. Assim, nao e estranho que: 

"Sem exce96es, todos os centros estavarn desejosos de que a SAREC 
continuasse a Ihes conceder institutional grants. Este tipo de 
financiamento permitia uma flexibilidade que nao estava presente nos 
apoios 'orientados a projetos' que eles recebiarn de outras fontes. 
Especificarnente, os grants proviam dinheiro para ideias que 
eventualmente podiam dar Iugar a projetos; eles possibilitavarn aos 
centros dispor de dinheiro para cobrir despesas e desenvolver atividades 
que nao estavarn em rela9ao direta com nenhum projeto de pesquisa; 
eles faziarn com que os centros tivessem dinheiro disponivel para 
publica96es; com eles [ os grants] se comprou a maioria do equipamento 
moderno que os centros necessitavam e tarnbem se custearam gastos de 
suporte ou de infra-estrutura; e eles ainda permitiram que os centros de 
pesquisa puderam se manter em periodos nos quais nao contavam com 
recursos para projetos ou quando o dinheiro prometido por outros 
doadores demorava a chegar." (SPALDING, TAYLOR & VILAS, 
1985: Chapter I-3). 

Precisamente nesse sentido, vale destacar o reconhecimento do carater 'especial' 

das ajudas concedidas pela SAREC por parte das pessoas que trabalhavam em outras 

institui96es ou funda96es filantr6picas. De fato, urn dos Oficiais de Programa da Ford 

Foundation entrevistados, ao fazer referencia a dinilmica complementar presente nos 

centros privados de pesquisa a partir da disponibilidade de fimdos concedidos por 

diferentes agencias, afirmou que: 

"Os apoios institucionais da SAREC permitiram aos centros desenvolver 
programas coerentes uma vez que lhes davam dinheiro para areas 
tematicas que nao erarn facilmente financiaveis mas que eram parte 
integrante de urn plano geral." 
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Por sua vez, tambem entendemos pertinente ressaltar certas considerac;oes feitas 

pelos especialistas que realizaram as avaliac;oes do Programa para America Latina da 

SAREC no que diz respeito aos problemas suscitados pelas modalidades pr6prias das 

outras agencias. Assim, eles indicavam que 

"0 sistema de financiamento de projetos que muitas das agenc~as 
internacionais puseram em pnitica forc;ava os pesquisadores a planejar 
unicamente estudos de curta durac;ao, que estavam orientados a 
produc;ao de urn informe ou de urn produto especifico e num 
determinado periodo. Isso levou ao incremento da produtividade dos 
centros, embora, claramente, nao todas as pesquisas se conduziram da 
melhor forma possivel sob essas condic;oes. A combinac;ao do 
financiamento baseado em projetos, juntamente com as necessidades 
imediatas de contar com fundos para poder manter as atividades, fez 
com que os centros se orientassem a procura de ideias que pudessem ser 
financiadas - muitas vezes desconsiderando-se as linhas, os interesses ou 
inclusive as debilidades e carencias particulares no interior dos centros. 
Isso outorgou as agencias financiadoras urn extraordinario controle 
no direcionamento das pesquisas." (SPALDING, TAYLOR & 
VILAS, 1985: Chapter I-3). (enfase da autora) 

De acordo com o que se indicou ate este ponto, e tambem atraves dos comentarios 

dos diversos informantes, a SAREC nao estabeleceu qualquer tipo de condicionamento 

aos centros que decidiu apoiar. Nao obstante isso, em urn dos informes de avaliac;ao 

realizados por especialistas internacionais sugeriu-se a agencia que considerasse o 

estabelecimento de restric;oes para alguns destinatarios, em decorrencia de algo que nos 

chamou muito a atenc;ao: 

"Os centros, salvo escassas excec;Oes, continuam a ser dominados por 
homens e em alguns deles as instancias de poder sao exclusivamente 
masculinas. A inclusao de rac;as ou setores minoritarios no interior dos 
centros e virtualmente nula. Nos, os avaliadores, solicitamos que a 
SAREC tome em considerac;ao nossa preocupac;ao nesta area, ao ponto 
de que os apoios outorgados sejam diminuidos ou ate suspensos aos 
centros que sistematicamente excluam as mulheres e os setores 
minoritarios." (SPALDING, STALLINGS & WEEKS, 1990: 3) 

186 



Ainda sobre este ponto, cabe destacar que a questao do genero parece ser crucial 

para a SAREC. Uma pesquisa destaca que "desde o ponto de vista do genero, nao menos 

do que 43% dos estudantes que, nos ultimos dois anos, realizaram estudos de Doutorado 

em programas assistidos pela agencia, sao mulheres. Mais ainda, 42% dos estudantes que 

finalizaram seus PhD. em programas assistidos por SAREC sao mulheres. Desde o ponto 

de vista do genero, estes dados parecem ser melhores do que aqueles relatives a 

participayao da mulher em programas de p6s-graduayao na Suecia. E isto pode ser 

resultado da forma como estes programas de p6s-graduayao foram desenhados, o que fez 

possivel que os estudantes fizessem grande parte das suas pesquisas de campo, e inclusive 

dos creditos, nos seus paises de origem ou numa regiao subdesenvolvida. Isso pode 

beneficiado a participayao das mulheres" (F ALLENIUS, 1996: 1 03). 

Finalmente, gostariamos de sublinhar algo que realmente nos chamou a atenyao no 

decorrer da pesquisa de campo realizada. Os cientistas sociais entrevistados, como foi 

ressaltado, destacaram enormemente a importiincia que teve a agencia, atraves de seus 

grants institucionais, enquanto viabilizadora de cursos de ayao e desenvolvimento de 

tematicas que nao poderiam ter sido levadas adiante com a ajuda recebida de outras 

fontes. Uma das pessoas entrevistadas na agencia, por sua vez, enfatizou o interesse que a 

SAREC, e particularmente o Programa Latino-americano, tinha na consolidayao de 

grupos. 

Esse, acreditamos, foi urn fator decisive nao s6 pela continuidade das linhas de 

pesquisa e das equipes que tinham se constituido na Universidade - note-se, por exemplo, 

que praticamente todos os integrantes da equipe do Instituto de Economia da Faculdade 

de Ciencias Economicas (exceyao feita aqueles que abandonaram o pais) se nuclearam ao 

redor do CINVE. Este, alias, deve-se destacar que, conforme os dados apresentados nos 

Quadros 3.3. e 3.4. foi o centro que recebeu a maior quantidade de fundos por parte da 

SAREC - ja que, de fato, CINVE recebeu urn total de 4.935.000 coroas suecas, ao 

considerarmos o periodo 1977/78-1989/90, sendo que o CIESU recebeu pouco mais de 

1.500.000 coroas, e o CIEDUR apenas 250.000 coroas (mas este ultimo centro s6 em 

dois anos: entre 1983 e 1985). 
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Por outra parte, os angulos ou enfoques que alcan9aram proeminencia na SAREC 

variaram ao decorrer do tempo. "Quando a SAREC come9ou suas atividades, em 1975, o 

objetivo principal da nova organizaciio era apoiar a construciio da capacidade de pesquisa 

nos palses subdesenvolvidos. 0 incremento das pesquisas realizadas em nivel nacional era 

visto como urn pre-requisito para a auto-confian9a e para o desenvolvimento e tambem 

como urn fator chave caso os palses subdesenvolvidos fossem participar em esforcos de 

cooperaciio cientifica intemacional. As ajudas concedidas pela SAREC tern variado tanto 

em termos da forma como no que diz respeito as quantias outorgadas desde que as 

mesmas se iniciaram, vinte anos atnis. Naquele entiio, quase noventa por cento do 

Or9amento da SAREC dedicava-se a sustentaciio dos programas intemacionals de 

pesquisa. Hoje a enfase centra-se no apoio a programas bilaterals de pesquisa, programas 

regionals e iniciativas especials" (FALLENIUS, 1996: 101). 

A agencia retirou seu apoio ao desenvolvimento de atividades nos centros privados 

de pesquisa s6 em 1990 (a Ford Foundation tinha aprovado o financiamento do ultimo 

projeto em 1981). Dentre as agencias analisadas, a SAREC foi a que chegou por ultimo e 

tambem foi a ultima a se retirar, acompanhando o processo de rearticula9iio e 

reconstruciio que teve Iugar a partir de 85. Os cientistas socials entrevistados, tambem por 

isso, percebem a SAREC como uma agencia soliditria ao extremo - alem do que nunca 

lhes impos condi96es, a despeito de os avaliar rigorosamente. 

Analisando os diversos materials da agencia pode-se inferir que na mesma tambem 

existia a preocupacao em participar da evolu9iio do que acontecia, o que em parte se 

traduz em anota¢es do seguinte teor: 

"Urn indicador da coopera9iio entre a universidade nacional e os centros 
e o convenio assinado entre os cinco principals centros do pals 
(incluindo-se as tres entidades apoiadas pela SAREC)69 Embora nesse 

69 Note-se que esses cinco centros aos quais se faz menvao sao OS quatro considerados por nos 
(CIEDUR, CIESU, CINVE e CLAEH) mais o Centro de Investiga<;:5es em Educayao e Pedagogia (CIEP) 
- que foi constituido nos primeiros anos da decada de 80 (por volta de 83) e que, por outro !ado, uunca 
chegou a ser aceito como membro de CLACSO, embora as autoridades do centro fizessem a solicita<;:iio. 
Por sua vez, tambem e oportuno reiterar o fato de que o CLAEH nunca recebeu apoio da SAREC, o que 
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convenio nao se especifica o tipo de cooperavao resultante, ele 
formalmente reconhece o nivel acadernico dos centres assim como 
reafirma o papel da universidade em termos do ensino e da pesquisa em 
ciencias socials. A grande maioria dos membres dos tres centres ensina 
em alguma dependencia do sistema universitario nacional, centrado em 
Montevideu. Assim, o apoio da SAREC aos centres contribui para a 
reconstruvao da infra-estrutura educacional do pais de nivel superior." 
(SPALDING, STALLINGS & WEEKS, 1990: 41). 

Assim, e segundo o percebido por ela propria, a SAREC nao s6 contribuiu a 
geravao e a manutenvao das condiv6es que garantiram a preservavao das atividades de 

pesquisa durante urn lapso que se caracterizara tanto pela resistencia em nivel politico 

(perante certo regime de governo e certas atribulav6es de vida) como pela resistencia em 

termos da continuidade: do somar esforvos para seguir em frente, mas tambem 

acompanhou os cientistas na transiyao que fosse, logo, coletivamente construida. 

3.3. - 0 papel do financiamento na construriio da agenda: resumindo o debate 

Em primeire Iugar, entendemos pertinente reiterar que a totalidade dos centres 

privados uruguaios de pesquisa em ciencias socials se caracterizam, ate os dias de hoje, 

pelo fato de serem eminentemente interdisciplinares. Porem, por forva de circunstancias 

extensivamente referidas no decorrer deste trabalho, em certos periodos eles se orientaram 

ao desenvolvimento de atividades em temas que, naquele contexto, tinham adquirido 

primazia. 

