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O NOVO AUTORITARISMO NA AMÉRICA LATI
NA, urna coletanea de textos organizada por David 
Collier é o resultado de um trabalho conjunto de cientistas 
políticos, sociólogos e economistas do Peru, Argentina, 
Brasil e Estados Unidos como objetivo de ampliar o deba
te sobre a natureza e causas do autoritarismo burocrático 
na América Latina. Reunindo perspectivas muitas vezes 
contrastantes, esta importante traduc;ao que a Paz e Terra 
traz ao leitor brasileiro, pretende contribuir de modo inci
sivo a esta busca mais ampla de compreensao dos proble
mas políticos, económicos e sociais que possibilitaram a 
emergencia deste modelo político e buscar, assim . soluc;oes 
práticas que possam dar fim a era atual de autoritarismo 
rude em no~so continente. 
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A pesquisa sobre a América Latina 
trouxe importantes contribui~oes teóri
cas ao desenvolver novas hipóteses sobre 
a mudan~a política dentro do cenário de 
dependencia económicas e tecnológicas 
que caracteriza esta regiio. Estas hipóte
ses sügerem que as iritera~oes entre os 
padroes de mudan~a económica, social e 
politica que ocorreram neste contexto de 
desenvolvimento capitalista tardío e de
pendente, nio levaram de modo coeren
te a democratiza~io mas parecem pelo 
contrário, ou pelo menos em alguns ca
sos, estarem ligados a emergencia do que 
se convencionou chamar autoritarismo
burocrático. O "modelo" autoritário
burocrático constituí, assim, o foco. cen
tral de discussio deste livro. 

Esta tipología que surge inicialmente 
para explicar a realidade brasileira e ar
gentina dos anos 60, dominadas pelos 
militares como institui~io, deve no en
tanto com~ar a levar em conta o surgí
mento de conjunturas como as que mar
caram a América Latina dos anos 70: o 
caso do Chile e do U ruguai e as próprias 
transforma~oes ocorrida11 na Argentina 
em 76 e no Brasil pós 69. 

O NOVO AUTORITARISMO NA 
AMÉRICA LA TINA, coletanea de tex
tos organizada por David Collier. de
monstra a necessidade de levar mais lon
ge a reformula~iio das rela~oes entre a 
moderniza~iio industrial e a mudan~a 
política. A pesquisa intensa sobre as di
versas realidades latino-americanas con
tribuí. assim. para o debate. criticando a 
presumida universalidade das hipóteses 
anteriores sobre a mudan~a política e in
dicando a necessidade de criar hipóteses 
características para a análise dos dife
rentes contextos históricos. 

A primeira parte do volume fornece 
um resumo das questoes levantadas pe
las ciencias sociais a partir da emergen
cia recente do autoritarismo nestes paí
ses industrialmente avan~ados da Amé
rica Latina. David Collier, por exemplo, 

critica o arguinento básico contido no 
modelo autoritário-burocrático, tal co
mo é proposto por G. O'Donnell, e Fer
nando Henrique Cardoso propoe um es
clarecimento conceitual, se opondo ao 
uso deste termo como urna caracteriza
~io global do sistema politico e acen
tuando a necessidade de distingüir entre 
as características nucleares dos regimes 
·autoritário-burocráticos e o tipo de Es
tado com o qual elas estio associadas. 

Já a segunda parte se incumbe de ex
plicar o advento do autoritarismo
burocrático e, entre outros, o arti&o de 
José Serra arialisa críticamente tres hipó
teses considerando a rela~io entre o de
senvolvimento económico ·.C a emergen
cia deste modelo político. O capítulo de 
Robert Kaufman por sua vez fornece 
urna crítica detalhada da adapta~io en
tre o autoritarismo-burocrático e as ex
periencias recentes do Brasil, Argentina, 
Chile, Uruguai e México. 

A s~io final do volume examina a di
r~iio provável da futura mudan~a do 
autoritarismo-burocrático, bem como as 
dire~oes apropriadas para as outras pes
quisas. O capítulo de Guilhermo O'
Donnell dá um passo importante no sen
tido de desenvolver urna teoría política 
da dinamica do governo autoritário, en
fatizando o caráter de domina~iio deste 
tipo de regime em detrimento do caráter 
de consenso. David Collier, ao finalizar o 
volume, sintetiza as questoes nele conti
das e indica as prioridades para a pes
quisa futura. Acentua, ao mesmo tempo: 
um tema importante que fundamenta 
todo o volume: ao lado das contribui
~oes teóricas, os esfor~os para com
preender o autoritarismo-burocrático 
tem suas implica~oes práticas. A busca 
de urna compreensiio mais completa dos 
problemas económicos, sociais e políti
cos que originaram este autoritarismo 
deverá necessariamente contribuir para 
solucionar estes problemas e desta for
ma dar fim a era atual de autoritarismo 
rude na América Latina. 
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Introducao 

Em 1964 houve um golpe militar no Brasil. Dois anos mais tarde, 
os militares também tomaram o poder na Argentina. Estes golpes 
inauguraram períodos de dominio pelos militares como institui~ao, 
durante os quais as for~as armadas procuraram promover o cresci
mento industrial acelerado baseado em novos investimentos estrangei
ros maci~os. Eles eliminaram também ou controlaram drasticamente 
as elei~oes de todos os tipos: introduziram novas restri~oes importan
tes nos sindicatos trabalhistas; e adotaram programas de austerida
de económica que impuseram controles de salários ao "setor popular" 
urbano- isto é, a classe trabalhadora e a classe média inferior. Estes 
programas de austeridade foram em grande parte interpretados como 
urna parte importante do esfor~to de criar um clima de investirilentos 
presumidamente atraente para os investidores estrangeiros em poten
cial. Já que os programas de austeridade tinham sido muitas vezes 
combatidos vigorosamente pelo setor popular, em parte através de ca
nais tais como as organiza~oes trabalhistas e as elei~oes, os controles 
sobre estas formas de expressao política pareceram essenciais ao esfor

. ~o de apoiar as novas políticas económicas e de conseguir o crescimen-
to económico. 

O renascimento do dominio militar nestes dois países importan
tes, industrialmente adiantados, que contem grosseiramente 65 por 
cento da popula~tao da América do Sul e produzem grosseiramente 75 
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por cento da produc;íio industrial da regiiio, 1 ocorreu no contexto da 
erosíio das expectativas anteriores das duas primeiras décadas da era 
pós-II Guerra Mundial de que urna igualda-de social e económica 
maiores e urna forma mais democrática de política emergiria na Amé
rica Latina. 2 Ele também focalizou a hipótese da teoría da moderniza
c;íio de que a industrializac;íio mais adiantada está associada com a 
emergencia da democracia e da igualdade 3 e estimulou urna reavalia
c;iio fundamental desta relac;íio no contexto da América Latina. 4 Em 
·tugar desta hipótese anterior, emergiu um novo conjunto de hipóteses 
que sugeriu que nos países que se desenvolveram tarde os nfveis mais 
adiantados de iildustrializac;iio podem coincidir com o colapso da de
mocracia e com um aumento da desigualdade. 

No curso desta reavaliac;iio, entrou em uso um novo termo. A Ar
gentina e o Brasil foram governados pelos militares como instituic;iio, 
em vez de exclusivamente por governantes militares individuais. Aléin 
disso, os militares pareceram adatar um enfoque tecnocrático e buro
crático na formulac;iio política (ao contrário de um enfoque mais 
"político" a través do qual as políticas sao modeladas pelas exigencias 
económicas e políticas dos diferentes setores da sociedade, expressas 
através de canais tais como eleic;oes, legislaturas, partidos políticos e 
sindicatos trabalhistas). Este enfoque da formulac;iio política destes re
gimes levo u os estudiosos a juntarem o adjetivo ·:~urocráticoH. ao ter-

l. Caiculado dos dados apresentados em Statistical Abstfact o/Latin A.merica deJa
mes W. Wilkie, ed., Volume 17 (Centro Latino-Americano, Universidade da Calif6miil 
em Los Angeles, 1976) e "Mexico and Latin American Authoritarianism'' dti R.obei:t R. 
Kaufman, ein Authoritarianism in Mexico de José Luís Reyna e Richard Weineri, eds. 
(Philadelphia: Instituto para o Estudo das Questoes Hu!Jlanas, 1977) · · 

2. Urna análise excelente destas expectativas é fornecida em Liberal America and the' 
Third Wor/d de Robert A. Packenham (Princeton: Princeton University Press, 1973). 

