
Velha Bossa Nova
A Sumoc e as disputas políticas no Brasil dos anos 50



Conselho Editorial

Bertha K. Becker
Candido Mendes
Cristovam Buarque 
Ignacy Sachs
Jurandir Freire Costa
Ladislau Dowbor
Pierre Salama



Esther Kuperman

Velha Bossa Nova
A Sumoc e as disputas políticas no Brasil dos anos 50



Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação,  
por qualquer meio, seja total ou parcial, constitui violação da Lei nº 9.610/98.

Copyright © 2012, Esther Kuperman

Direitos cedidos para esta edição à
Editora Garamond Ltda.

Rua Cândo de Oliveira, 43 - Rio Comprido
Rio de Janeiro - Brasil - 20.261-115

Tel: (21) 2504-9211
editora@garamond.com.br

Revisão
Carmem Cacciacarro

Editoração Eletrônica
Estúdio Garamond / Luiz Oliveira

Capa
Estúdio Garamond / Anderson Leal

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

K98v
Kuperman, Esther
Velha Bossa Nova : a SUMOC e as disputas políticas no Brasil dos 
anos 50 / Esther Kuperman. - Rio de Janeiro : Garamond, 2012.
304p. : 14x21 cm
Inclui bibliografia
ISBN 978-85-7617-769-7
1. Brasil - Política econômica - História. 2. Brasil - História. I. Título. 
II. Título: A SUMOC e as disputas políticas no Brasil dos anos cin-
quenta.
12-6297. CDD: 981
 CDU: 94(81)



À Tetê, muito amada, para quem deixo como legado um 

mundo por fazer.

À memória de meu pai, Moises Kuperman, e de sua herança, 

que não pode ser mensurada ou contabilizada em bens mate-

riais, mas que serve de alimento e conforto: a certeza de que 

podemos entender o mundo e mudá-lo. 

À minha filha Tania e meu genro Daniel, que tecem o futuro. 

À memória de minha avó Clara, cujo amor me acompanha 

todos os dias.

À Ângela, amiga solidária de todas as horas.

À Profa. Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros, minha orienta-

dora e amiga. Rigorosa, solidária, sempre com o comentário 

certo na hora certa, cuja confiança e generosidade me fizeram 

acreditar que isto era viável.

Ao Prof. Orlando de Barros, pela leitura atenta e paciente, 

presença decisiva e incentivo nos momentos mais importan-

tes deste trabalho.

Em memória dos queridos Almir Joaquim Pereira Junior, Es-

ther Cohen, René Armand Dreifuss, Rinaldo William Rome-

ro, Therezinha Marly Engelke Alves, que gostariam de estar 

presentes neste momento.

Aos meus amigos (em ordem alfabética): Alon Shamash, 



Álvaro e Bete Senra, Amaury Fernandes, Arlette e Milton Schi-

ckman, Bruno Kampel, Carlinhos Hobsbawn Souza, Carlos 

Frydman. Débora El-Jaick, Denise Rodrigues, Dina Czeresnia, 

Dina Lida Kinoshida, Edelyn Schweidson, Eduardo Antonio Lu-

cas Parga, Elias Salgado, Fany Aktinol, Fanny Cytryn, Frederico 

Falcão, Jarbas Silva Marques, Juba Tavares, Laís Plattek, Leila 

Bialowas, Lucia Maria Baere de Naegle, Lucio Flavio de Almeida, 

Mana Souza Lima, Maria Eulália do Carmo, Maria Helena Pitta, 

Mauro César Calvo, Mauro Nadvorny, Miguel Urbano Rodri-

gues, Monica Martins, Moisés Storch, Nélio e Fátima Galsky, 

Orlando e Stella de Barros, Paulo Menescal, Penina Tenembaum, 

Tios Paulo e Rachel Vaicberg, Priscila Massiero, Rodrigo Malvar, 

Ronny, Mônica, Tomer e Moran Levin, Rose Schlesinger, Sarita 

Gelbert, Valéria Silva Lopes, Virgínia Fontes, Yom Tov Shamash, 

Zwika, Mara, Marc e Fernanda Teitelbaum. Com eles a vida é 

mais bonita. 

Ao Sig.

E a todos aqueles que, de certa forma, participaram do meu cami-

nho. Porque mais importante de tudo é o caminhar.