Entre os principals temas que foram objeto de tratamento acadernico por parte dos 

centros, gostariamos de assinalar que, conforme a analise dos relat6rios de cada urn dos 

centros independentes em particular (CIEDUR, varios anos; CIESU, 1984; CINVE, 1985; 

CLAEH, 1994), as doze mais recorrentes sao: Ciencia e Tecnologia; Condiv6es de 

explica o fato de que as tres agencias mencionadas destinatarias das ajudas desta agencia sueca foram: 
CIEDUR, CIESU e CINVE. 
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Emprego e Mercado de Trabalho; Demografia e Estudos da Populayiio; Educaviio, 

Estudos de Genero; Estudos Rurais; Estudos Urbanos e Regionais; Modernizaviio e 

Mudanvas Sociais; Pobreza e Satisfaviio de Necessidades Basicas; Politicas Publicas, com 

especial enfase nas economicas; Problemas agropecmirios e agro-industriais; e SaUde e 

Nutrivao. 

Por sua vez, entre os temas ausentes da agenda de pesquisa, entendemos que se 

deve anotar, na produviio registrada ate 1986 e por razoes estreitamente associadas ao 

clima politico vivenciado pelo pais, a inexistencia de anil.lises sobre o Estado, o Sistema 

Politico e os Atores Sociais. (CIEDUR, varios anos; CIESU, 1985; CIESU, 1998; 

CINVE, 1985; CLAEH, 1987; CLAEH, 1994). 

Ainda neste sentido, cabe assinalar que as tematicas objeto de estudo costumavam, 

muitas vezes, variar no tempo conforme as oportunidades de financiamento iam surgindo, 

ou conforme certos interesses iam sendo colocados sobre a mesa. Tomando o caso do 

CLAEH - centro que, tal como fora salientado em diversas oportunidades, nao contou 

com financiamento nem da Ford Foundation nem da SAREC -, apresentaremos a seguir, 

e a modo de exemplo, a 'construviio' do continuum de atividades num centro em 

particular. 

Situando-nos em metade da decada dos 70, e a partir das problematicas que 

estavam sendo, em boa medida, compartilhadas por varios dos paises da regiao - assim 

como em decorrencia do interesse por achar explicavoes e/ ou realizar analises que 

contribuissem para melhor entender varios dos fenomenos e das variaveis cuja incidencia 

na vida economica, politica e social era de enorme magnitude -, as atividades 

desenvolvidas pelo Centro Latino-americano de Economia Humana nos primeiros anos 

ap6s a instaurayiio da ditadura referem a organizayiio de seminaries sobre tematicas tais 

como: "0 processo de Integrayiio na America Latina"70
, "Modelo Mundial Latino-

70 Realizado, com a colabora9llo do INT AL e com a panicipa9llo da ALALC, do 22 ao 30 de setembro 
de 1975. 
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americano"71
, "A nova ordem internacional: dimensoes de urn debate hist6rico"72

, 

"America Latina: duas decadas de planificayao"73
, "Pesquisa e necessidades humanas"74 e 

"As necessidades humanas em uma alternativa de desenvolvimento para America 

Latina"75 

Logo depois, e no final de uma decada que se caracterizou por apresentar serias 

dificuldades ao desenvolvimento que tinha sido planejado, e considerado desejavel, dentro 

da 'onda planificadora' dos 60, o tema do desenvolvimento passou, precisamente, a ser 

urn dos centros do debate - e, dentro desse contexto, cabe citar o fato de que o CLAEH, 

ja em 1979 e 1980, organizou jornadas e seminarios internacionais sobre t6picos centrados 

e/ou associados ao desenvolvimento; qual sejam: "Participa<;:ao de organiza96es nao 

governamentais na elabora<;:ao e na execu<;:ao da estrategia das Na<;:oes Unidas para o 

desenvolvimento nos anos 80 e seguintes"76
, "Educayao e desenvolvimento no Uruguai"77 

e "Os processos de integra<;:ao e de desenvolvimento na Europa e na America Latina: 

perspectivas para a decada dos 80"78 

No transcurso de 1982 e 1983 o CLAEH deu inicio a uma serie de trabalhos, 

eminentemente voltados para a a<;:ao social, em rela<;:ao a, por urna parte, politicas de 

saude e, por outra, questoes relativas a inf'ancia-juventude. Estes dois nucleos tematicos 

chegaram a ter urn Iongo desenvolvimento dentro da institui<;:ao, sendo que para isso a 

mesma contou com o apoio tecnico e financeiro da Organiza<;:ao Pan-americana da Saude 

(OPS) e da Funda<;:ao para a Educa<;:ao da Inf'ancia e Juventude da Organiza<;:ao das 

71 
- Realizado, com a colabora,ao da orr e com a participa,ao da Funda,ao Bariloche, nos dias 14 e 15 

de novembro de 1975. 

72 - Realizado, com a participa,ao da CEPAL e da Funda,ao Bariloche e com a co1abora,ao da orr, do 
25 ao 29 de outubro de 1976. 

Semiru\rio internacional que teve Iugar do 24 ao 27 de outubro de 1977. 

74
- Encontro Latino-americano promovido pela UNESCO, abril de 1978. 

75 Jornadas patrocinadas pela SID e realizadas do 26 ao 30 de junho de 1978. 

76 Jornadas realizadas, do 1 ao 7 de junho de 1979, sob o anspicio da F!PAD (Sui<;a). 

77 Semiru\rio internacional que teve Ingar, com a participa,ao da CEPAL, do 4 ao 15 de agosto de 
1979. 
78 Realizado, do 30 de setembro ao 2 de outubro de 1980, sob o auspicio da Comuuidade Economica 
Europeia e a participa<;ilo da CEP AL, do !NT AL e o SELA 
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Na96es Unidas (UNICEF, pela sigla em idioma ingles)79 Note-se, porem, que esses 

apoios foram concedidos ate a finalizayao do regime de exce\)ao, em 1985, sendo que 

depois desse ano as atividades desenvolvidas nessas areas se restringiram it participa91io 

dos centros uruguaios e que, mais ainda, foram se desarticulando de forma paulatina. Isso 

nao faz mais do que nos apresentar evidencias sobre a clara influencia das agencias sobre a 

tematica de pesquisa estabelecida por urn centro que - pelo fato de nao ter recebido 

assistencia nem da Funda91io Ford nem da SAREC, e por ter recebido apoio do IDRC 

para desenvolver apenas dois projetos ( aprovados em 1981 e 1984 e executados ja na fase 

final da ditadura e no inicio da democracia) - poderia se pensar que tivesse tido uma 

dinfunica diferente. 

A partir de 1985 todo urn novo leque de tematicas entrou em cena. Com a 

reinstaura<;:ao democratica, e mais precisamente em decorrencia dela, os nucleos de 

cientistas sociais que se localizavam tanto nos centros privados de pesquisa como na 

Universidade (ap6s a retomada de atividades no seio da mesma) passaram a trabalhar em 

tomo a tematicas relacionadas com o Estado, os partidos politicos, os dilemas e desafios 

que se colocavam, a redemocratiza91io, as novas rela<;:oes intemacionais, a concerta91io 

social e, em termos mais gerais, as condi<;:oes de implanta<;:ao e funcionamento da 

democracia politica nos paises da America Latina - sendo que, mais uma vez, se dava urn 

79 As atividades, reuni5es, semiruirios e outros encontros mantidos no marco destas linhas foram, ao 
decorrer do lapso 1982-1990 (ano que delimita o fim do periodo considerado por nos), tantas que 
resultaria quase impossive1 cita-las aqui. Nao obstante isso, cabe dar conta das principais: "I Encontro de 
Servi90s Privados de Saude Popular, Policlinicas, de Montevideu" (17 de outubro de 1982); Reuniao 
Tecnica, promovida pela UNICEF, sobre "Algumas ay(ies privadas innovativas de proma<;ao da inf"ancia e 
a juventode na Argentina e no Urugnai" (25 ao 27 de outubro); "II Encontro de Servi9QS Privados de 
Saude Popular, Policlinicas, de Montevideu" (29 de maio de 1983), Primeira Reuniao da UNICEF como 
"Joruada Preparat6ria da I Assemb1eia de Institni9(ies Nao Governamentais de Aten9iio a Infilncia com 
Carencias" (21 de outubro de 1983); Seminilrio, auspiciado pe1a CEPAL, sobre "Participa9iio da 
Juventode no Desenvo1vimento" (28 e 29 de outobro de 1983); Segnnda Reuniao da UNICEF, com 
participa9iio de 70 institni9(ies - "I Assembleia de Institni9(ies Nao Governamentais de Aten9iio a Inf"ancia 
com Carencias" (10 de dezembro de 1983); Seminilrio sobre "Aten9iio Primaria em Saude e Sitoa9iio 
Atual no Uruguai" (12 de agosto de 1984); "Semiruirio Tecnico de Institni9(ies Nao Governamentais de 
Aten9iio ils Crian9<1s e Jovens Carenciados" (19, 20 e 21 de outobro de 1984); Seminilrio, realizado sob o 
patrocinio da UNICEF, sobre "Aruilise de Pesquisas acerca de Crian9<15 em Sitoa9iio de Pobreza" (12 ao 
18 de dezembro de 1984); "Talher sobre Politicas Sociais para a Inf"ancia" (12 ao 18 de dezembro de 
1984); "Encontro Regional de Institni9(ies Privadas que Atendem Crian9<15 com Carencias no Norte 
Uruguaio" (realizado na cidade de Rivera do 23 ao 25 de maio de 1985); "Seminilrio Tecnico sobre 
Aten9ilo Primaria de Saude", auspiciado por OPS/OMSIUNICEF (27 ao 29 de maio de 1985). 
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'movimento conjunto', para o caso: urn de retorno aos sistemas democraticos, em varios 

dos paises da regiao. 

Aos efeitos de exemplificar esse ultimo ponto, cabe sublinhar a realiza<;ao dos 

seguintes Talleres de Discussao: "Movimientos Socials e Partidos Politicos" (11 e 12 de 

maio de 1985), "Possibilidades e dilemas da democracia em paises capitalistas 

dependentes" (8 de junho de 1985), "Os processos de democratiza<;ao na America 

Latina" (22 e 23 de junho de 1985). Ainda em 1985, tambem se realizaram dois 

Seminarios Internacionais: urn sobre "As rela<;6es internacionais na America Latina. 0 

Uruguai no contexto latino-americano" (9 a 13 de setembro) e "Condi<;6es de implanta<;ao 

e funcionamento da democracia politica na America Latina" (3 a 6 de dezembro ), ambos 

co-organizados junto com CLACSO. 

A partir da experiencia, e a constru<;ao evolutiva das atividades mantidas por urn 

centro como o CLAEH - aquele que, segundo poderia se supor, era o menos susceptive! 

de ter tido urn alto grau de ingerencia do financiamento nas atividades desenvolvidas, 

gostariamos de fazer alguns comentarios gerais sobre, precisamente, como se 

manifestaram os cientistas entrevistados em rela<;ao a quais as 'determina<;6es' tematicas 

que pudessem ter sido induzidas pelos financiadores. 