3. Na ampla literatura que trata dos diferentes aspectos desta rela~;ilo, tres estudos 
Jniciais decisivos silo: "Sorne Social Requisites of Democracy: Economic Development 
and Political Legitimacy", de Seymour Martin Lipset, American Poli ti ca/ Science Re
view, 53 (mar~;o 1959), pp. 69-105; ·~conclusion: The Political Systems ofthe Developing 
Areas" de James S. Coleman, em The Politics ofthe Developing Areas de. Gabriel A. Al
monde James S. Coleman, eds. (Princeton: Princeton University Press, 1960); e "Natio
nal Political Development: Measurement and Analysis", de Phillips Cutright, American 
Sociological Review, 27 (abril 1963), pp. 253-64. 

4. Tres das afirma~;oes mais importantes que refletem esta avalia~;ilo e que silo acess!
veis ao leitor da l!ngua inglesa silo Dependency and Development in Latin America (Ber
keley e Los Angeles: U niversity of California Press, 1978) de Fernando Henrique Car
doso e Enzo Faletto, que foi publicado originalmente em espanhol em 1969; lnterest 
Conjlict and Political Change in Brazil (Stanford: Stanford University Press, 1971) de 
Philippe C. Schmitter; e Mod/!mization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in 
Sóuth America Po/itics' (Instituto de Estudos Intemacionais, Universidade da Calif6r
niil, Berkeley, Política da Moderniza!;ilo Série Nv 9, 1973) de Guillermo O'Donnell. 
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mo "autoritário" e a chamar estes sistemas de "autoritário
. burocráticos". 5Este rótulo clÍegou a constituir urna adic;ao importan
te as tipologías dos regimes políticos nacionais. 6 

Os acontecimentos da década de 1970 na América Latina aumen
taram grandemente a importancia da con'lpreensao do autoritarismo
burocrático. Este tipo de governo militar persistí u no Brasil, e reapare
ceu na Argentina em 1976. Em 1973, regimes competitivos bem insti
tueionalizados entraram em colapso em dois outros países latino
!liilericanos economicamente adiantados - o Chile e o Uruguai ·- e fo
ram também substituidos por sistemas autoritário-burocratícos. Na 
Argentina, Chile e Uruguai, tanto o nivel da violencia empregada na 
supressíio dos partidos políticos, sindicatos e protestos fra&alhístas, 
como o declínio da renda real do setor popular foram muito além dos 
experimentados no Brasil e na Argentina em seus periodos iniciais au
toritário-burocráticos na decadá de 1960. No Brasil o grau de repr~s
síio tornou-se também notavelmente Diais intenso, comecando grossei::: 
ramente em 1969. Estes novos acontecimentos chamaram dramatica
mente a atenc;íio para a necessidade de levar mais longe a reformula
c;íio das relac;oes entre a moderniZac;io industrial e a mudanc;a política 
que haviam comecado u11.1a década antes. O objetivo deste livro é con
tribuir pata a reformula~o deste relacionamento. 

Á parte a importancia compreensível para os estudiosos particu
larmente preocupados com a Aniérica,Latlna da tent11tiva de expliCar 
o autoritarismo-burocrático, a pesquisa sobre este tópico é também 
importante devido a contribuic;íio que ele deu á crftíca da teoria da 
modernizac;íio. Um certo número das línhas maís ímportames do 
argumento proposto pelos estudiosos preocupados coní a teoría da 
mode.rnizac;íio - tais como a relac;íio hipotética entre _a democracia e a 
modernizac;íio industrial- tem sido questionadlfs seriamente há muito 
tempo. 7 Contudo, o debate erudito continua considerando como se 

5. Exemp1os importantes do uso inicial deste termo silo encontrados em MOdemiza
tion and Bureaucratic-Authoritarianism de O'Donnell e "Associated Dependent Deve-
1opment: Theoretical and Practical Implications", de Fernando Henrique Cardoso, em 
Authoritan'an Brazil: Origins, Po/ities and Future de Alfred Stepan''(Yale University 
Press; 1973). · · 

6. Um estudo recente importante que discute o <:anceito do autoritarismo
burocrático no arcabou1;0 de urna amp1a análise tipológica dos regimes políticos é ''To
talitarian and.Authoritarian Regimes" de Juan J, Linz, em Handbook of Political Scien
ce, Volume 3, de Fred Greensteín e Nelson Polsby, editores, (Reading; Mass.: Addtsón 
Wesley, 1975). 

7. Exemplos importantes da critica da teoria da modemiza!;io incluem "Political De
velopment and Polidcal Decay" de SamUcl P. Huntington, World Politics, XVII, Nll 3 
(abril 1965), pp. 386-430; "Tradition and. Modemity Reconsidered" de Reinbatd Ben
dix; Comparative Studies in Sodetyand Histsry, 9 (abri11967), pp. 292•346; "Tradition 
and Modernity: Misplaced.Po1arities in the Study of Social Cliange":de J asepb R. Cus-
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pode empr~nder razoavelfuente o desenvolvimento de .hlpóteses út~is 
e apropriadas relativas a intera(fáo entre as ~sferas polítt~, económtca 
e social que ocorrem no curso na moderntza~ao mdustnal: Há tam
bém um debate sobre as bipóteses específicas que caractenzam ade-
quadamente esta intera~ao. . . . . . 

A pesquisa sobrt.. a Aménca Latt~a contnbutu par~ ~mbas as .par
tes deste debate. Com rela~áo a primetra questao, ela cnttcou a umv~r

. salidade presumida das hipóteses anteriores sobre a.mudan~a polít~ca 
e indicou a necessidade de criar hipóteses ca.racterfsttcas p~ra a análtse 
dos diferentes contextps históricos e culturais. 8 Ess~s crfttcas ~ao re

.fletem urna tendaricia antiteórica, mas pelo contrári~ uma preocupa
' ~áo em especificar as características do contexto parttcular que se está 
analisando em termos de variáveis teoricamente relevantes. 9 Para os 
pesquisadores preocupados co~ a. ~ni~rica L~ti~a C_?ntem~orAnea, 
urna das características mais salientes e a mdustrtaltza~ao relativamen
te tardia desta regilio comparada com a da maioria dos países do 
Atlantico Norte. Isto, alega-se,levoQ a urna série dep.roblem~~:s econo: 
miCos sociais e políticos distintos. 10 Urna caracterfsttca relactonada e 
a dep;ndencia económica da regiao.latino-a~ericana, e~v?lven~o um 
pesado apoio no capital, tecno~ogta e. h~btlt~ade admmtst~attva es
trangeiras a fim de promover a mdustnaltzacao. Urna tercetra carac
'terística·é que esta dependencia externa envolv~u em gran~e J?arte a 
dependencia de na~oes e firmas que operam no ststema economtco ca
pitalista internacio,nal. 11 

field, American Journat OJ Mciology, 72 Ganeiro 1967); pp. 351-62;."A.Dysrhythmic 
Proce8s of Political Change" de C.S. Whitaker, World Politics, .19 Ganetro 1967), pp. 
190-217· The Modemity ofTradition: Political Development in lndra de Lloyd l. Rudolph 

·e Susan'Hoeber Rudolph (Chicago: University ofChicago Press, 1967); Liberal Ame~ca 
and the Third World de Packenham; e "Modernizatio~ Theory and the Compa~attve 
Study of Societies: A Critical Perspective" de Dean C. Ttpps, Comparative Studies rn So
ciety and History, 15 (mar~o 1973), pp. 199-226. 