Sumário

Prefácio .................................................................................................... 9

Apresentação  ........................................................................................ 13

Introdução ............................................................................................ 17

Capítulo I – A guerra acabou, a guerra continua ............................... 39

I.1 – Uma nova ordem? ................................................................... 39

I. 2 A centralidade dos Bancos Centrais  ........................................ 46

I. 3 – Homens, classes sociais, ideias  .............................................. 49

I.4 – Estado: uma construção social ............................................... 55

I.5 – O Estado brasileiro  ................................................................. 60

I.6 – Os “dourados” anos 50 ............................................................ 74

Capítulo II – O ISEB............................................................................. 85

Capítulo III – Desenvolvimentismo e liberalismo

– duas faces da mesma moeda ........................................................... 109

Capítulo IV – A Federação das Indústrias  

do Distrito Federal ............................................................................. 131

IV.1 – Histórico  ............................................................................. 132

IV.2 – As atas da indústria ............................................................. 145

Capítulo V – Gudin e Campos: dois intelectuais .............................. 155

Capítulo VI – A Associação Comercial de São Paulo ....................... 171

VI.1 Histórico  ............................................................................... 172

VI. 2 – Lendo o Digesto Econômico ............................................178

Capítulo VII – Câmbio e mudanças .................................................. 215



Capítulo VIII – A Sumoc .................................................................... 237

VIII.1 – Histórico  ......................................................................... 240

VIII.2 – A Instrução 113 ............................................................... 260

Bossa Velha .......................................................................................... 279

Fontes de investigação e bibliografia ................................................. 289

Lista de abreviaturas e siglas  ............................................................. 301

Índice das tabelas  ............................................................................... 303



9 

Prefácio
Mais importante do que uma análise é a consciência do 

estudo do passado como algo em conexão com o presente, 
o que torna possível produzir o entendimento de nosso 
papel como atores sociais e da produção histórica como 

uma ferramenta para a compreensão e transformação da 
sociedade. (Esther Kuperman, p. 65) 

A epígrafe é a apresentação da metodologia utilizada pela autora 

na elaboração de rigorosa pesquisa em documentação primária e 

secundária, vasta e selecionada bibliografia, além de consulta esme-

rada em hemerotecas e visitas constantes a sites que disponibilizam 

informações essenciais a um trabalho de doutorado sobre tema tão 

candente quanto a análise do desenvolvimentismo brasileiro de 

meados do século XX, aprofundando o entendimento de algumas 

de suas vertentes. Todas as técnicas de pesquisa foram instrumentos 

para a busca de dados da realidade, nesta reconstituição das dinâ-

micas históricas de uma época ou de um bloco histórico, em suas 

variadas e contraditórias manifestações da vida social. 

Numa perspectiva essencialmente gramsciana, Esther Kuperman 

procede ao estudo esmerado da produção intelectual e das atuações, 

no campo da política, de três personagens vitoriosos na luta pela 

hegemonia, em toda a complexidade de que esse conceito se reveste, 

porque sua produção se efetivou com a exitosa estratégia também de 

violência e dominação de classe, além do uso da intervenção estran-

geira em seu favor. Para alcançar a vitória das ideias que difundiram 

e implementaram em suas ações de convencimento e condução do 

projeto liberal com o qual se comprometeram desde o encontro de 
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Bretton Woods, Eugênio Gudin, Otávio Gouveia de Bulhões e Rober-

to Campos, condutores de discípulos que se reproduzem até hoje no 

cenário da sociedade brasileira, foram personagens cujas estratégias 

reclamam uma outra pesquisa, talvez realizada por esta mesma auto-

ra, sobre os destinos reservados aos defensores de projetos derrotados 

no campo de debates sobre as concepções de Desenvolvimento.

O insucesso de projetos de desenvolvimento nacionalista, como o 

proposto por Josué de Castro, defendido por setores da intelectuali-

dade brasileira e dos movimentos sociais como as ligas camponesas, 

expõe a face de um confronto que, a partir da ocupação de postos do 

Estado por adeptos do liberalismo, significou sempre, no nível das 

práticas políticas governamentais, a mais dura repressão, com a vio-

lência explícita legalizada por um sistema jurídico que, como na Ale-

manha de Hitler, e no Brasil atual, criminaliza todas as ações popu-

lares em defesa da vida e da dignidade humanas. Também todos os 

intelectuais ligados a essa linhagem de pensadores, que concebiam 

desenvolvimento não como crescimento monetário e equilíbrio do 

mercado, mas como soberania, pleno emprego, dignidade, educação 

e saúde da população, foram drasticamente expulsos dos debates 

por feroz repressão manifestada em prisões, cassação de empregos e 

direitos políticos, banimento do país, e a mais violenta supressão de 

suas ideias, executada por décadas, com o desaparecimento de suas 

obras de toda bibliografia das universidades brasileiras. Num macar-

thismo que se reatualiza nos dias atuais, suas ideias são banidas dos 

debates acadêmicos pelo mais estreito preito ao pensamento único, 

ele próprio reedição dos velhos chavões que substituíram termos 

como comunistas por terroristas, jurássicos, superados, xiitas etc. As 

Ciências Sociais se despolitizam, reduzindo as funções dos sociólo-

gos, antropólogos e cientistas políticos à mera tarefa de “mapear os 

dados da realidade”, sem qualquer discussão sobre as causalidades 

implícitas na violência e nas neuroses de consumo, exibicionismo, 

hecatombes de guerra e fome, hedonismo e todas as manifestações 

de angústia social superficialmente comentados em programas de 
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rádio e televisão, permeados por propagandas das mercadorias mais 

esdrúxulas, tudo empacotado no kit entretenimento.