Assim como ja tratado anteriormente, nosso interesse era saber em que medida os 

projetos dos centros eram elaborados visando conseguir o tao almejado financiamento. E 

tambem saber em que medida, ao fazer isso, os cientistas abandonavam temas que eles 

consideravam essenciais. Eis aqui algumas das respostas recebidas: 

"Eu acredito que se tentou equilibrar duas coisas: contrabalan<;ar o que 
o pais, no nosso entender, estava demandando estudar ou o que 
resultava relevante estudar, com aquilo que os financiadores estavam 
dispostos a financiar. Teria sido impossivel escolher temas que nao 
tivessem a possibilidade de serem respaldados pelas agencias 
internacionais. 0 que ocorria, entao, era que nos tentavamos procurar as 
coincidencias entre o que consideravamos prioritario e o que os 
financiadores entendiam como prioritario. 0 que nunca fizemos, eu 
acho, foi outorgar relevancia a temas que nao acreditavamos que fossem 
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relevantes visando obter financiamento. Mas nao tenho duvida nenhuma 
que fizemos grandes esfor<;:os para convencer os financiadores sobre 
quais deviam ser os temas. So que as vezes eles 'nem ligavam'. [ ... ] 
Entao, eu responde tua pergunta deste jeito: A agenda de pesquisa foi 
parcialmente elaborada pelas agencias financiadoras, sem nenhuma 
duvida. Desconhecer isto seria ignorar aquelas medidas." 

"Minha resposta ao tema do condicionamento das agencias e sim e nao. 
Eu tenho a experiencia do CLAEH e tambem conhe<;:o algo do CIESU, e 
no meu parecer devo responder sim porque, evidentemente, havia certos 
projetos que visavam responder a uma demanda super concreta: queria
se tal financiamento, isso implicava ter que produzir projetos sobre <x> 
tema, respondia-se a essa demanda e ponte. Ao mesmo tempo, digo nao 
por que de alguma maneira, porem so as vezes, os centres conseguiram 
sair desse condicionamento e aproveitaram os recursos que lhes tinham 
sido dados para fazer uma abordagem de temas mais biisicos: faziam o 
necessiirio para satisfazer as agencias e conseguiam ir urn pouco alem, 
realizando o que eles desejavam. Mas tambem e verdade que a 
abordagem desses temas basicos sempre esteve relativizada pela 
intolerancia do regime de facto; e ai havia urn limite, ou urn auto-limite, 
na epoca da ditadura. Chegava-se ate certo ponte: ate aquele no qual se 
sabia que se podia chegar. [ ... ] Acredito que quando se inicia o periodo 
democratico claramente surge uma procura muito mais livre, mais plural, 
mais aberta, que se faz a partir do que se tinha alcan<;:ado durante a 
ditadura. Entao, essa base elaborada sob a ditadura e uma base que 
depois serviu para se construir coisas muito mais solidas." 

As opinioes dos cientistas sobre esta questao, como era de se esperar, nao sao 

uniinimes. Os enunciados, explicitos ou nao, das agencias e funda<;:5es filantropicas, menos 

ainda. Cabe continuar indagando e, na nossa opiniao, fazendo uma interpreta<;:ao 

construtivista a respeito destas questoes. 

3.3. -Algumas consider{lfoesfinois 

No decorrer deste capitulo foi nossa inten<;:ao aprofundar diversos aspectos 

relatives ao financiamento concedido por algumas agencias e funda<;:5es filantropicas 

internacionais para o desenvolvimento das ciencias socials no Uruguai, por diversas 

194 



razoes. Em primeiro Iugar, como forma de sublinhar tanto a importiincia deste apoio na 

manutenc;:ao das atividades academicas como as diversas modalidades pelas quais esse 

apoio se materializou. Em segundo Iugar, porque desde o estabelecimento das agendas de 

pesquisa ate as mais corriqueiras tarefas dos centros privados criados entre 1974 e 1977, 

todas as atividades sofreram influencia dessas agencias e fundac;:oes, dado que os centros 

nao contavam com qualquer tipo de fundos alem daqueles que lhes eram concedidos de 

fora do pais. 

Deste ponto de vista, o financiamento externo foi determinante do que se fez, e do 

que se deixou de fazer, durante vinte anos, na Economia e na Sociologia no Uruguai. 

Determinante, na medida em que teve ingerencias nas agendas de pesquisa, na selec;:ao dos 

temas a serem abordados, na escolha dos objetos de estudo e/ou das comunidades 

(movimentos socials, sindicatos, grupos de produtores rurais etc.) que deveriam ser 

estudadas, na qualificac;:ao do pessoal que conduzia essas pesquisas, no relacionamento 

que eles mantinham com outros centros e colegas da regiao, na participac;:ao deles em 

pesquisas de carater transnacionais, na participac;:ao desses pesquisadores em seminarios 

ou congressos organizados no exterior, no acesso desses cientistas a bibliografia 

atualizada. 

A partir dos materials analisados, das entrevistas mantidas e das opinioes 

recolhidas para a realizac;:ao deste capitulo, estabelece-se que as agencias internacionais e 

fundac;:oes filantr6picas influiram em nurnerosos aspectos relativos a evolw;:ao e a 
institucionalizac;:ao da Economia e da Sociologia uruguaias. Mas, tambem fica claro que as 

decisoes per se eram tornadas pelos cientistas socials que tinham permanecido no pais e 

que tinham se nucleado nos centros privados que, por sua vez, recebiam a ajuda que 

provinha do exterior - entre outros motivos, porque deJa precisavam desesperadamente. 

Eis ai parte da diniimica de construc;:ao destas disciplinas. E da construc;:ao da dinil.mica. 

Outro aspecto central diz respeito ao fato de que as decisoes dos cientistas, na 

ocasiao de solicitar os apoios externos, apresentar propostas ou ate responder a chamadas 

de financiamento, dependiam das decisoes anteriormente tomadas pelos financiadores. 
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Decisoes estas que orientavam as a'<5es de fomento em termos das disciplinas e temas 

prioritanos; do perfil preferencial dos centres e dos paises a serem contemplados. Assim, 

nas agencias e funda96es tinham sido previamente definidas as diretrizes que 

possibilitavam aos cientistas socials decidir se e como deveriam solicitar apoios ao 

exterioL Seja por necessidade, seja como forma de viabilizar sua permanencia no pais, os 

cientistas socials apostaram no desenvolvimento de atividades academicas em espayos que, 

no inicio, nao tinham legitimidade mas que, aos poucos, conseguiram conquistar. E, ao 

legitimar-se, particularmente perante as agencias internacionais, possibilitaram, junto com 

elas, a manutenvao da pnitica cientifica no pais. Eis ai outra parte significativa da dinamica 

de construvao da Economia e da Sociologia. E tambem da construvao da dinamica. 

Depois de termos revisado os principals aspectos e as principals atividades 

desenvolvidas pelos centres, comevamos este capitulo analisando algumas caracteristicas 

das principals agendas que atuaram no periodo 1975-1990. Assim, apresentamos urn 

pouco da hist6ria, dos perfis e dos objetivos do Centro Internacional de Investiga96es para 

o Desenvolvimento I International Development Research Center (CIIDIIDRC), da Ford 

Foundation e da agencia SAREC (Swedish Agency for Research Cooperation with 

Developing Countries), 

Cada agencia ou fundavao guiava-se por criterios pr6prios que orientavam suas 

ay5es. Assim, cada uma destas instituiv5es utilizava procedimentos diferentes para 

selecionar os que seriam seus 'objetos' de apoio. Tanto quest5es de natureza ideol6gica 

como filos6fica incidiam no tipo de assistencia e doav5es que efetivamente realizavam. 

Essas modalidades, diversificadas segundo os mecanismos de cada agencia, tambem 

alcanvaram repercussoes no plano das tematicas em torno as quais os centros privados 

articularam suas atividades. 

As diferentes modalidades tambem participam da trama explicativa da evoluvao da 

Economia e da Sociologia. Destaca-se, por exemplo, que assim como o CINVE foi o 

centro que recebeu o maior volume de recursos concedidos pela SAREC, o CIESU foi o 

que recebeu a maior quantidade de fundos por parte do IDRC canadense - sendo que o 
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CIEDUR contava com fundos adicionais brindados pela IAF e a NOVIB para viabilizar as 

linhas de trabalho junto aos sindicatos e movimentos cooperativos, e o CLAEH nunca 

recebeu quantias significativas destas agencias porquanto a principal fonte de recursos 

financeiros deste centro provinha, como ja indicado, da social democracia europeia. Dos 

recursos da Ford Foundation, por sua vez, CIESU e CINVE receberam quantias similares 

- exceto pelo fato de que, no ano 87, CINVE recebeu recursos para desenvolver urn 

projeto e, naquele entao, o CIESU, nao. lndependentemente dessa diferen9a, de corte 

temporal, destaca-se que no periodo no qual a Ford apoiou sistematicamente os centros 

(ate 1981), ClESU e CINVE receberam assistencia similar em termos de valores. 

Por outra parte, cabe salientar que dada a variedade de criterios utilizados pelas 

agencias, os centros aprenderam desde logo a utilizar o que lhes era oferecido da maneira 

que melhor lhes convinha, encaminhando suas solicitavoes a uma ou outra agencia 

dependendo do tipo de ajuda que esperavam receber (e para que fins). Assim, as 

modalidades diferenciadoras das agencias fizeram com que os centros adotassem 

diferentes 'estrategias' para manter suas atividades. Sem duvida, estrategias que estavam 

articuladas para garantir a resistencia. 

A agencia sueca SAREC tinha como politica a concessao de grants institucionais 

strictu sensu. Ela nao apoiava projetos especificos nem indicava como os recursos 

deveriam ser utilizados. Ou seja: deixava aos centros absoluta liberdade de decisao. 

Precisamente por isso, e dado que a SAREC tampouco estabelecia qualquer tipo de 

diretrizes em relavao a sub-areas disciplinares ou tematicas, a maioria dos centros utilizava 

os fundos desta agencia para desenvolver as linhas de pesquisa ou os projetos para os 

quais eles entendiam que seria muito dificil conseguir financiamento em outras institui96es. 

Todos os trabalhos que, na opiniao dos pesquisadores, nao teriam chances de ser 

financiados por outras agencias, eram realizados com recursos da SAREC. A ajuda 

concedida por esta agencia tambem era utilizada para realizar investimentos de infra

estrutura, compra de equipamentos, pagamento de alugueis e outros gastos dificilmente 

cobertos por outras agencias cujos auxilios nao eram institucionais. 
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Embora tudo isso fosse relevante no dia a dia, o que realmente se deve sublinhar e 

que as tarefas academicas, gra<;:as ao carater dos grants da SAREC, puderarn se 

desenvolver in tatum. E a partir desses fundos que os dentistas sociais percebem que 

puderarn desenvolver as linhas de pesquisa que realmente desejaram e que puderarn 

incursionar pelas tradi<;:oes e linhas te6ricas por eles escolhidas sem restriy(jes de nenhuma 

especie - a exemplo do que se realizou no periodo em Hist6ria Economica. Nesse 

sentido, no decorrer das entrevistas realizadas ficou bastante claro o reconhecimento pelos 

atores dos beneficios desta modalidade de apoio. Esta era ainda rigorosarnente avaliada 

por especialistas externos que a SAREC contratava para determinar a pertinencia e 

qualidade do que tinha sido feito e decidir sobre a continuidade do apoio. 