8. Estas questoes sao tratadas em Modemization and B_ureau~ratic-A~th?,ritaria~i~m 
de O'Donnell, capitulo 1; "Paths to Political Development tn Latín Amenca '.de Phtlip~ 
pe C. Schmitter, em Changing Latin America: New lnterpreta.tions o.( lts .Politrc~ and so: 
ciety de Douglas A. Chalmers, editor (Nova Jorque: ~ca~emta de Ciencta ~~Htíca, .l!nt
versidade de Columbia, 1972); e ''The New Jndustrializatton and the Braztlian Politícal 
System", de Glaucio Dillon Soares, em Latin America: fleform or R~o/ution? de James. 
Petras e Maurice Zeitlin, editores (Nova Jorque: Fawcet World Ltbrary, 1968): 

9. Este enfoque corresponde aquele recomendado em The Lagic of ~omparatrve So
ciallnquiry de Adam Przeworski e Henry Teune (Nova Jorque: John Wtley and Compa-

ny, 1970). . . "atiza • • Latí" 
10. Ver "The Political Economy of Jmport-substítutíng Jndustri tíon tn • n 

America" de Albert O. Hirschman, Quarterly Joumal of Economlcs 82, 1 (feveretro 
1968), pp. 2-32. . . ·"' d d 

11 .. Uma afirma~o inicial irilportante que enfatiza os aspectos da an1111se · · a epen-
ciencia importantes áqui é Dependency and Deve/opment de ~ardoso e Falett'?. Para uma 
advertencia recente de Cardoso relativa ao rnau uso da análise da dependencta, ver o seu 
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A pesquisa sobre a América Latina também fez urna contribuiclio 
teórica desenvolvendo novas hipóteses sobre a mudanca política den
tro deste cenário particular: Estas sugerem por que as interacoes entre 
os padroes de tp.udanca economica, social e política que ocorreram 
neste contexto de desenvqlvimento c~pitalista. ~ar.dio edependentenlio 
levaram . coerentemente a democracia, mas párece,m pelo contrário, 
pelo menos em alguns casos, estarem ligadas a emergencia do autorita
rismo-burocrático. Estas hipóteses, que por motivo de· conveniencia 
podem ser mencionadas como "modelo" autoritário-burocrático, 
constituem a preocupaclio central deste livro. Elas sao criticadas em 
detalhe- no Capítulo l. · 

Estas hipóteses sobre a emergencia do autoritarismo-burocrático 
atraíram ampla atencao dos estudiosos. 12 Isto ocorreu nao só porque 
elas pareciam dar urna explicaclio sugestiva para um conjunto impor• 
tante de acontecimentos políticos contemporbeps como também por
que representávam urna "reespecificaclio" dos modelos de mudanca 
política oferecidos anteriormente pelos teóricos damodernizaclio. No 
contexto da década de 1970, quando o impulso central da pesquisa 
política sobre o Terceiro Mundo havia mudado de urna preocupaciio · 
em analisar a democratizaclio e a "Ocidentalizaciio" para uma.preocu
pa~lio com as dificeis quest($es de urna economía política nacional C?n.;. 
frentadas por estas sociedades~ este modelo reespecificado foi urna adi
clio bem-vinda a lei.tura. 

Embora estas hipóteses constitufssem urna contribuicao impor
tante no sentido de compreender o autoritarismo-burocrático, houve 
urna sensa~lio.crescente de insatisfa~lio com uin certo núniero de ele
mentos neste modelo autoritário-burocrático. O modelo indubitavel
mente trata de questoes importantes e adota um enfoque valioso para 
explicar a mudanca política no contexto dp desenvolvimento capitalis
ta tardío e dependente. A pesar disso, mesmo na prfmeira fase da evo,lu
ciio de8ta literatura, na qual a análise foi focaliZada no Brasil e na Ar
gentina, os estudiosos comecaram a levantar questoes em relacao ao 
grau com que o autoritarismo-burocrático, que era claramente um fe
nómeno novo em rela~lio aos padroes políticos das décadas de 1950 e 
comeco da de 1960, representava de fato urna "restaura~ao" de um 
tipo de autoritarismo que havia existido nas décadas de 1930 e 1940. 
Eles também ques,tionaram os argumentos económicos para explicar a 
sua emergencia. 13 . 

''The·Consumption o·f Dependency Theory in the United States", Latin American Re
·search Review 12,3 (1977), pp. 7-24. Outra discussao recente valiosa desta perspectiva é 
''Studying Latin American Politics: Sorne Jmplications,of a Dependence Approach" de 
Richard R. Fagen, Latín American Research Review, 12,2 (1977), pp. 3-27. · 

12. Ver Nota 6 no Capitulo 1 deste volume. · .· 
13. "Politics and Economic Policy-Making in Authofitarian Brazil, 1937-71"; .de 

Thomas Skidmore: "The 'Portugalization' of Brazil?" de Philippe C. Schmitter: "Sorne 
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Com~and.o no meio da década de 1970- no contexto da tentati
va de compreender o autoritarismo-burocrático no Chile e Uruguai, 
bem como no Brasil e Argentina - a insatisfa~ao dos estudiosos com 
~ste modelo tornou-se ainda mais generalizada. 14 O modelo polftico
economico perseguido por estes g:overnos auto,ritários pareceu cada 
vez mais consideravelmente menos consistente e coerente do que se 
pensava inicialmente. Estes quatro paises nao estavam em níveis com
paráveis de industrializa~ao, e a hipótese inicial notada acima relativa 
· ao. papel dos problemas da industrializa~ao na emergencia do autori
tarismo-burocrático ficou portanto sob um exame detalhado cada vez 
-mais crítico. Também nao está claro que a desigualdade aumentada 
era na verdade um pré-requisito econoinico para o sucesso das políti
cas de desenvolvimento adotadas por estes governos. Havia urna sen
sa~ao crescente da necessidade de darmaior enrase as explica~oes polí
ticas destas políticas económicas e do advento do autoritarismo. Pare
ceu, por exemplo, que a estrutura do sistema de partidos e a for~a polí
tica do setor popular eram determinantes importantes do grau pelo 
qual o conflito de classes polarizado emergiu em cada país. Em certos 
{)aíses, a polariza~ao ideológica que ocorreu antes do aparecimento do 
autoritarismo-burocrático nao pode ser explicada simplesmente como 
11111a conseqüencia da a~ao recíproca das for~as economjcas. . 

Finalmente,_ o autoritarismo-burocrático nao tem, pelo menos até 
esta data, aparecido em todos os países da América Latina mais adian
tados industrialmeme. '5 N o México, encontra-se urna forma mais 
branda de autoritarismo envolvendo o governo de um partido polfti
co, em vez de governo militar. Regimes competitivos persistem naCo
lombia e na Venezuela: O governo militar experimentado no Peru des
de 1968 - tanto em sua fase reformista inicial como em sua fase atual 
mais conservadora - é da mesma forma distinto do governo militar do 

Reflections on Post-1964 Brazilian Econoniic Policy" de Albert Fishlow: e "The Effect 
of Changes in the Distribution oflncome on Labor, Foreign Investment, and Growth in 
Brazil"; de Samuel A. Morely e Gordon W. Smith, todos em Authontarian /Jrazll de 
Stepan, ed. Ver também "Sobre 'ModerniZación y Autoritarismo' y el estancamiento iri~ 
flacion,ário argentino", de Mario S. Broderson, Desarrollo Econ6mico, 13, S l. ( outubro a 
dezembro 1973}, pp. 591-605. 

14. Este é o parágrafo seguinte resumem as questoes levantadas nas discussoes ini
ciai~ entre os membros do grupo de trabalho. que sao descritas a))aixo. 

15 Em termos do nivel globill da produ~o-industriaí, urna variável acentuada por 
autores tais como O'Donnell, os paises latino-americanos podiam ser classificados em 
tres grandes grupos, com a Argentina, Brasil e México no nivel mais alto; os outros cin
co dos oito paises discutidos abaixo num nivel intermediário; e os paises restantes ·num 
nivel consideravelmente inferior. Para urna discussiio das classífica~es da moderniza-. 
cíio sócio-economica da Améríca. do Su!, ver Modemizatioti. and Bureaucratic
Authoritarianism de O'Donnell, Capiiülo l. Os dados suplementares sobre !:$tes grupa

_mentos de paises foram tirados das duas fontes citadas na notade r:odapé t, acima. 
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sul. Para o estudioso preocupado com a hipÓtese de haver urna asso
cia~ao inerente entre a industrializa~íio adiantada e o autoritarismo
burocrático na América Latina, o desafio consiste assim em estender a 
análise além dos países onde esta forma de autoritarismo tem apareci
do - isto é, Argentina, Brasjl, Chile e U ruguai. Era essencial conseguir 
urna compreensao mais_ ampla que abrangesse também _este~ outros 
países relativamente adiantados nos quais, oelo menos até agora, ele 
nao tem aparecido. Esta compara~íio mais ampla pode produzir com
·preensoes novas tanto da experiencia dos outros países como dos qua
tro casos de autoritarismo-burocrático. 16 Embora certos elementos 
desta compara~íio mais ampla tenham come~ado a aparecer em estu
dos do autoritarismo da América Latina, 17 esta compara~ao ainda 
nao tinha sido empregada numa reavalia~ao sistemática das explica
~oes do autoritarismo-burocrático. 