Para comunicação, divulgação científica, uma grande virtude deste 

livro é a leveza da linguagem, que, transmitindo debates cientifica-

mente estruturados pelas exigências acadêmicas, flui para todo leitor 

com a facilidade adquirida pela autora em décadas de sala de aula 

em todos os níveis do ensino, do curso fundamental ao universitário, 

lidando com técnicas de comunicação com crianças, adolescentes e 

adultos. Sem se afastar do rigor da linguagem científica, traduz o cha-

mado “economês” numa narrativa atraente que prende o leitor à lei-

tura de uma história do Brasil raramente acessível, fora dos circuitos 

da grande imprensa, a corporação mais interessada na desinformação. 

Este livro, ao contrário, cumpre a principal função do comunicador, 

que, segundo Nelson Werneck Sodré, é transmitir com responsabili-

dade dados da realidade, com análises consequentes e honestas, con-

tribuindo para o processo de desalienação da sociedade. 

Com este compromisso e desenvolvendo o “ofício de escritor”, 

Esther Kuperman nos presenteia com boa leitura, aprendizado dos 

“mistérios” da economia e, acima de tudo, com um modo de “fazer 

história” que nos permite “ver com transparência”, ao longo da 

história da implantação do “liberalismo econômico”, os diferentes 

retrocessos da marcha pela humanização do homem, representados 

pela primeira e segunda guerras, advindas da luta de conquista do 

lugar de “domínio do mundo” pelas potências da guerra e do poder 

monetário. Nesta trajetória, podemos acompanhar o estado de per-

pétua guerra dos Estados Unidos desde 1945, quando se faz visível 

a Guerra Fria, pelo sacrifício, perseguições e morticínio de homens 

como Joliot Curie, Josué de Castro, Arthur Ramos, Salvador Allende, 

Nelson Werneck Sodré, Gandhi e todos os mártires da implantação 

do liberalismo, hoje conhecido como neoliberalismo.

Esta tese, transformada em rico ensaio de história, torna claras 

para o leitor a força e a violência do projeto de Estado Mercado 

que, vitorioso no Ocidente, pelas ogivas nucleares, as empresas de 
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comunicação, petróleo, armas, corrida espacial e todas as demais 

“mercadorias”, se expõe, como já o vimos nesta obra sobre o Brasil 

das últimas sete décadas, em toda a crueza de um ideário que subs-

titui o lugar do homem no imaginário social pelo lucro.

A atualidade deste estudo se manifesta nos noticiários de todo 

o mundo, onde governantes utilizam exércitos nacionais e todas as 

forças repressoras do “Estado de Direito” para trucidar seus cida-

dãos, cujo maior crime é tentar defender a chamada cidadania, o 

direito à sobrevivência pelo trabalho, a posse dos bens nacionais por 

eles produzidos ou herdados dos ancestrais, a mesma bandeira dos 

derrotados no Brasil por defenderem um nacionalismo endógeno e 

não aquele fabricado em Bretton Woods, para exportação.

Comentário irônico sobre a atuação dos aliados contra o na-

zismo afirmava que o ódio àquele sistema de governo se gerou da 

constatação de que Hitler aplicou aos europeus o tratamento que 

estes aplicavam aos povos do mundo há mais de mil anos.

 Quando o FMI, o Banco Mundial e o Banco Central Europeu, atra-

vés dos países da Zona do Euro, obrigam os governantes da Espanha, 

Portugal e Grécia a roubar de seus cidadãos emprego, aposentadoria, 

salários e todos os direitos “democraticamente” conquistados na fase 

da propaganda anticomunista, em nome do “equilíbrio monetário”, 

aplicam o que receitam para todos os países da América Latina, desde 

seus porta-vozes brasileiros estudados neste trabalho, que apregoaram 

sempre a exigência de baixos salários e contenção de gastos públicos, 

receituário servilmente executado pelo atual governo brasileiro.

Enfim, rasga-se a máscara de democratas de históricos e contem-

porâneos liberais e neoliberais, quando até a ONU, criada para ga-

rantir a paz entre as nações, transforma-se em eficiente instrumento 

do monetarismo contra todos os direitos construídos na marcha de 

desenvolvimento cultural do homem.

Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros – Antropóloga

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2012.