0 CIIDIIDRC canadense e a Ford Foundation, por sua vez, apoiavarn projetos de 

pesquisa - sendo as diretrizes de cada uma destas institui<;:oes substantivarnente diferentes. 

Em primeire Iugar, referimo-nos a Ford - agencia que, embora niio seja facil de constatar, 

atribuia urn maior prestigio para aqueles que recebiarn seu apoio. Vale dizer que entre os 

cientistas sociais uruguaios envolvidos com pesquisa no decorrer dos anos 70 e 80, como 

referido, o fato de contar com o financiarnento da Ford Foundation era sinonimo, perante 

os colegas, de que as coisas "estavarn sendo bern feitas". 

A Ford, alem disso, foi a primeira institui<;:iio a apoiar os centres privados de 

pesquisa: em 1975, ano em que, de maneira excepcional, esta agenda concedeu alguns 

grants pontuais visando contribuir para a consolida<;:iio institudonal dos centres. Mais 

adiante no tempo, a Ford passou a finandar a realiza<;:iio de prejetos especificos. E e neste 

ponto que surge a controversia entre o enunciado pela agenda e o percebido pelos 

cientistas sobre a influencia da mesma na elabora<;:iio das agendas de pesquisa dos centros 

privados. 

0 CIIDIIDRC, por sua vez, nas decadas consideradas, propiciou, e ainda mantem 

essa pratica ( sendo a Unica destas institui<;:oes que continua a apoiar projetos em ciencias 

sociais no Uruguai), o financiarnento de propostas que erarn formuladas por uma 

modalidade mixta - segundo orienta<;:oes tematicas que se considera sao fixadas a partir 
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dos criterios de agencia, mas com a flex:ibilidade derivada de debates sobre a pertinencia e 

a releviincia dos objetos e as pesquisas junto aos pr6prios pesquisadores_ Vale dizer que os 

cientistas socials latino-americanos que aspiravam contar com financiamento desta agencia 

deviam formular projetos de pesquisa que eles mesmos considerassem urn aporte para o 

avan90 do conhecimento numa area ou tematica determinada_ 0 CIIDIIDRC decidia se 

apoiava ou nao os projetos, depois de analisar se a tematica, alem de ser pertinente em 

nivel local, se enquadrava dentro dos temas considerados prioritarios pela agencia_ A 

utilidade potencial dos resultados para o desenvolvimento tambem era levada em 

considera9ao - em concordiincia com urn lema recorrente da agencia, qual seja: 

"empowerment through knowledge"_ 

A partir das diferencia9oes nas modalidades e diretrizes do financiamento externo e 

possivel entender a ex:istencia de diferencia96es tematicas e a enfase colocada em alguns 

temas em particular_ Os cientistas socials perceberam que, atraves das agencias 

internacionais, era possivel contar com o apoio financeiro que tanto precisavam para 

continuar a exercer sua pratica cientifica no pais nas areas da Economia e da Sociologia, 

durante o periodo compreendido entre 1970 e 1990_ Mas para isto, tiveram que fazer 

concessoes e negociar, desenvolvendo uma capacidade de articula9[o que foi irnportante 

uma vez que viabilizou novos aprendizados institucionais_ Certamente estas disciplinas, 

gra9as aos multiplos e variados apoios recebidos de fora do pais, tomaram rumos e 

dire96es que, em outras circunstancias, teriam sido diferentes_ As contingencias fizeram 

com que a Economia e a Sociologia no Uruguai se desenvolvessem num contexto 

caracterizado pela "pesquisa de resistencia", no interior dos centros privados de pesquisa e 

com financiamento externo_ 

A importiincia que o realizado nos centros privados teve na constru9ao de novos 

habitos de pesquisa relaciona-se, ainda, com aspectos estreitamente ligados ao que deles 

era esperado por parte das agencias financiadoras_ Assim, por exemplo, cabe destacar que 

os integrantes dos mesmos desenvolveram novas praticas em termos da forma9ao de 

recursos humanos jovens, em termos de produ9ao cientifica, em termos da difusao daquilo 

que produziam, em termos da discussao e apresenta9ao dos resultados das pesquisas 
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desenvolvidas em eventos organizados pelos pr6prios financiadores e em termos do 

relacionamento que vieram a manter com pesquisadores de outros paises, entre outros 

fatores. Essas 'novas' pn'tticas levaram, por sua vez, a conformayao - a construyao - de 

urn ethos cientifico claramente diferenciado daquele que tinha preponderado antes da 

constituiyao dos centros privados, nos quais veio a se garantir a evoluyao da Economia e a 

Sociologia uruguaias. A construyao desse ethos foi-se delineando, precisamente, a partir 

do contexto no qual os cientistas desenvolviam sua pratica de pesquisa, conforme 

Jineamentos e particularidades contingentes. 
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CONCLUSOES 

Neste trabalho tratamos da emergencia e da institucionalizac;ao da Economia e da 

Sociologia no Uruguai. Considerando que o desenvolvimento de atividades inerentes a 
pn'ttica academica nessas duas disciplinas deu-se, no caso concreto do Uruguai, com urn 

certo atraso em relac;ao ao que acontecera em outras nac;oes do continente, no primeiro 

capitulo apresentamos e analisamos a trajet6ria seguida pela Economia e a Sociologia no 

processo de construc;ao social que as conduziu a conformac;ao de funbitos institucionais 

em esferas publicas. 

As condic;oes de estabilidade social, economica e politica que caracterizaram o 

Uruguai no decorrer de quase toda sua hist6ria fizeram com que nao fosse imperioso 

contar com anitlises e diagn6sticos da realidade. Esta ultima nao apresentava grandes 

conflitos e, de fato, ate meados dos anos 50 nao se tinha vivenciado ainda nenhum dos 

fenomenos s6cio-economicos que, logo na decada de 60, viriam a se suceder - quais 

sejam: o movimento migrat6rio campo-cidade, o declinio de areas produtivas e agro

pecuitrias entao consideradas tradicionais, a diminuic;ao do alto nivel de exportac;oes 

registrado desde a p6s-guerra, o colapso economico suscitado a partir do insucesso da 

politica de substituic;ao de importac;oes, o crescimento do ritmo inflacionitrio, o aumento 

do desemprego, e o surgimento e posterior fortalecimento de movimentos contestat6rios, 

entre outros. Estas problemas sociais, politicos e economicos comec;am a vislumbrar-se s6 

mo final dos anos 50, e e a partir de entao que aparecem, tambem, as preocupac;oes por 

institucionalizar e hierarquizar esforc;os para a gerac;ao de conhecimentos em Economia e 

Sociologia. 

Destaca-se, assim, que durante a decada de 60 as atividades desenvolvidas em 

torno a estas disciplinas atendiam a necessidade de melhor compreender os fenomenos 

decorrentes da crise s6cio-politica e economica - sendo que a realizac;ao de tais atividades 

teve Iugar em catedras ou institutos da Universidad de Ia Repitblica e em espac;os criados 

no interior de certos Ministerios. Cabe sublinhar, ademais, que estes foram os loci nos 

quais se assistiu a constituic;ao das primeiras equipes de trabalho de carater interdisciplinar. 
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As incipientes atividades de pesquisa realizadas V!ram-se interrompidas pela 

instaura9ao da ditadura militar que se imp6s no Uruguai em junho de 1973. A 

'interven9ao' da Universidade, por sua vez, resultou no fechamento da maioria dos cursos 

de Economia e Sociologia, na expulsao dos quadros mais capazes e reconhecidos, e no 

encerramento das atividades associadas ao desenvolvimento destas disciplinas. Nesse 

contexto, os cientistas sociais uruguaios que perrnaneceram no pais procederam a cria9iio 

de centros privados de pesquisa, sendo que estes foram os unicos espa9os nos quais se 

manteve a pnitica cientifica em Economia e Sociologia durante os quinze anos em que as 

'autoridades' militares detiveram o poder. 

0 argumento central que perrneia este trabalho assenta-se no fato de que estes 

centros, atraves das multiplas atividades neles desenvolvidas, foram os que possibilitaram 

a sobrevivencia da Economia e da Sociologia no Uruguai. As equipes que tinham se 

conforrnado nos espa9os universitarios e ministeriais se mantiveram. E elas conseguiram, 

tambem, continuar com a gera9iio de conhecimentos e a forrna,.ao de recursos humanos -

porem, na 6rbita dos centros privados, e segundo 16gicas e dinfunicas diferenciadas. 

No decorrer do segundo capitulo, trata-se especificamente das atividades 

desenvolvidas no interior dos centros privados de pesquisa. Atividades que s6 puderam ser 

realizadas a partir do financiamento que os centros recebiam por parte de agencias 

intemacionais e funda96es filantr6picas. Vale destacar, assim, que os centros privados de 

pesquisa em ciencias sociais uruguaios - unicos espa9os nos quais se manteve a pnitica 

cientifica nestas areas do saber durante os quinze anos que marcaram a existencia da que 

se deu em chamar de "pesquisa de resistencia" -s6 puderam manter suas atividades a 

partir do financiamento extemo. Uma vez que nao era possivel contar com fundos 

financeiros de origem nacional, eles 'dependiam' das ajudas e grants concedidos por 

agencias intemacionais e fimda,.oes filantr6picas para a consecu,.ao da pesquisa. Tambem 

foi a partir das atividades realizadas sob o financiamento intemacional recebido que os 

cientistas nucleados nos centros conseguiram manter vinculos com seus pares da regiao e 

do continente, participar em pesquisas colaborativas com outros centros estrangeiros, 

assistir a congressos e eventos organizados no exterior, e atualizar a muito escassa 

bibliografia que chegava ao pais. 
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Paradoxalmente, verifica-se que foi durante a ditadura militar, e a partir dos 

projetos de pesquisa e das atividades desenvolvidas nos centros privados, quando a 

Economia e a Sociologia uruguaias alcanyararn um maior nivel de produyao no pais. 

Os centros privados de pesquisa, tal como analisado ao final do segundo capitulo, 

procederarn a realizar;ao de inumeras atividades - incursionando no tratarnento de novas 

tematicas, e muito especialmente naquelas para as quais vislumbravarn poder contar com 

financiarnento por parte das agencias -; atenderarn a formayao das carnadas de 

pesquisadores mais jovens ( e tarnbem de lideres sociais que alimentassem os quadros dos 

movimentos de base); se constituirarn em focos de irradiayao de pensarnento critico; 

mantiverarn interal(oes, como nao o tinharn feito antes, com pares da regiao - o que se viu 

favorecido pela politica de regionalizayao sustentada pelas agencias financiadoras; e 

afianyararn la<;:os com os grupos sindicais e os movimentos cooperatives surgidos como 

formas inovadoras visando superar as adversas e muito restritivas condir;oes que 

imperararn - nos niveis cultural, economico, social e politico durante a ditadura. 

Alem de poder ser considerados como centros que desenvolveram linhas de ar;ao 

em campos extra-academicos junto a organizar;oes que atendiarn a manutenyao de 

idiossincrasias e valores, na resistencia; e tendo-se constituido, eles pr6prios, em 

movimentos de resistencia - os centros privados de pesquisa, ao resistirem - no sentido 

de nao perrnitir que a Economia e a Sociologia se extinguissem - demarcararn praticas 

cientificas antes desconhecidas pelos cientistas sociais. 