· Eml975 a Comissíio Conjunta sobreEstudos Latino-Americanos 
do Conselho Americano de Sociedades Eruditas e o Córiselho de Pes
quisa de Ciencias S~ciais estabeleceram um grupo de trabalho a fim de 
consolidar e edificar sobre essas insatisfa~oes e críticas.18 O objetivo do 
grupo de trabalho que foi coord~nado por David Collier e Julio Co
tle.- é ampliar o. debate· sobre a natureza e causas do autoritarismo
burocrático reuninüo as perspectivas muitas vezes contrastantes dos 
estudiosos tanto do Hemisfério Sul como do Norte, bem como das di
ferentes disciplinas academicas. O grupo de trabalho incluiu dentistas 
políticos, sociólogos e economistas do Peru, Argentina, Brasil e Esta
dos Unidos, todos os quais haviam contribuido previamente para esta 
área de pesquisa e todos os quais sentiram que .estas insatisfa~oes e 
críticas pódiam constituir um ponto de partida útil para construir urna 

. : .;~ ic ,_. .. . , 
16 O uso desta comparaciio mais ampla para refinar os argumentos sobre a emergen

cia do autoritarismo~ burocrático reflete o uso do "método comparativo constante" ad· 
vogado por Barney Glaser e Anselm Strauss em The Discovery of Grounded Theory. 
Strategies for Qualitative Research (Chicago: Aldine Publishing Company, 1967). 

17 Ver "The Politics of Economic Stabilization in Post-War Latín America" de Tho
mas Skidmore, em Authoritarianism and Corporatism in Latin America, de James M. 
Malloy, ed. (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1977); "Mexico and Latín Ame
rican Authoritarianism" de. Ka:ufmau: ~ ."Corporatism, Clientelism.. and Partisan Con
flict: A Study of Seven Countries", em Malloy, ed., Authoritarianism; Squatters and 
Oligarchs: Authoritarian Rule and Policy Change in-Peru de David Collier (Baltimore: 
The Johns Hopkins University Press, 1976); "Who Does What, to Whom, and How: 
Toward a Comparative Analysis of Latín American Corporatism" de David Collier e 
Ruth B. Collier, em Malloy, ed., Authoritarianism; The State and Society: Peru in Com
parative Perspective de Alfred Stepan (Princeton: Princeton University Press, 1978}, 
capítulos 3 e 4; e The Breakdown of Democratic Regimes de Juan J: Linz e Alfred Stepan, 
eds. (B~timore: The Johns. Hopkins Un\versity Press,.1978). 

18 U m relatório inicial.sobre as atividades deste grup.o.é encontrado em "lndustriali
zation and Authoritarianism in Latín America'' de David Collier, Social Sciimce Re· 
search Councilltems, VÓI. 31/32, N• 4/1 (marco 1978}, ~p. 5-13. 
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compreensao mais completa do autoritarismo latino-americano. Os 
membros do grupo se encontraram informalmente um certo número 
de vezes em 1975 e 1976 e tiveram uma reuniao formal de dois dias no 
com~o de 1977, na qual foram apresentados documentos prelimina
res. Com base numa gama ampla de troca: de comentários e criticas -
tanto nesta reuniao como na extensa correspondencia sub.seqüente en
tre um certo número de autores - estes documentos foram todos revis
tos substancialmente. Os ensaios publicados neste volume sao o resul
tado deste esforco conjunto, 

A Parte 1 deste volume fornece uni resumo das questóes da análi
se-da ciencia social levantadas pela emergencia recente do autoritaris
mo nestes paises industrialmente adiantados da América Latina. O 
capitulo de David Collier critica o argumento básico contido no mo
delo autoritário-burocrático e propóe algumas perguntas criticas ini
ciais sobre estes argumentos. Como os outros capítulos focalizam par
ticularmente a forma que estes argumentos tomaram ao se cristaliza
rem no trabalho de Guillermo O'Donnell, sua formulacao recebe aten
cao central no capitulo de Collier. 19 

O capítulo de Fernando Henrique Cardoso abre entiio a discus
sao do autoritarismo-burocrático propondo um esclarecimento con
ceitual importante. Ele se opóe .ao uso deste termo como uma caracte
rizacao global do sistema politico, uso esse seguido na formulacao ini
cial do modelo autoritário-buroérático. Acentua a necessidade de dis
tinguir entre· as caracterfsticas nucleares dos regimes autoritário
burocráticos e o tipo de estado com o qual elas estilo associadas ..; no 
sentido neomarxista de estado como o sistema maior de "dominio" 
económico e politico, qué no contexto latino-americano ele caracteriza 
como "dependente" e "capitalista". Ele sustenta que a relacao entre 9 
regime e o es~ado é mais complexa e variada do que insinua4o. pelo 
modelo autoritário~burqcrático. Nao se pode analisar adeq~~ga._t}lente 
as diferencas e similaridades entre casos importantes tais como o Bra
sil, México e Venezuela contemporaneos - todos os quais ele considera 
estados capitalistas dependentes - a menos que se distinga cuidadosa
mente entre regime e estado. Cardoso analisa também as instítuicóes 
políticas do autoritarismo-burocrátic;:o, chamando a atencao para as 
características variadas e as contradicóes internas destes sistemas. A 
fim de colocar a experiencia dos paises do Cone Sul da América do Sul 
em perspectiva mais clara, ele aponta uma série de contrastes, bem 

19 Como urna outra introdu~o ao assunto deste livro os leitores nao familiarizados 
com a política contemporanea do Brasil, Argentina, Chile e Uruguai podem achar útil 
consultar os esbo~;os resumidos da história política recente destes quatro paises aprelien
tados como parte da exten~a análise de Robert Kaufman das explica!;Oes do autoritaris
mo na 11 Parte deste volume (ver pp. V /7 11). 
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como semelhancas, como o autoritarismo nao-militar do México, o re
cente governo militar reformista do Peru, e o regime democrático da 
Venezuela. 

A 11 Parte trata do problema de explicar o advento do autoritaris
mo-burocrático. No primeiro capítulo desta s~ao, Albert O. Hirsch
man - um economista - lembra aos pesquisadores para nao acentua
rem a explicacao económica do fenomeno político a ponto de negli
genciar as explicacóes politicas. Situando sua discussao dentro da tra
dicao maior do pensamento social com relacao as conseqüencias polí
ticas da industrializacao, ele pesquisa criticamente várias explicacóes 
económicas do advento do autoritarismo e considera todas elas inade
quadas. Hirschman sustenta que as diferentes fases da industrializacao 

. tem conseqüencias importantes para a politica, em parte devido as ex~ 
pectativas que elas criam nas mentes dos formuladores da politica em 
relacao a probabilidade do crescimento económico continuado. Pare
ce que a facilidade relativa com que a expansao inicial da producao de 
bens de consumo ocorreu na América Latina gerou expectativas ir
reais quanto as oportunidades de crescimento, e daf para a re~orma 
económica, que por sua vez desempenhou um papel na seqüencta dos 
acontecimentos que levaram ao autoritarismo-burocrático. Hirsch• 
man entao amplia a sua análise do papel das idéias que modelam a 
mudanca política e propóe um novo enfoque para explicar o advento 
do autoritarismo. Ele analisa a maneira pela qual as .idéias e a acao 
políticas interagem na evolucao das funcóes "empresariais" e "de re- . 
forma" da sociedade. Esta perspectiva, que focaliza as diferencas no 
que pode ser chamado de "cultura política do capitalismo", 20 é usada 
para fornecer uma explicacao parcial do contraste entre a experiencia 
pluralista recente da Colombia e Venezuela e a experiencia autoritária 
da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. 

r<!J:l&pítulo de José Serra analisa críticamente tres hipóteses consi
derando as relacóes entre o desenvolvimento económico e a emergen
cia do autoritarismo-burocrático. Estas hipóteses focalizam a "super
exploracao" da classe trabalhadora, a tentativa de conse_guir um "a
~rofundamento" da producao industrial, e a idéia de que esta forma 
de autoritarismo promove um certo tipo de "raciorialidade" económi
ca que contribuí para o crescimento económico. Dedicando a maior 
parte da sua atencao ao Brasil, mas também aprov.::itando os casos chi
leno e mexicano, Serra acha que a evidencia disponfvel nao apoia estas 
hipóteses. Sua análise cerrada do Brasil é de particular importancia 
para este volume porque a conjuncao especial das crises económica e 
política do Brasil. seguidas pelo autoritarismo rude, políticas econo-

20 Este termo foi proposto por W alter Dean Burnham em correspondencia com Al
bert O. Hirschman em rela~;iio ao capitulo deste. 
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micas regressivas e crescimento económico bem-sucedido tornaram o 
~rasil num. ~erto sentido o."caso paradigma" para o modelo autoritá
r~o-buroc~a~tco. Outros p~tses, em compara~ao, sao apenas aproxima
~oes parctats. Na Argentma, a coerencia do governo autoritário tem 
~ido lill_lit~da;~ no Chile e ~o U ruguai, a idéia do aprofurtdamento da 
mdustnahzacao pode ser urelevante devido a pequena escala de suas 
economías; e o México envolve um padrao bastante diferente baseado 
no autoritarismo nao-militar que nao resulta das crises políÚcas "de
sencadead?r~s" e~p.erimentadas nos outros casos e que sao baseadas 
numa ~oahzao pohttca completamente diferente. Daí, desconfirmando 
estas htpóteses para o caso que se adapta presumivelmente melhor ao 
modelo a~t~ritário-burocrátic~, Serra faz urna contribuicao particu
larme.nte. util para o debate mator sobre as explicacoes do advento do 
autontansmo. 

O capítulo de Robert Kaufman fornece urna crítica detalhada da 
adaptacao ent~e o mode.lo auto~itário-burocrático e as experiencias re
centes do Brasil, Argentma, Chile, U ruguai e México. Após apresentar 
urna ~rítica extensa da hipótese do "aprofundamento" paralela aquela 
de. ~1rsch~an e. Ser;a, Kaufman amplia o model<? para incluir urna 
an~hse das ~D_lphcacoes ':' para a evolucao das coalizoes políticas e dos 
regtmes pohttcos "'- de cmco estratégias de desenvolvimento diferentes 
que podem ser adotadas a fim de promover o crescimento económico 
destas sociedades. Estas incluem, além do aprofundamento da indus
trializacao, as estratégias alternativas de promover os bens de consu
m? d.u~áveis, as exportacoes industriais, as exporta~oes de produtos 
pnmanos e a expansao do mercado doméstico para bens de consumo. 
Dentro.desta estrutura modificada, Kaufman achaque a transicao en
tre as diferentes fases da industrializacao estreitaram o alcance das al
ternativas políticas a bertas as sociedades latino-americanas de urna 
forma que contribuiu para a emergencia do autoritadsmhC'buro
crát.ico. Ele ach~ assim urna adaptacao importante entre o argumento 
subJacente conttdo no modelo autoritário-burocrático e a experiencia 
destes cinco países. · 

. O capítulo final da 11 Parte, de Julio Cotler, se concentra na ne
cesst~~de.de explorar ~ais ~istematicamente as maneiras pelas quais a 
e~penencta desenvolv~menttsta da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai 

. dtfer.e daqu.el~ de muttos outros paises da América Latina. Cotler se 
b.aseta na dtstmcao entre estes paises do "Cone Sul", nos quais 0 cres
ctmento levado pelas exportacoes no comeco deste século foi em gran
de ~arte con~rolado nacionalmente, e as sociedades "encravadas" nas 
qu~ts o cres~tmento levad? pelas expor.ta~oes ocorreu principalmente 
em enclaves !solados de at1v1dade econom1ca controlados diretamente 
pelas companhias estrangeiras. Concentrando a sua atencao no con
traste entre estes países do Cone Sul e o México e Peru ele sustenta 
que durante a maior parte deste século estes casos de encl~ve seguiram 
20 

um padrao muito diferente de mudan~a política. Contudo, dentro da 
década atual, ele nota urna mudanca importante neste padrao, e espe
cula sobre a possibilidade destes padroesalternativos poderem conver-
gir agora. · 

A secao final do volume examina a dire~íio provável da· futura 
mudanca do autoritarismo-burocrático, bem como as direcoes apro
priadas para qutras pesquisas. O capitulo de abertura de Guillermo 
O'Donnell dá um passo importante no sentido de desenvolver urna 
teoría polftica da dinamica do governo autoritário explorando os 
predicamentos políticos genéricos inerentes ao autoritarismo
burocrático. Ele sustenta que a sociedade política é mantida conven
cionalmente por duas forcas fundamentais - dominio e consenso - e 
que o autoritarismo-burocrático envolve urna enfase no dominio com 
a exclusao virtual do consenso. lsto é devido em parte a forte enfase 
posta por estes governos em manter as condicaes económicas e políti-' 
cas atraen tes para os investidqres estrangeiros e para as agencias inter
nacionais de empréstimo. Isto encoraja a negligencia dos símbolos tra
dicionais usados muitas vezes para gerar o consenso interno tais como 
o nacionalismo económico e o patriotismo - ambos particularmente 
importantes para o setor popular. Além disso, as tentativas de destruir 
os partidos políticos e as organizacoes trabalhistas que serviam previa
mente para mediar as relacoes entre o estado e a sociedade minam ~s 
estruturas da representacao que sao outro canal fundamental através 
do qua) o consenso é alcancado convencionalmente. O'Donnell nota 
que esta rejeic;ao do consenso a favor do dominio leva a tensoes e con
tradicoes severas, e sugere que estas tensoes só podem ser resolvidas 
em última análise através da criacao de urna nova forma política que 
permita alguma forma de democratizacao. 

., , . O capítulo de James Kurth amplia a discussao explorando a rela
cao,:etltre os problemas da industrializa~ao enfatizados no modelo au
toriiário-burocrático e as preocupacoes da pesquisa sobre a industria
lizacao e a mudanca política na Europa. Kurth situa primeiro o argu
mento sobre a industrializacao da América Latina dentro da estrutura 
mais ampla da pesquisa· sobre a oportunidade da industrializa~ao que 
surgiu do trabalho de Alexander Gerschenkron. 21 Esta literatura sus
tenta que os padroes da mudan~a económica, social e política que 
acompanham a industrializacao nao sao os mesmos em todos os pai
ses, mas diferem de forma importante - e até certo ponto previsivel -
segundo o grau em que ocorre a industrializacao "cedo" ou "tardía" 

21 Economic Backwardness in Historical Perspective de Alexander Gerschenkron 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962); e "The Typology oflndustriill De
velopment as a Tool of Analysis" em Continuity in History and Others Essays de Gers
chenkron, editor (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968). 
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em rel~~ao aos primeiros casos históricos de industrializa~o da Euro~ 
pa Oetdental. Kurth analisa entao a politica da industrializac;áo num 
certo número de países europeus, usando um enfoque que combina es
tes argumentos quanto a oportunidade da industrializac;io com o en
foque do modelo autoritárió-burocrático que enfatiza diferentes seto
res da indústria (p;ex., bens de consumo versus bens intermediários e 
de capitfl;l). Ele !ll~stra que analisando simultaneamente as diferenc;as 
entre os mdustnahzadores "cedo", "tardíos" e "tardíos-tardíos" (en
volve~do a Europa Ocidental, Oriental e Meridional, respectivamente) 
e as dt~erenc;as entre setores distintos da indústria, pode-se descobrir 
regulandades .surpreendentes na poUtica européia de industrializac;lio. 
Kurth conclut sc:u capitulo mostrando como os padroes que emergí
raro em sua anáhse da Europa podem sugerir novas compreensoes de 
alguns dos países latino-americanos considerados em outros capítulos 
deste volume. A análise de Kurth ilustra assim alguns dos progressos 
da tC?ria. que po?em dec'?rrer da aplica~o dos argumentos sobre o 
autontansmo latmo-amencano a outras regioes. Contudo ele deixa 
claro que nao se pode confiar numa extensao mecanica destes argu
mentos. Em vez disso, é essencial especificar com grande cuidado urna 
série d~ características. teoricam~nte relevantes em cada contexto que 
se anahsa a fim de aphcar a teona a esse contexto de forma apropria-
.da. · 

O capítulo finál de David Collier sintetiza as questoes levantadas 
no vol_ume e indica as prioridades para a pesquisa futura. Collier acen
tua cmco quest6es. Primeiró, termos tais como· autoritarismo
burocrático sao usados de maneiras um tanto diferentes por diferentes 
autores, levando a urna classifica~o incoerente dos casos. Como se 
pode: tra~ar este problema da descric;ao? Segundo, há urna divergéncia 
constderavel entre os autores com relac;ao a importancia relativa dos 
fatores económicos, ideológicos, poUticos e outros que contribuem 
para o ad;ven~o do auto~tarismo. C~mo se pode comec;ar a distinguir 
estas exphcac;oes alternativas? Tercetro, vários autores tentaram esten
de: ~ ar~umento autoritário-burocrático a paises latino-americanos 
adtctonats como ponto de partida para modificar o argumento de for
ma a explicar o nao aparecimento do autoritarismo-burocrático em al
guns países, e também para proporcionar urna explica~o melhor dos 
casos em que ele apareceu. Como primeiro passo para consolidar as 
compreensoes decorrentes desta extensao do argumento, Collier apre
senta urna versao unificada preliminar do argumento a fim de ilustrar 
como se ~'?de co~ecar a i~tegrar as explicac;oes económicas e políticas 
~urna anah~e que mclua otto paises latino-americanos. Quarto, ele cri
tica ~s expbca~oes que tém sido propostas para explicar os diferentes · 
padroes de mudanca urna vez estabelecido o governo autoritário e ex
plora a possibilidade destas explicac;oes poderem em última análise ser 
mcorporadas num modelo integrado que possa ajudar a compreender 
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a tongo prazo os padr6es da mudanca poUtica nacional da Áme~!ca 
Latina. Fin¡dmente, sugere que est.ender o a:gumento a out~as ~egtoes 
do mundo pode produzir lucr.os mtelectuats -semelhaQtes, mdtcando 
particularmente maneiras pelas quais o capitulo de Kurth serve como 
exemplo de como essa extens~o pode ser realizad!"-· 