Aos efeitos de manter o nivel de atividades e de, para faze-lo, serem apoiados por 

agencias e funda<;:oes internacionais, os cientistas nucleados em torno aos centros privados 

de pesquisa conduzirarn urn processo de cria<;:oes. As mesmas dizem respeito nao apenas 

a criar;ao de saberes, a gerayao de conhecimentos, como tarnbem a criar;ao de praticas, 

habitos de trabalho, padroes de produyao e de intera<;:ao com os colegas - em suma: dizem 

respeito a criar;ao de urn ethos cientifico particular e contingente. 
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APENDICE A. -

Projetos financiados pelo Centro Internacional de Investiga~;oes para o 

Desenvolvimento I International Development Research Center 

(CIID!IDRC) aos centros privados de pesquisa em ciencias sociais

CIEDUR, CIESU, CINVE e CLAEH- no Uruguai, no periodo 1975-90 

AoCIEDUR 

# 83-0339 
Fisheries Development (Uruguay) 
1983-1985- Pesquisador responsavel: Danilo Astori 
Doavao do IDRC: 70.800 CAD 

Since 1973, the fisheries sector in Uruguay has experienced dramatic growth. The 
largely unexploited marine resource base, the development of a high technology 
processing industry and the growth in world demand for fish products have placed 
Uruguay in an important position in Latin American fisheries. Moreover, government 
policies and programs appear to have fostered the development of the industry by being 
well designed and efficiently implemented. In this project, researchers will identify large 
fish processing enterprises and examine their historical growth patterns and institutional 
relationships with a view to shedding light on the role of government economic and 
investment policies in Uruguay's fisheries development. 
Post-project Summary: A multidisciplinary team analyzed the role of and 
interrelationships between Uruguayan economic policy, the international demand for fish 
products, and the development of the fishing complex. Aspects covered included: an 
assessment of the temporal and spatial distribution of five species of fish; an inventory of 
fishing manpower, equipment, and infrastructure; a survey of 24 of the 33 existing fish 
processing plants, plus a calculation of their potential output with small additional 
investments; a formulation of the long and short-term international demand for traditional 
and non- traditional fish products, by country and product; an analysis of the evolution of 
export and local prices, and the costs at every stage of production; an analysis of the 
marketing structure and individual businesses; a study of the public and private 
organizations that influence the fishing complex; and the development of a bio-economic 
predictive mathematical model of the Uruguayan fishery. Recommendations for 
government policy, focussing on protecting conventional stocks; promoting 
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diversification into new species and products; and encouraging artisanal fisheries; were 
put forward. (IDRC, 1996: 64) 

# 85-0310 
Informal-Sector Enterprises in the Apparel Industry (Uruguay) 
1986-1987 - Pesquisadora responsavel: Lilian Sierra 
Doayao do IDRC: 68.340 CAD 

Uruguay's apparel industry is important in terms of employment, particularly female 
employment, and export earnings. It is, however, the second poorest paid industrial 
sector and is characterised by the dominance of a few very large and modern enterprises 
on the one hand and by a very large number of small informal-sector enterprises on the 
other. The purpose of this project is to examine the informal-sector enterprises in the 
apparel industry, in particular their relationship with the formal sector. Researchers will 
examine how informal-sector enterprises operate; assess the potential for improving 
technical skills, management practices, access to credit, and organizational strength 
among these enterprises; and recommend to policymakers and small entrepreneurs ways 
to improve incomes and working conditions. 
Post-project Summary: Study data were gleaned from secondary sources; in-depth 
interviews with the owners of I 0 large factories (more than 100 employees); a survey of 
85 small-to-medium-sized operations (up to 100 employees); a survey of70 workers; and 
interviews with 20 home-based workers. It was found that 80% of the enterprises 
questioned either subcontracted work to or did work for another enterprise. Almost 40% 
sold their production to a larger enterprise for marketing. More than half of the formal 
enterprises, and three-quarters of the small ones, depended on informal production units. 
The workers were predominantly women, poorly educated, and paid by the hour or by the 
piece. Forty per cent were not covered by legislation governing social security. 
Unionization was highest among male workers; younger, better educated workers; and 
employees in large enterprises catering to the export market. Study findings were 
analyzed and conclusions drawn, but no specific recommendations were put forward. The 
final report was published and approximately 700 copies were distributed to 
policymakers, researchers, and development assistance agencies. (IDRC, 1996: 77) 

# 88-0319 
Forest Exploitation and the Environment in Uruguay 
1989-1990 - Pesquisador responsavel: Carlos Perez Arrarte 

For several reasons one can expect growth in the forest sector of Uruguay. One 
significant way to increase forest land is to convert land currently used for grazing, but 
this would be a new phenomenon with unknown environmental and socio-economic 
consequences. This project will review alternative uses for existing and potential forest 
land, and investigate what economic, social, and environmental changes would ensue 

224 



from greater use of land for the production of marketable wood. Special attention will be 
paid to the existing environmental situation and to the various ways in which forest 
management and afforestation could alter that situation, with the ultimate objective of 
identifYing environmentally and economically sustainable options. Alternative forms of 
market development and their impacts on farmers, urban entrepreneurs, and transnational 
corporations will also be defined. (IDRC, 1996: 93) 

AoCIESU 

# 76-0006 
Printing Industry (Uruguay) 
1975-1980 - Pesquisador Responsavel: Carlos Filgueira 
Doayao do IDRC: 35.500 CAD 

The Uruguayan printing industry is facing very difficult conditions in terms of reduced 
input and underutilization of equipment. The industry is characterized by firms of varying 
size and relative capital-intensity. Almost all the technology is embodied in (largely 
imported) second-hand machinery. The objective of this project is to conduct a review of 
the various factors which contribute to the process of technical change in the printing 
industry in Uruguay. On the basis of this study, the Centre of Social Studies and 
Research of Uruguay (CIESU) will make policy recommendations to the Association of 
Uruguayan Printers and government authorities. (IDRC, 1996: 33) 

# 76-0089 
Population Distribution Policies (Latin America) 
1976-1980- Pesquisador responsavel no CIESU: Carlos Filgueira 
Doayao do IDRC ao CIESU: 23.000 CAD (Para todo o projeto: 232.300 CAD) 

Other Recipient Institutions: 
Centro de Estudios de Poblaci6n (CENEP), Buenos Aires, Argentina 
Centro de Investigaciones Sociales (CIS), La Paz, Bolivia 
Instituto Brasileiro de Administrayao Municipal (ffiAM), Rio de Janeiro, Brasil 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Santiago, Chile 
Centro Paraguayo de Estudios Sociol6gicos (CPES), Asuncion, Paraguai 
Corporaci6n Centro Regional de Poblaci6n (CCRP), Bogota, Colombia 
Centro para el Desarrollo Rural y Cooperativo (CENDERCO), Santiago, Chile 

In many developing countries, vast expanses of unoccupied lands can be found alongside 
densely settled rural regions, as well as large and rapidly growing cities. The cities 
frequently experience problems providing employment and services, but other regions of 
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the country experience labour shortages that slow down agricultural production and rural 
development. The objectives of this project are to study the impact of specific programs 
and policies intended to influence population distribution in several Latin American 
nations and to gain a better knowledge as to how population distribution policies and 
programs interact with other development policies. Post-project Summary: This project 
involved seven countries: Colombia, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay, and 
Uruguay. With Colombia as project coordinator, researchers in each country undertook 
separate population distribution studies. Colombian researchers completed a comparative 
report of findings. Two workshops were held (March 1978 and March 1979) to monitor 
progress and present findings.Research related to development of forces behind spatial 
population distribution (Argentina); distribution policies and their effects on national 
development (Bolivia); and the role of government policies in the current urban structure 
of Rio de Janeiro (Brazil). Other studies included the effect of agrarian reform on spatial 
distribution of population and migration tendencies (Chile); the impact of specific 
government policies on population distribution (Paraguay); and a historical perspective of 
urban and regional population problems (Uruguay). The Colombian coordinator attended 
four international conferences where findings were presented. IDRC also supported 
"Settlement Policies: Analysis and Dissemination" (3-P-78-0121) to allow a more 
exhaustive analysis of comparative report data. (IDRC, 1996: 36) 

# 78-0100 
Employment and Population Distribution (Uruguay) 
1978-1982- Pesquisador responsavel: Carlos Filgueira 
Doayao do IDRC: 49.000 CAD 

In Uruguay, rural development and agricultural policies have been introduced - reduction 
of agricultural lands under cultivation, etc. Details on these programs and their impact on 
rural employment and population movements are not known but could be of benefit to 
future programs. The objective of this project is to assist the Uruguayan Information and 
Study Centre (CIESU) to assess these programs in terms of their impact in agricultural 
development, employment, and population movement in Uruguay. 
Post-project Summary: Using existing agricultural and population censuses data, 
researchers related policy implementation and institutional changes in Uruguayan 
agriculture to shifts in rural employment. The project provided a comprehensive review 
of the development of the Uruguayan agricultural sector since independence. As a case 
study, researchers selected Canelones, a fruit and vegetable producing region near 
Montevideo. The effects of specific social policies, institutional changes, and credit 
activities on the agricultural labour force were assessed. Age, sex, and skill distribution of 
the rural population were also noted. Study showed that while public policies were often 
ill- conceived, international competition and unique Uruguayan economic development 
and social conditions had also contributed to a polarized land tenure structure, high rural 
unemployment, and high rates of urban migration. Researchers estimated future effects of 
employment trends on labour force patterns, occupational structure, and population 
distribution in rural areas. (IDRC, 1996: 42) 
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# 80-0078 
Survival Strategies of Small Farmers (Uruguay) 
1980-1984 - Pesquisador responsavel: Danilo Veiga 
Doa9ao do IDRC: 63.300 CAD 

In the last decade, Uruguay adopted an "open-door" trade policy that played down the 
importance of domestic markets in order to promote exports of agricultural and industrial 
goods. The impact of these policies also reduced demand for food crops as wages and 
income declined, increased food imports, and altered the structure of rural employment. 
This project will examine the impacts on small- and medium-sized farmers and how they 
have shifted production strategies to cope with change. 
Post-project Summary: Researchers analyzed small farm production patterns and 
marketing; assessed the effects of agricultural policy on small farmers; and surveyed 60 
small farm production units in the Canelones Department area. Data showed that due to 
economic changes, farmers' standard ofliving declined. In the period from 1977 to 1981, 
the principal tactics used by poorer farmers to adapt to adverse conditions were to 
withdraw from market production to concentrate on family subsistance production, and 
for family members to take on paid employment outside of the family farms. Researchers 
noted that on 68% of farms surveyed, production activities were carried out exclusively 
by family labour. Furthermore, in the period under study, the total amount of labour 
occupied in agricultural production activities fell by 24%. Migration to urban areas in 
search of work resulted in a growing shortage of family labour during peak periods. It 
was concluded that existing agricultural extension was inadequate as the service reached 
fewer than 500 of the 6,000 farmers in the study area. A seminar held at the end of the 
project to review results was attended by various government officials. (IDRC, 1996:44) 