Collier acentua também um tema importante que fundamenta 
todo o volume, A parte contribuir para a teoria da Ci!ncia social, os es
for~os para compreender o autoritarismo-burocrático tem implica~;?es 
práticas. Os colaboradores do volume partilham a crenca de que a Im
portancia de analisar o autoritarismo-burocrático decorre em parte da 
possibilidade de que urna compreensiio mais completa dos problemas 
economicos, sociais e políticos que deram origem a este autoritarismo 
pode contribuir para a descoberta de solu~oes melhores para estes 
mesmos problemas. Pode assim contribuir para um esforco para dar 
um fim a era atual de autoritarismo rude na América Latina. 

David Collier 
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PRIMEIRA PARTE 

O Novo Autoritarismo na América Latina 



CAPÍTULO l 

RESUMO DO MODELO 
AUTORIT ÁRIO-BUROCRÁ TICO 

David CÓ/lier* 

A prevalencia de governos autoritários e militares nos países economi
camente mais adiantados da América Latina contemporanea apresen
ta um desafio analítico importante para o estudante da política latino
americana, bem como para os estudiosos mais amplamente preocupa
dos em compreender a mudanc;;a política. As primeiras hipóteses da li
teratura do desenvolvimento que sugerem urna associacao positiva en
tre a modernizac;;ao sócio-económica e a democracia, difícilmente po
dem servir de guia para compreender este novo autoritarismo. 1 Co
mo, entao, se vai explicá-lo? 

U m corpo substancial de literatura procurou tratar desta questao. 
Urna das princlpais linhas de análise que emergiram focaliza as ten-

* As úteis sugestoes de Ruth Berins Collier, Guillermo O'Donnell, Albert O. Hirsch
roan, Benjamim Most, Louis Goodman, Abraham Lowenthal, Philippe Schmitter, Al
fred Stepan, Robert Kaufman, Alfred Diamant, Jean Robinson, Lila Milutin, Robert 
Packenham, Peter Evans, Peter Cleaves e Richard Stryker ajuda"ram na revisiio tanto 
deste capítulo como do Capítulo 9 deste volume. Partes deste capítulo e urna versiio ar¡
terior de partes do Capítulo 9 apareceram previamente em Wor/d Politics (1978). Estes 
capítulos fazem parte de um estudo maior da mudanc;;a política na América Latina 
apoiado pela Fundaciio Nacional de Ciencia, Concessiio nv SOC 75-19990, pelo Conse
lho de Pesquisa de Ciencias Sociais e pela Fundac;;iio ·Tinker. 

1 Ver notas 3 e 7 no Prefácio para citac;;oes desta literatura e das críti~as destas hipóte
ses. 
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soes sociais, económicas e políticas geradas nas décadas recentes pelo 
tipo particular d'e moderniza~ao capitalista dependent~ sendo experi~ 
mentada na América Latina. Estas tensoes sa6 consideradas como 
contribuindo para urna reorientacao fundamental da· política nacio
naL Mais concretamente, elas sao consideradas como tendo levado ao 
colapso do padrao anterior de política "populista" ?~ q~al ~ · "setor 
popular" (isto é, a classe trabalhadora e a classe m~dia mfen~r) era 
um participante importante da coaliziio política nacional domma.nte 
em vários países e um beneficiário importante da política pública. 
Emergiu em vez disso um período de política "pós-populista" caracte
rizado pelo aparecimento de governos autoritários repressivos que 
procuram resolver estas tensoes anteriores eliminando o setor popular 
como participante importante da arena política nacion~l im~on.do u~ 
movimento regressivo da renda para longe deste setor. Os m~eis mais 
adiantados de industrializacao sao assim considerados como ligados a 
urna repulsa da política competitiva democrática e a um aumento da 
desigualdade - totalmente oposto ao padrao presumido em grande 
parte da literatura anterior. 

Urna das formulacoes mais importantes deste argumento "popu
lista/pós-populista" é encontrado na obra do cientista político argen
tino Guillermo O'Donnell. 3 Construindo específicamente sobre as 

2 Urna pequena amostra da literatura na qua! várias formas deste argumento aP_are
ceram pode incluir Dependencia y desarrollo en América Latina de Fernando Hennque 
Cardoso e Enzo Faletto (Cidade do México: Siglo Veinteuno Editores, S.A., !969); 
Jdeo/ogias de la burguesia industrial en sociedades dependientes (Argentina y Brazil) de 
Fernando Henrique Catdoso (Cidade do México: Siglo Veinteuno Editores, S.A., 1971); 
e "Associated Dependent Development: Theoretical and Practica! Implications", em 
Alfred Stepan, ed., Authoritarian Brazil: Origins, Po/icies, and Future (J:>J_ew ijave~: Yal.e 
University Press, 1973);· Crisis in Brazil de Octavio Ianni (Nova Jorque: Columbia Um
versity Press, 1970); e A fonna~iio do estado populista na América Latina (Riode Janeiro: 
Editora Civilizaciio Brasileira, 1975); The Mi/itary in Politics: Changing Patterns in Bra
zil de Alfred Stepan (Princeton: Princeton University Press, 1971); e The State and So
ciety: Peru in Comparative Perspective (Princeton: Princeton University Press, 1978), 
Capítulo 3; Economic and Political Development: A Theoretical Approach anda Brazilian 
Case Study de Helio Jaguaribe (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968); e 
•Po/itica/ Deve/opment: A General Theory anda Latin American Case Study (Nova Jor
que: Harper and Row, 1973); Po/itics in Brazil, 1930-1964: An Experiment in Democracy 
de Thomas Skidmore (Nova Jorque: Oxford University Press, 1967); e Los Que Mandan 
de José Luís de Imaz (Albany: State University of New York Press, 1964). 

3 Ver Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American 
Politics (Instituto de Estudos Internacionais, U11iversidade da California, Berke1ey, 
Políticas de Modernizaciio, Série N9 9, 1973); também publicado em espanhol ~omo 
Modernización y Autoritarismo (Buenos Aires: Ediciones Paidos, 1972); "ReflexiOnes 
sobre las tendencias generales de cambio en el Estado burocrático-autoritario (inicial
mente a presentado na "Conference on History and Social Science", Universidade de 
Campinas, Brasil, 1975, e publicado como Documento CEDES/G.E. CLACSO/N9 1, 
Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires, 1975 e como Procesos Politicos 
Latinoamericanos, N9 3, Universidad Catolica del Peru, Lima, 1975. Urna versiio revista 
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pesquisas de Fernando Henrique Card~so e Enzo Fa~etto, Octavio 
Ianni Luciano Martins, Philippe Schmitter, Albert Huschman, Al
fred Stepan, Thomas Skidmore, Helio Jaguaribe, Juan de .Imaz, Mar
cos Kaplan, Celso Furtado, C~ndido ~~n~e~, Torcuato di Tella e ou
tros 4 O'Dorinell tentou focahzar mais InCISivamente a rede de argu
medtos desenvolvida por estes autores com relacao as conseqüe!lcias 
da industrializacao capitalista dependente e das mudancas associadas 
na estrutura social para a mudanca política naciona!. ~le procu~o.u 
acentuar deliberadamente· o impacto dos fatores economicos e sociais 
na política como um meio de esclarecer certas questo~s conceitu~is e 
empíricas básicas que sur~em no est~do das .~ociedades l~tm~: 
americanas. Seu objetivo fm de proporciOnar um · mapa conceitu~l 
melhor da realidade social que pudesse servir como ponto de partida 
para a pesquisa futura que ~o~sideras~e tamb~m o i~pacto dos fatores 
políticos na mudanca economica e social e as mteracoes entre todas es-
tas dimensoes. 5 

. • • 

A formulacao de O'Donnell do argumento popuhstafp?s
populista recebeu considerável atencao no trabalho de outros e~t.udiO
sos estimulando numerosos esforcos para elaborar, refinar e cnticar o 
seu' argumento. 6 Ele tornou-se um po.nto.de_refe~encia imJ?ortante na 
análise da economía política do autontansmo latmo-amenrano e ser
viu explícitamente como _ponto de partida ou "linha de base" para a 
maioria dos capítulos deste livro. 

foi publicada em ingles como "Reflections on the Patterns ofChange In the BÚreaucra
tic-Authoritari¡m State", Latin American Research Review, xiii, N9 1 (1978), pp. 3-38); 
"Estadq y Alianzas en la Argentina, 1956-1976". Desarrollo Económico. xvi üaneiro
marcc(l9'77); pp. 523-54; e "Corporatism'and the Question ofthe State", em James M. 
Malloy,'éd,, Authoritarianism and Corporatism in Latin America (Pittsburgh: University 
of Pittsburgh Press, 1977) pp. 47-SS. Ver também sua "Modernización .Y golpes milita
res: Teoria, comparación y el caso Argentino", Desarrollo Económico, xiíi (outubro a 
dezembro, 1972), pp. 519-66 (publicac¡lo em ingles em Abraham F. ~owent~al, ed., Ar~ 
mies and Politics in Latin America (Nova loque: Holmes and Me1er Pubhshers, lnc., 
1976). 

4 Ver as referencias em Modernization, Capítulo 2, especialmente a nota 2. 
5 Modernization. p. 1 q. As inovacaes do trabalho de O'Donnell em relaciio a esta 1i

teratura mais ampla incluem sua aprésentaciio de urna análise polítiéa altamente deta
lhada e elaboradamente conceitualizada; sua tentativa de organizar o argumento em 
proposicoes sistemáticas; suas.tentativas de se mover em.direciio a urna parcimonia teó
rica maior dedicando atenciio minuciosa a um pequeno número de variáveis decisivas e 
sua crítica elaborada da teoria da modernizaciio existente e discussiio detalhada de 
como os tipos de análise comparativa comumente empregados nos testes da teoría da 
modernizaciio devem ser modificados se eles tiverem que tratar significativamente das 
novas perspectivas teóricas que emergem da pesquisa sobre a América Latina. 

6 Para exemplos das pesquisas que tratam ·das questoes levantadas por O'Donnell, 
ver "Sobre .'Modernizatión y Autoritarismo' y el estancamiento inflacionario argenti
no" qe Mario S. Broderson, Desarrollo Económico 13, N9 .>1 (outubro-dezemhro 1973), 
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Devido a importancia da análise de O'Donnell para o resto deste 
livro e como a sua análise está espalbada por vários artigo~ e livros que 
apareceram durante um período de vários anos, pareceu apropriado 
apresentar aqui urna breve síntese do seu argumento.7 Como é evidente 
nos capítulos seguintes, a análise de O'Donnell eni sentido algum re
presenta urna interpreta~,;ao aceita da política latino-americana. Ela é 
resumida a9ui no mesmo espirito com o qual ele a apresentou original
mente - como urna estrutura conceitual e um conjunto de hipóteses 
com a inten~,;ao de estimular o debate dos estudiosos. 

TIPOS DE SISTEMAS POLíTICOS 

O enfoque de O'Donnell para descrever os diferentes tipos de sis
temas políticos é semelbante de muitas maneiras aquele empregado na 

pp. 591-~05; "Totalitarian and Authoritarian Regimes" de Juan J. Linz, em Fred 
Greenstem e Ne1son Polsby, eds., Handbook of Political Science, Vol. 3. Macro Political 
Theory (Reading, Mass.: Addison-Wesley Press, 1975); "Notes on ihe Definition, Gene
sis, and Consolidation of Bureaucratic-Authoritarian Regimes" de Robert R. Kaufman 
(manuscrito nao publicado, Departamento de Ciencia Política, Doug1as College, 1975) e 
(Mexico and Latín American Authoritarianism", em José Luis Reyna e Richard S. Wei
n:rt, eds., Authoritarianism in Mexico (Philadelphia: Instituto para o Estudo das Ques
toes Humanas, 1977), pp. 193-232; The Mexican Proflt-Sharing Decision: Politics in-an 
Aut~orit~rian Regime deSusan Kaufman Purcell (Berke1ey e Los Angeles: University of 
Cahforma Press, 1975), Capítulo 1; "The Armed Forces and the Authoritarian
Bureaucratic State in Argentina" de William C. Smith (documento apresentado no Se
minário Inter-Universitário sobre Forcas Armadas e Sociedade, Tempe, Arizona, l976); 
"Dependent Capitalist Development, U.S. Foreing Policy, and Repression ofthe Wor
king Class in Chile e Brazil", de Kenneth P. Erickson e Patrick V. Peppe, Lat(n .-?.meri~ 
can Perspectives, 111, N9 1 (Inverno 1976), pp. 19-44; "Timing of Economic GroWth ánd 
Regime Characteristics in Latín America", de David Collier, Comparative Pólifits VII 
N9 3 (abril 1975), pp. 331-59; e Squatters and 0/igarchs: Authoritarian Rule-aÍfiPo/ic; 
Change in Peru (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1976); "Authoritaria~ 
nism and Corporatism in Latín America: The Modal Pattern", de James M. Malloy, em 
James M. Malloy, ed., Authoritarianism and Corporatism in Latin Americá (Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press, 1977), pp. 3-19; "Who Does What, to Whom, and How: 
Toward a Comparative Analysis ofLatin American Corporatism" de David Collier e 
Ruth B. Collier, erri Malloy, ed., Authoritarianism, pp. 489-512; "Authoritarianism and 
Corporatism in Latín America: A Review Essay", de Silvio Duncan Baretta e Helen F. 
Douglas, em Malloy, ed., Authoritarianism, pp. 513-24; e The State and Society: Peru in 
Comparative Perspective de A1fred Stepan (Princeton: Princeton University Press, 1978), 
Capitulo 3. Pelo menos quatro disserta~toes de doutorado estao atualmente em progres
so na Universidade Stanford, Universidade Y ale e Universidade de Indiana que se con
centram nos elementos centrais do argumento de O'Donnell. U m exemplo da aplical(ao 
desta perspectiva na política da Ásia Oriental pode ser encontrado em "Power, Depen
dency, and Representation in South Korea" de Sungjoo Han, (documento apresentado 
na Assembléia Anual de 1977 da Associa~tao Americana de Ciencia Polftica, Washing
ton, D.C.). 

7 Deve ser enfatizado que o própdo O'Donnell introduziu muitos refinamentos no 
argumento. Na extensao possível, estes refinamentos estao incorporados na síntese 
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literatura populi::~a/pós-populista mais geral. Ele na verdade se con
centra em tres dimensoes distintas, envolvendo: a estrutura do regime 
político nacional (inclusive liberdade de competicao eleitoral, liberda
de de associacoes de interesse e nivel de repressao ); a classe e a compo
s1cao setorial da coalizao política dominante; e certas políticas públicas 
decisivas (particularmente por sua relacao com a distribuicao de recur
sos entre os diferentes grupos de classes e setores da economia). Ele 
combina assim urna preocupacao pela estrutura política · com urna 
preocupacao por quem governa e quem se beneficia. Urna distincao 
central decorrente destas tres dimensoes é se o sistema é "incorpora
dar" ou "excludente e conceder-lhe alguma voz na política nacio
nal"ou excluir deliberadamente da arena política nacional um setor 
popular previamente a ti vado. 8 

O'Donnell identifica certas "constelacoes" 9 periódicas nas quais 
padroes diferentes de regime, coalizao e política apareceram na Améri
ca Latina. 1° Com base nestas constelac()es, ele descreve tres tipos de 
sistemas políticos que considera como representando urna .seqüencia 
histórica.•• 

l. Oligárquico. 12 O objetivo da collipeticao política é limitado. A 
elite do setor exportador de produtos primários (baseada em produtos 
minerais e agrícola,s) domina o estado e orienta a política pública em 
tomo das suas necessidades. Esses sistemas nao sao nem incorporado
res nem excludentes, porque o setor popular ainda nao se tomou poli
ticamente ativado. 13 

apresentada aquí, evitando desse modo um debate inútil sobre questoes que já foram re
solvidas~. Suas numerosas sugestaes para melhorar este resumo da sua análise sao reco-
nhecidas com gratidiio. _ · 

8 · MQ,f!!f?zization, pp. 53 e 55. 
9 lb!4r?\,P· 68. 
10 Embora na Modemization O'Donnell restrinja a análise explicitamente aos países 

sul-americanos (pp. viii a ix), em "Reflexiones" ele acrescenta o México a análise (pp. 
44-53), incluindo desse modo implícitamente a América Latina mais amplamente na sua 
estrutura. Seguindo a enfa¡¡e deste estudo mais recente, ·esta discussao trata a sua estru
tura como se aplicando mais a América Latina do que a América do Sul. 