# 81-0221 
Technology and Female Employment in Leather Goods Sector (Uruguay) 
1981-1984 - Pesquisadora responsavel: Suzana Prates 
Doa9iio do IDRC: 21.700 CAD 

The 1976 census of Uruguay documents the growing participation of women in the 
labour force and the economy. The objective of this project is to explore the 
technological implications for the Uruguayan leather products industry of the growth of 
domestic female labour. Specifically, the project will analyze the role of women in the 
industrial labour market; describe the work of domestic labourers in the leather goods 
sector, with reference to their recruitment, technical skills and contractual relations; and 
review the implications of the 'putting out' system for the long term participation of 
women in the labour market and its effect on technical change in the sector. 
Post-project Summary: This study grew out of a previous IDRC-supported project on the 
structure of Uruguay's leather goods industry (3-P-77-0044). Project methodology 
involved analysis of data collected from interviews with entrepreneurs, and from women 
employed in workshops and in manufacturing work at home. Researchers noted the link 
between the formal sector and informal home workers; analyzed export strategies for 
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manufactured goods and home work; and identified the characteristics of women 
workers, their wage arrangements, and working patterns. The study showed that existing 
working arrangements were to the advantage of the entrepreneurs; wages for women 
were low; and the dual demands of home work and housework left no time for collective 
organization. The isolation of women who worked in their own homes made it even 
more difficult for collaboration. Researchers suggested social changes that would provide 
women with union and labour rights. Some of the research results were presented by the 
principal investigator at a conference ("Women's Access to Urban Resources") held in 
Mexico from 27 September to 2 October 1983. As well, she presented a paper at a 
conference held in Recife, Brazil from September 12-15 1983. Training Information: 
Junior staff were able to increase their research experience through project participation. 
(IDRC, 1996: 50) 

# 82-0118 
Institutional Support Grant- CJESU (Uruguay) 
1983-1988- Pesquisador responsavel: Carlos Filgueira 
Doa<;iio do IDRC: 317.720 CAD 

Agendas co-financiadoras: 
AID 
CLACSO 
ECIEL 
IAF 
SAREC 
SSRC 

CIESU (Uruguayan Information and Study Centre) is a private centre with a mandate to 
undertake research on contemporary social problems in Uruguay and Latin America. 
CIESU has experienced financial and operating difficulties because of a lack of domestic 
support due to present government policies on social science research. Nevertheless 
CIESU has earned a high reputation for its demographic, rural and public investment 
studies. This project funding will enable CIESU to meet its operating and institutional 
costs over a 3-year period and to define future research goals more clearly. 
Post-project Summary: This institutional support grant contributed to the operating costs 
of the Centro de lnformaciones y Estudios del Uruguay (CIESU) and helped it expand its 
library facilities, publishing activity, teaching activity, and scholarship support. Research 
focused on political governance and new technologies, and their impact on employment 
and education. To respond to the increase in research activity, a book series was added to 
CIESUs existing notebook, working document, research report, and bibliographic series. 
The library holdings were increased and exchanges undertaken with other institutions. 
Particularly noteworthy was CIESUs contribution to the Concertaci6n Nacional 
Programatica, discussions that brought together representatives of political parties, social 
movements, unions, human rights organizations, cultural organizations, etc. to help pave 
the way for the return to democracy prior to and after the elections of 1984. Within this 
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context, CIESU organized several seminars and meetings on its own or in collaboration 
with other institutions in the country. 
Training Information: Nine students concluded the curricular stage of the Postgraduate 
Training Course for Sociology Researchers begun in 1983, and went on to prepare their 
theses. Twelve more scholarship holders were recruited for 1985. (IDRC, 1996: 54) 

# 83-0010 
Technology, Employment and Education (Uruguay) 
1983-1984 - Pesquisador responsavel: Carlos Filgueira 
Doavilo do IDRC: 23.650 CAD 

Uruguay has not been able to create employment or establish firms that can compete 
internationally. The problem will become more acute as current technological 
innovations make capital investment cheaper and require skills different from those being 
taught in schools. Researchers in this project will review and analyze the nature and type 
of employment and unemployment in Uruguay; examine the educational system and its 
effect on the level and quality of labour supply; and review recent changes in the 
Uruguayan economy with particular reference to tbe impact of technology. 
Post-project Summary: The study focused on areas of the productive sector that showed 
evidence of important technological change: textiles, graphics, and banking. The research 
strategy included in-depth, semi-structured interviews with entrepreneurs, production 
heads, managers, union leaders, technicians, and presidents of industrial chambers; and 
the collection of basic information on formal education derived from secondary sources. 
The researchers discussed the relationship between technological and social change; 
advanced various hypotheses with respect to technological change in Uruguay; presented 
case studies; and discussed the formal education system's potential and limitations witb 
respect to technological change. Among the latter were identified rigid specialization, 
anti-scientific bias, scarcity of post-graduate programs, lack of standarization with respect 
to curricula and programs, and autocratic decision-making on the part of the various 
educational instances. Preliminary findings were presented at an IDRC-supported 
seminar held in Santiago, Chile in 1984. The project helped pave the way for a 
subsequent review of science and technology policy in Uruguay ("85-0157 Science and 
Technology Infrastructure (Uruguay)- Phase I"). (IDRC, 1996: 57) 

# 83-0185 - CIESU I GRECMU 
The Role of Women in Uruguay; Research Program Support (Uruguay) 
1984-1988- Pesquisadora responsavel: Suzana Prates 
Doayilo do IDRC: 75.090 CAD 

Women have begun to play an increasingly important role in Uruguay's economic life and 
therefore in its development. Female labour force participation has increased in Uruguay, 
as a result of the decline of the economy. However, women in general receive low wages 
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and work under difficult conditions. With a view to raising society's awareness of the 
role and condition of women, this project will support meetings and research on five 
themes; women and the labour force; family and employment; education and 
employment; fertility and birth control; and the role and perception of women in 
Uruguay. Post-project Summary: This project supported the Grupo de Estudios sobre Ia 
Condici6n de Ia Mujer en el Uruguay (GREMCU) in its research on five topics affecting 
Uruguayan women. Researchers covered such topics as: women and the labour force; 
family, education, and employment; fertility and birth control; and, the role and 
perception of women in society. The effect of new technologies on employment, and 
women's roles in history, politics, and economics were also examined. It was noted that 
the project was the first attempt to support research related specifically to women, and the 
Uruguayan economic and social structures. Furthermore, it enabled GREMCU to 
develop an infrastructure suitable for conducting systematic research on the status of 
women. Project results were disseminated through numerous workshops, seminars, and 
journals. 
Training Information: Both the project coordinator and the director participated in 
meetings held in Ottawa, Guelph, and Montreal, Canada from September 25 to October 5, 
1985, to discuss the role ofwomen in Uruguay. (IDRC, 1996: 62) 

# 85-0157 
Science and Technology Infrastructure (Uruguay)- Phase I 
1986-1988 - Pesquisador responsavel: Carlos Filgueira 
Doayiio do IDRC: 174.010 CAD 

Uruguay's economy hasn't adapted to modem technical changes nor taken advantage of 
the expansion of world trade. The government is considering policies to promote science 
and technology. This project will undertake an inventory of scientific and technological 
resources in the country to assist in building a framework for future policy decisions. 
Specifically, researchers will design and undertake a survey of science and technology 
institutions and personnel; describe the resources available in five areas designated as 
critical by the government; and review the current organization of science and technology 
in Uruguay and make initial comparisons with other systems in Latin America. 
Post-project Summary: This project made a thorough diagnosis of the Uruguayan 
scientific and technological system. As well, the research reported on the validity, 
reliability, relevance, and usefulness of standard indicators in dealing with scientific and 
technological activities in a developing country like Uruguay. A survey was conducted to 
determine the scientific and technological capabilities in the country, within the 
framework of public and private institutions where research and development were 
carried out. The project detailed the characteristics of the human resources devoted to 
scientific and technological activities, and quantified the financial resources that Uruguay 
devoted to such activities. Research results were disseminated in journals, reports, and at 
seminars, including two meetings held in Montevideo in November and December 1987. 
Other IDRC related projects included: "Country Review of Science and Technology 
Policy" (Colombia, 87-0316); "National Information System for Science and Technology 
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(SINECYT)" (Costa Rica, 87-0217); and "Management Improvement in the Sahelian 
Research Institute (ARlG)- Phase II" (86-0139). (IDRC, 1996: 72) 

# 86-0230 - CIESU/GRECMU 
Participatory Training for Women (Uruguay) 
1987-1988 - Pesquisadora responsavel: Kirai de Leon 
Doayao do IDRC: 42.635 CAD 

This group training activity is a collaborative effort between the "Groupo de Estudios 
sobre Ia Condicion de Ia Mujer en el Uruguay" (GRECMU) and the "International 
Women's Tribune Centre" (IWTC) a research and a training non-governmental 
organization, aimed at developing a participatory training methodology to identify needs 
and to disseminate research results amongst women groups in Uruguay. The activity will 
consist of a workshop to train 30 women leaders in participatory training methods and 
five follow-up workshops throughout the country to implement such methodologies with 
grassroots women groups. Each workshop will be aimed at 25 participants. Increased 
organization and mobilization of women groups in Uruguay is expected upon completion 
of this project which will be supported by the development and dissemination of adequate 
instructional material. 
Post-project Summary: The project enabled GRECMU to incorporate action-oriented 
techniques into its research on gender inequalities in Uruguayan society; while IWTC had 
the opportunity to field test previously developed instructional materials in participatory 
training, and to adapt them for Latin American audiences. The workshop was designed by 
both GREMCU and IWTC around a number of specific activities capable of raising 
issues related to women's role in the community. It was attended by 30 representatives 
from rural and urban women's groups, and took place in Montevideo, Uruguay, the last 
week of March, 1987.As a result of the joint training, a combined edition ofGRECMU's 
newsletter "La Cacerola" and IWTC's "La Tribuna" was produced, detailing the process 
of organizing the workshop; providing instructions for using training activities developed 
during the workshop; and suggesting guidelines to women's groups on how to develop a 
participatory approach to social change. The publication was distributed free of charge to 
the combined membership (7 500 women) of both organizations. Training was 
reproduced through five subsequent workshops. These were held by group leaders who 
had attended the initial training session, to disseminate and incorporate research results 
among grass-roots organizations. The project was related to previous IDRC support for 
GRECMU "83-0185 The Role ofWomen in Uruguay." 
Training Information: 30 women representing activist and research-oriented groups 
throughout Uruguay were trained, and trained in their turn approximately 25 women at 
each of the five subsequent workshops on participatory training methodologies for 
transferring knowledge generated by research into gender-based social change. (IDRC, 
1996: 83) 
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# 87-0049 
Information Services on Urbanization (Uruguay) 
1987-1989 - Pesquisadora responsavel: Martha Sabelli 
Doa9iio do IDRC: 59.845 CAD 

Urbanization has been identified by the Government of Uruguay as one of the major 
challenges facing Uruguayan society. This project aims to help Uruguay find solutions to 
this problem by enabling the library at the Centre for Information and Studies on 
Uruguay (CIESU) to establish an information service on urbanization. During the 
military government regime important documents on urbanization disappeared. These 
documents will be recovered abroad or in Uruguay_ Services to users will include 
photocopying publications such as a National Bibliography on Urbanization and a 
bulletin with information about new and important publications. (IDRC, 1996: 85) 

AoCINVE 

# 77-0044 
Economic Policy and Technical Development in the New Industrial Strategy in 
Uruguay 
1977-1980 
Doa9iio do IDRC: 37.000 CAD 

Uruguay has decided to change its economic policy from one based on import 
substitution industrialization to one of export promotion. One of the industries that has 
responded to this shift has been the leather, hides, and leather products industry, which is 
now the largest nontraditional export item. The objectives of this project are to research 
technology policies for the leather products industry in Uruguay, attempt to identify 
government policies which influence technological behaviour at the individual firm level, 
and try to quantify those effects. (IDRC, 1996: 39) 

# 77-0144 
Generation and Adoption of Agricultural Technology (Latin America) 
1977-1980 - Pesquisadora responsavel no CINVE: Celia Barbato 
Doa9iio do IDRC ao CINVE: 36.025 CAD (Para todo o projeto: 176.000 CAD) 

Other Recipient Institutions: 
Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y Ia Administraci6n (CISEA), Buenos 
Aires, Argentina 
Institute Interamericano de Ciencias Agricolas (IICA), Bogota, Colombia 
Oficina de Investigaciones Socio-Econ6micas y Legales (OFISEL), Bogota, Colombia 
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A major cause of increased agricultural productivity derives from the application of new 
technologies which have included biological (new seed strains), chemical (fertilizers), 
and mechanical improvement. These, coupled with efficient farm management techniques 
and pricing policies, offer farmers ways of increasing income and production. The 
objective of this project is to describe the contribution of different public policies in 
promoting technical change in the agricultural sector. (IDRC, 1996: 40) 

# 81-0012 
Exchange Rate Policy and Economic Adjustment (Uruguay) 
1981-1983- Pesquisador responsavel: Luis Casares 
Doayiio do IDRC: 72.700 CAD 

This project will review the progress of the Uruguayan economy between the years 1970 
and 1980 providing a detailed assessment of the impact of a range of exchange rate 
policies on various sectors of the economy. Specifically, researchers will examine the 
relationship between exchange rate policy and the generation of inflationary forces from 
foreign and domestic sources in the Uruguayan economy; examine the interaction of 
trade liberalization, monetary policy, and alternative exchange rate regimes in the small 
open economy; and estimate the potential effects of exchange rate changes on price 
expectations and their impact on actual inflation. Drawing upon this analysis, policy 
prescriptions for use in Uruguay and similar small open economies will be developed. 
Post-project Summary: Researchers in this project evaluated the impact of exchange rate 
policies adopted between 197 4 and 1982 with respect to export promotion, inflation, and 
flow of capital. Methodology involved an extensive economic analysis of costs, 
international demand, and prices of 131 products of major Uruguayan industries. Data 
showed that the devaluation of currency experienced between 1974 and 1978 had 
facilitated the expansion of non-traditional imports. Researchers noted the effects of 
exchange rate policies on domestic prices of import and export industries; strategies to 
reduce inflation; and efforts to acquire long-term stable capital. The main cause of weak 
inflows of foreign capital was attributed to unstable regional financial flows. Researchers 
suggested income redistribution to avoid possible internal inflationary imbalances 
generated by exchange rate policies. Project findings were published in the research 
team's institutional journal, and a booklet was published. This project also formed the 
basis of follow-up research ("Economic Restructuring, Uruguay" 3-P-84-0056). (IDRC, 
1996: 46) 
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# 81-0137 
Technical Change in the Dairy Sector (Uruguay) 
1981-1983 - Pesquisadora responsavel: Celia Barbato 
Doayiio do IDRC: 48.000 CAD 

In Uruguay, there has been a slow shift from older to newer techniques in the dairy 
sector. The adoption of new techniques has accounted for the rapid growth in milk 
production and the development of a dairy products industry in specific locations. The 
objective of this project is to review the influence of technical change on the dairy 
industry, in the zone of Montevideo, with special reference to the small farmer. 
Specifically, the study will describe and analyze the structure of the dairy sector, and the 
techniques currently applied to dairy herds; and explore the diffusion and adoption of 
new techniques and their impact on the small farmer. 
Post-project Summary: In order to analyze the impact of improved technology on the 
dairy industry in Montevideo, researchers collected basic data, examined secondary 
information, and developed and refined their study methodology. They unearthed 
government reports and a survey taken in 1977/78 on milk producers in the region. 
Evidence showed that technical change had been more rapid in processing than farming. 
Major research findings revealed that between 1971-73, milk production increased 
although the number of farms decreased. In 1970, about 90 percent of all milk was 
processed in national co-operative plants, but the growth of other large milk processing 
units with improved equipment lowered that percentage to 75. The use of artificial 
feedlots and improved herd management was associated mainly with farms larger than 
100 hectares, showing an apparent gap between the average and the progressive dairy 
farm. Research continued in a second phase and project results were used for a study 
(3-P-87-0051) analyzing the entire agro-industrial sector of Uruguay. (IDRC, 1996: 48) 

# 82-0224 
Technical Change in the Dairy Sector (Uruguay)- Phase II 
1983-1986 - Pesquisadora responsavel: Celia Barbato 
Doayiio do IDRC: 192.000 CAD 

The increasing importance of the dairy sector within the economy of Uruguay is the 
result of recent economic policy, the stagnation of the beef sector, and a greater attention 
to productivity and efficiency. Developments in the dairy sector have important 
consequences for the country's agricultural policy and export growth. Phase I of this 
project reviewed the influence of technical change on the dairy industry in Uruguay, with 
special reference to the small farmer. Phase II will continue these efforts with the 
following specific objectives: to examine recent government policy and its influence on 
promoting technical change in the dairy sector; to conduct a statistical analysis of existing 
information and a series of case studies; and to estimate the costs and benefits of 
technical change to small farmers and dairy producers. (IDRC, 1996: 56) 
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# 84-0056 
Economic Restructuring (Uruguay)- Phase I 
1984-1986 - Pesquisador responsavel: Luis Macadar 
Doa9ao do IDRC: 182.400 CAD 

Uruguay is experiencing high unemployment, negative economic growth and rapid 
inflation. This project will permit the Centro de Investigaciones Economicas (CINVE) to 
integrate previous and new studies into an overall analysis of economic restructuring 
options. Researchers will update and improve the input-output table for the country, 
study how consumer demand patterns have changed since 1973, and suggest potential 
economic policy instruments to achieve restructuring. 
Post-project Summary: Study methodology in this project involved a research program on 
changes in the Uruguayan industrial structure during the 1970s and early 1980s. Through 
the use of input-output analysis, researchers focused on these changes and their links with 
employment, consumption, income distribution, and balance of payments. Researchers 
assessed possible policy choices; and collected data was stored in a computerized data 
bank. By 1985, an up-to-date input/output table that could be used to analyze data and 
explore intersectoral linkages was also completed. Research results included 21 
publications, including books, research reports, articles, and papers for conferences. A 
seminar held in Montevideo, Uruguay from 26-28 October 1984 to present initial work 
was attended by researchers and policymakers from Uruguay, Argentina, Chile, and 
Brazil. Final results were then presented at a seminar held jointly with researchers from 
the Centro de Planificacion y Estudios Sociales (CEPLAES) in Quito, Ecuador in 
October 1987. Study continued in a second phase. (IDRC, 1996: 66) 

# 87-0051 
Technological Change and Agro-Industry Development (Uruguay) 
1987-1989- Pesquisadora responsavel: Celia Barbato 
Doayiio do IDRC: 80.330 CAD 

Uruguay is in the depth of severe recession and is experiencing negative rates of growth 
and declining export revenue. Since agroindustry accounts for more than 60 percent of 
GNP, contributes 70 percent of the country's export revenue and generates more than 60 
percent of the country's employment, economic recovery is dependent upon improved 
efficiency in this sector. Previous research has already identified the potential for 
promoting technical change and export growth in the dairy sector. This project will build 
on this research by investigating improved industrial efficiency and export marketing 
through technical change. It will not only look at the dairy industry, but also the other 
key industries in the sector: rice, meat packaging and woolen textiles. Researchers will 
identify the constraints on and possibilities for improving the efficiency and export 
potential of agroindustry, and identify the key components of the policy framework 
required to promote technical change. (IDRC, 1996: 86) 
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# 88-0237 
Industrial Restructuring (Uruguay)- Phase ll 
1989-1991 - Pesquisador responsavel: Luis Macadar 
Doa<;iio do IDRC: 180.430 CAD 

Phase I of this project consisted of an examination of changes in Uruguayan industrial 
structure during the 1970s and early 1980s, emphasizing the impact upon trade, financial 
flows, employment, and income distribution. This phase will update this analysis for the 
period 1982-1987, and will develop a conceptual framework to analyze the direct and 
indirect effects of various industrial policy measures. This will be accomplished through 
a combination of input-output and general equilibrium techniques, which will then be 
used to simulate the effects of different policy packages. The research will ultimately 
lead to a series of conclusions regarding the selection of industrial sectors to be 
promoted; the appropriate policy instruments for their promotion; and the effectiveness of 
different combinations of sectors and instruments. (IDRC, 1996: 91) 

AoCLAEH 

# 81-0238 
Small Farm Economics (Uruguay) 
1981-1984 - Pesquisador responsavel: Horacio Martorelli 
Doa<;iio do IDRC: 53.200 CAD 

In many countries a trend toward concentration in land ownership and the progressive 
disappearance of the small farm have been observed in recent decades. In Uruguay the 
small farm continues to exist and the proportion of population in rural areas tends to 
remain stable. From technology and economics perspectives the small farm in Uruguay 
should be disappearing. This project will address this apparent contradiction by 
analyzing a number of aspects of small farm economics in Uruguay. Specifically, the 
project will examine the relationship between labour and productivity, and production 
structure and employment; analyze the income structure; study the impact of 
technological changes on the economics of small farms; and explore the importance of 
political stability in the rural areas as a factor in small farm economics. 
Post-project Summary: Research methodology consisted of 191 interviews with small 
farmers; and consultation of such existing secondary sources as national censuses, 
statistical surveys, banks, and government departments. Analysis focused on two cattle 
raising zones: one with extensive cattle raising and agricultural production, and another 
combining extensive cattle raising with a limited amount of maize and forage production. 
Researchers reviewed the history of the country's agricultural sector, as well as its 
progression. Study of the small farms showed that about 61% of total production was 
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used for family consumption. It was noted that as property size increased, both 
production per hectare and income per hectare decreased. Other studies related to sources 
of income other than from farming; mobility of workers; and migration patterns. 
Researchers participated in a workshop on "Agricultura Familiar". A related project also 
supported by IDRC was "Survival Strategies of Small Farmers (Uruguay)" 
(3-P-80-0078). (IDRC, 1996 52) 

# 84-0058 
Changing Audiences of Mass Media in Montevideo 
1984-1987 - Pesquisador responsavel: Jose Luis Castagnola 
Doayao do IDRC: 26.600 CAD 

Over the last 10 years Uruguay's mass media have grown enormously, particularly 
television. The impact of this expansion, however, is unclear. In many countries TV is 
restricted in its ability to disseminate information while free to serve the values and 
beliefs of dominant political and economic interests. Whether these values are being 
absorbed by the viewing audience and whether the audience's perception of the media has 
changed as a result are questions not yet examined. The objective of this project is to 
investigate the role of television in Uruguay by assessing its impact in terms of changes 
in the attitudes, opinions, and expectations of different social groups toward the mass 
media and development. Researchers will identify the most popular TV programs among 
a sample of individuals representing different social groups in the city of Montevideo; 
and analyze the content and messages of these programs. 
Post-project Summary: Between March and December of 1985, researchers examined the 
structure and kinds of programming (recreational, informational, and educational) offered 
by Montevideo's four television channels; the age, gender, and socio-economic 
characteristics of the viewing audience; and viewer preferences and attitudes toward 
television. Data were drawn from a survey of 460 viewers and secondary sources such as 
market research statistics. The three private channels offered fewer news programs and 
more commercials than the public charmel even though news was the most frequently 
watched type of programming. Viewers evidenced a high degree of confidence in the 
information received by television, the degree of confidence increasing with the amount 
watched. The extent of television viewing and the fact that most people discussed 
programs either with family members or others led the researchers to conclude that 
television is an important form of participation in society, a 'nexus' between the private 
(family) and public (national and international) spheres. The question of whether 'the 
values and beliefs of dominant political and economic interests' were being absorbed by 
the viewing audience was not addressed. (IDRC, 1996: 68) 

---x---
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APENDICE B. -

Projetos financiados pela Funda~iio Ford (FF) aos centros privados de 

pesquisa em ciencias sociais- CIEDUR, CIESU e CINVE- no Uruguai, 

no periodo 1975-90 

AoCIEDUR 

# 08050656 
Research on "The insertion in the labor market of low income women who live in 
rural areas and small towns: Their relation to the restructuring of the Uruguayan 
labor market" 
1980-1980 
Doa~taodaFF: U$S 15.400 

This study builds on an extensive description and analysis of the crafts cooperative, 
Manos del Uruguay, carried out by CIEDUR- sendo que, de fato, "este estudo seeks to 
examine the impact of labor market structure on the ways in which low income, rural and 
small town women become part of that market, and how their insertion into the labor 
market effects their traditional 'feminine' role (FF, Bogota Inter-office Memorandum, 
04/03/1980). With the major changes taking place in the Uruguayan economy, which 
have greatly impacted women in both their productive and reproductive roles, little is 
known oflabor market structures and women's insertion into them. This study compares 
rural low income women who (1) don't work, and receive no personal income, (2) are 
salaried workers, (3) are putting-out workers for larger entities, e ( 4) are workers in 
cooperatives. 
The study is important in that it builds on previous work on modes of economic insertion 
and "it should further our understanding of the situation or rural women and methods of 
bettering that situation". (FF, 1980: 3) 
Post-project Summary: The study illustrates how precarious and changing is the insertion 
of rural women in the labor force, how closely their labor force status relates to processes 
of transformation in Uruguayan society, and how labor force status affects performance 
of traditional roles of rural women. From the macro level analysis, it appears that, in 
general, women are at the edge of the labor market. Their opportunities are related to type 
of production. In cattle and cereal areas, options for women to work for pay are limited, 
mostly to domestic service on large farms. In mixed milk and agricultural production 
areas, possibilities improve. In areas of intensive farming (fruit, vegetables, flowers), 

238 



female participation is high at the times of intensive work, but is restricted to the home in 
slack periods. Women may work small family plots or participate in artisan work. (FF, 
Inter-office Memorandum, October27/1981 ). 

# 08150595 
Support for a seminar on "Rural development and rural women's work" 
1981 
Doavao da FF: U$S 7.000 

"The Seminar would address the following issues: 1) An interdisciplinary examination of 
rural development and the female labor force. Scholars within Uruguay would be invite 
from CIESU, CINVE and CLAEH; 2) A confrontation of academic research with the 
requirements of social action; and 3) A discussion with investigators and technicians with 
experiences in other countries. Invited are CLACSO, ALASRU, FLACSO and II CA. 
The conference, besides providing a fitting culmination of our research on rural women 
in the area, provides an important melding of theories of rural development, what rural 
women do, and how to apply these to action programs. It thus also provides a bridge from 
research to action." (FF, Bogota Inter-office Memorandum, October/711980) 

AoCIESU 

# 07500478 
Support for sociolopolitical and demographic research in Uruguay 
1975-1983 (por intermedio de 3 grants: A, Be C o ultimo deles de 1980) 
DoavaodaFF: U$S 180.000 (40.000/75-77,40.000/77-79, 100.000/80-83) 
Idem para CINVE 

A explicitavao da 'justificativa' para o outorgamento deste grant, em 1975- o primeiro a 
ser recebido tanto por CIESU quanto por CINVE - passava pelo apoio institucional para 
dois centros que estavam compostos por cientistas de trajetoria no pais e que apenas 
tinham constituido estes centros, ao igual do que acontecesse em outros paises da regiao. 
"In the face of these events [ retrocessos devenidos da irrupvao dos militares] the 
Foundation's staff in the Southern Cone have shifted their program emphases from the 
more usual aspects of development assistance to a concern with preserving at least part of 
the existing pool of trained scholars in the sub-region and helping the best social scientist 
to analyze critically the problems and trajectory of their national societies. The objective 
of this programs strategy is not solely the maintenance of academic freedom. Staff also 
are persuaded that the experience of the principal Southern Cone countries in the las few 
years represents a develpmental lesson that needs to be studied, absorbed and 
extrapolated." (FF, Recommendation for grant, realizado porN. Manitzas e J. Puryear, 
June/14/1975) 
A renovavao destes grants em 1977 e 1979 visava manter a assistencia institucional da 
Ford para estes centros, assim como "support to the main research priorities of these 
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centres, according to four main areas: research on industrial structure, research on the 
rural sector, research on population and employment, research on the external sector". 

#07850242 
Partial support of the purchase of the library collection of the late professor Carlos 
Real deAzua 
1978 
Doa((ao da FF: U$S 14.000 

# 08000635 
Support for a women's research and action group in Uruguay 
1980-1983 
Doayao da FF: U$S 54.000 

Post-project Summary: The general objective of the grant was to provide institutional 
support to a group of social scientists in Uruguay who were beginning to deal with the 
issue of women. This group, GRECMU (Grupo de Estudios sabre Ia Condici6n de Ia 
Mujer en el Uruguay) was functioning under the auspices of ClESU and CINVE, two 
well-established research centers in Montevideo. This project was part of a Ford 
Foundation package of projects on women's issues in the Southern Cone designed to 
encourage the feminist movement as well as to document the effects on women of the 
authoritarian military regimes of the area. 
Four research areas were defined at the outset and this particular grants was to support the 
identification of data sources and the collection of information on these research areas: 
(1) women's participation in the labor force both in production and reproduction, (2) the 
role of State and public policies in determining women's situation, (3) ideological lines 
tthat make up a certain social image and self-image of women, and (4) women's 
organizations. (FF, Inter-office Memorandum, Decemberl29/l983) 

AoCINVE 

#07500479 
Support for economic research in Uruguay 
1975-1983 (por intermedio de 3 grants: A, Be C-o ultimo deles de 1980) 
Doa((ao da FF: U$S 180.000 (40.000 I 75-77,40.000 I 77-79, 100.000 I 80-83) 

Ah\m do assinalado para o grant # 07500478 da FF para o ClESU, deve-se chamar a 
atenyao o apontado por Jeffrey Puryear num Memorandum intemo de Junhol16/1980 no 
que diz respeito a que "our support for CINVE (and CIESU) has always had two 
objectives: To preserve critical, independent thought in a region where intellectual 
freedom had been sharply curtailed, and to document and understand a process of social 
change which was historically unique [ ... ] It may also be worth pointing out that our 
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grant series in support of CINVE is a successful example of institution-building. When 
CINVE was established in 1974, the group was little more than a collection of economists 
with some good ideas and no money. With the help of the Foundation's modest but 
sustained funding platform, and despite serious political difficulties in 1975, they 
managed to develop a program, build a reputation, and generate funds. Today they are a 
productive and relatively healthy institution, and the Foundation's share in their budget 
has droopped from nearly 100% in 1975 to approximately 20% at present. This is an 
admirable record, which speaks well for the ability and motivation of CINVE's staff." 
(FF, Inter-office Memorandum, 1980) 

# 08050669 
Support for comparative research on stabilization policies in Latin America: the 
case of Uruguay 
1979-1983 
Doac;ao da FF ao CINVE: U$S 50.000 

Joint project on economic stabilization policies in LA, realizado tambem pelo(s) 
-Center for Studies of the State and Society (CEDES). Support for comparative research 
in stabilization policies in LA to be undertaken jointly by CEDES na Argentina, 
CIEPLAN no Chile, eo CEBRAP no Brasil.(# 07950018) 
- Corporation for Latin American Economic Research (CIEPLAN). Support of 
comparative research on stabilization policies in LA to be undertaken jointly by 
CIEPLAN no Chile, CEDES na Argentina, eo CEBRAP no Brasil (# 07950015) 

Post-project Summary: This series of grants was approved, respectively, on December 
18, 1979 (CINVE), September 27, 1978 and September 27, 1978. The original purpose of 
the project was to critique the economic stabilization policies of Argentina, Brazil, Chile 
and Uruguay according to their aims and results. A major component of the work was to 
test theoretic explanations of the impact of particular policies on Latin American 
economies. 
No dia 10 de maio de 1984, Jane Barber Thery eleva urn informe de avaliac;ao que tinha 
sido produzido pelo economista Jiirgen Schultz e no qual se da conta de que "the project 
succeeded in making an important contribution to the debate on the strength and 
weakness of various theoretical approaches to economic stabilization. [ ... ] Second, the 
researchers involved are, in the case of CEDES and CIEPLAN, Keynesians and, at 
CINVE, close to Marxist. This allowed a qualified critique of monetarist theory from 
varying approaches within the field of economics. Third, through the multidisciplinary 
and multi-theoretical treatment of the subject, the value base behind theoretical 
assumptions were revealed, something that is often left out of economic discussions". 
(FF, A valiayao interna, 1984) 
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# 08750591 
Support for research on uruguyan economic policy 
1987-1989 
Doayao da FF: U$S 100.000 

Post-project Summary: The main objective of this grant was to study the economic 
policies of democratic President Jose [Julio] Maria Sanguinetti and determine if their 
main goals were met. Likewise, the researchers were insterested in examining the 
changes undergone by the economy during military rule, and analyzing whether 
policymakers were responding to an adequate reading of the new economic structure. 
This project has successfully combined sophisticated theoretical modeling with empirical 
analysis. Thus the researchers have been able to explain in detail the unintended impact 
of the governments' economic policies, its successes and limitations. In addition, CINVE 
has presented an account of the national debate on economic policy that took place during 
the initial stage of the democratic transition. (FF, Inter -office Memorandum, 
November/5/1990) 

---x---
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