11 Modemization, Capítulo 2. Ao sugerir que estas constelacoes diferentes de regime, 
coaliziio e polftica representam tipos diferentes de "sistemas políticos", estou seguindo o 
costume de O'Donnell na Modernization. Em trabalhos mais recentes ele falou destas 
constelai(Oes como envolvendo diferentes tipos de "estados" (ver Capitulo 7 e o .Glossá
rio). Como este costume pode ser pouco familiar para muitos leitores dos Estados Uni
dos; pareceu mais simples neste capítulo introdutório conservar o costume anterior. 

12 Em Modemization O'Donnell se refere a estes como sistemas "tradicionais" (pp. 
112 e 114). Contudo, este costume pode levar a conclusao incorreta de que a sua análise 
é orientada em torno da distincao largamente criticada da- tradiciio-modernismo. Substi
tuí a expressiio sistema "oligárquico", que corresponde ao costume padrao dos estudio
sos latino-americanos que se referem a este como o periodo do estado "oligárquico", 
·bem como ao costume de O'Donnell em "Corporatism", onde este se refere a ele como o 
periodo de "dominio oligárquico" (p. 66). 

13 Modernization, pp. 112 e 114. 
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2. Populista. Enquanto há urna variacao considerável no grau em 
que estes sistemas sao competitivos e democráticos, eles sao claramen
te "incorporadores". Eles sao baseados numa coalizao de várias das
ses dos interesses urbano-industriais, inclusive elites' industriais e o se
tor popular urbano. O nacionalismo económico é urna característica 
comum desses sistemas. O estado promove a fase inicial da industriali
za<;ao orientada em torno dos artigos de consumo. Ele faz isso tanto 
diretamente, através do apoio da indústria doméstica, como indireta-

. mente, através do encorajamento da expansao do mercado doméstico 
de artigos de· consumo aumentando a renda do setor popular. 14 0'
Donnell dedica particular atencao a dois exemplos largamente discuti
dos de populismo- os governos de Vargas no Brasil (1930 a 1945 e 
1950 a 1954) e o de Perón na Argentina (1946 a 1955). 

3. Autoritário-Burocrático. Estes si~temas sao "excludentes" e en
faticamente nao-democráticos. Os atores centrais da coalizao domi
nante incluem tecnocratas de alto nivel- militares e civis, derttro e fora 
do estado - trabalhando em associacao íntima com o capital estrangei
ro. Esta nova elite elimina a competicao eleitoral e controla severa
mente a participacao política do setor popular. A política pública está 
preocupada fundamentalmente em promover a industrializacao avan
<;ada. Os casos de autoritarismo-burocrático considerados por O'Don
nell sao o período pós-1964 no Brasil, o período de 1966 a 1970 e o 
período pós-1976 na Argentina, o periodo pós-1973 no Chile e Uru
guai, e o México contemporaneo. 15 Exemplos importantes de outras 
regioes incluem o período posterior de Franco na Espanha e os siste
mas autoritários que émergiram em vários países europeus orientais. 
entre as duas guerras mundiais. 16 O'Donnell enfatiza que o autorita
rismo-burocrático nao deve ser confundido com o fascismo alemao e 
italiano, que ele considera como urna configuracao política diferente 
que emerge num contexto económico e social diferente: 17 · ' C> • 

MUDANCA ECONOMICA E SOCIAL 

O'Donnell tenta explicar as transicoes de uni sistema para o ou· 
tro, particularmente para o autoritarismo-burocrático, e explorar a di
namica do autoritarismo-burocrático. Ele sustenta que estas transfor
ma<;oes políticas decorrem das tensoes sociais e políticas produzidas 
pela industrializa<;ao e pelas mudancás da estrutura social t~nto. no 

14 /bid .• p. 57. . 
15 /bid., Capítulos 2 e 3: "Reflexiones", p. 6; e "Estado y Alianzas", p. l. 
16 Modernization, pp. 92-93 e "Reflexiones", p. 51. 
17 "Reflexiones", p. 50. · · 
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oível da elite como da massa. Ele considera estas mudan~as sócio
económicas como ligadas mais ao crescimento do tamanho absoluto 
do sétor moderno, do que ao tamanho da economía nacional em ter
roos per capita, o que foi enfatizado em muitos estudos comparativos 
anteriores; 18 O foco sobre o tamanho absoluto situa paises grandes 
com níveis de renda mais baixos, tais como o Brasil e o México, entre 
os páíses altamente modernizados da América Latina e fornece urna 
nova perspectiva para explicar a evolu~ao política deles. 

O'Donnell dedica particular .aten~ao a intera~ao dialética entre 
- tres aspectos decisivos da moderniza~ao sócio-economica. Sao estes: 

(1) industrializa~ao, particularmente a transi~ao inicial para a produ
~ao de bens de consumo e o "aprofundamento" subseqüente da indus
trializa~ao para incluir a produ~ao de bens intermediários e de capi
tal; 19 (2) ativacao política aumentada do setor popular; 20 (3) cresci
mento dos papéis "ocupacionais tecnocráticos~> das burocracias públi
cas e particulares. 21 

l. lndustrializa~tio. O'Donnell sugere que as diferentes fases da 
industrializa~ao estao ligadas a mudan~a política em parte porque elas 
alteram as recompensas económicas dos diferentes grupos de classes. 
A transi~ao para a fase inicial da industrializa~ao envolvendo a produ
~ao de bens de consumo está associada com a transi~ao de um sistema 
oligárquico para o populismo. Os empreendimentos possuídos domes:.. 
ticamente, gozando muitas vezes de substancial prot~ao tarifária e 
outras formas de subsidio do estado, come~am a produzir para um 
mercado local existente previamente abastecido de artigos importa
dos. Como a produ~ao industrial pode inicialmente se expandir rapi
damente a medida que ela procura satisfazer estes mercados recém
protegidos, esta fase da industrializa~ao é muitas vezes mencionada 
como a fase "fácil" de "substitui~ao das importa~oes". A prote~ao ta
rifária e o subsidio do estado reduzem a pressao para a produ~ao .ser 
internacionalmente competitiva, e a margem gozada pelas elites eco
nómicas e políticas em rela~ao a política salarial e outros beneficios ao 
trabalhador podem portanto ser moderadamente grandes. Esta mar
gem, combinada com o interesse dos industriais em expandir a renda 
da classe trabalhador~ a fim de aumentar o mercado doméstico de ar
tigos de consumo, podem criar urna oportunidade para urna coalizao 

18 Modernization, pp. 16 ss. Tres estudos bem conhecidos dentro da tradi~tlio anterior 
de "requisitos da democracia" que usaram os indicadores per copita sao citados na nota 
l. 

19 Modernization, pp. 37 ss. e capitulo 2. 
20 /bid., pp. 74 SS. 

21 /bid., pp. 79 SS. 
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populista "incorporadora". Os trabalhadores recebem importantes 
beneficios materiais e apoio para os sindicatos trabalhistas como orga
nizacaes em troca do seu apoio político, reforcando assim a posicao 
dos industriais em relacao a elite exportadora previamente dominante. 
Do seu exame inicial da emergencia do populismo na Argentina e no 
Brasil, O'Donnell generaliza as suas descobertas notando urna ten
dencia mais ampla no sentido de sistemas políticos competitivos mais 
abertos no nivel intermediário da modernizacao industrial da América 
Latina. 22 

. O autoritarismo-burocrático decorre, segundo O'Donnell,de um 
conJunto complexo dereacoes aos problemas que emergem com a con
clusao da fase de substituicao da importacao dos ·artigos de consumo. 
Urna vez satisfeito o mercado doméstico de produtos manufaturados 
simples, as oportunidades de expansao industrial se tornam considera
velmente mais limitadas. Além disS03 embora a fase inicial da indus
trializacao possa reduzir a dependencia dos artigos de consumo im
portados, o ~usto de importar os artigos intermediários e o equipa
mento de capital necessários para a producao de artigos de consumo é 
alto, produzindo ou aumentando os déficits do bataneo de pagamen
tos, a divida externa e a inflacao. Estes problemas levam a urna. situa
~ao económica de "soma zero" que mina o caráter multiclasse da coa
lizao anterior. As elites formuladoras da política tentam co~umente 
mudar para políticas desenvolvimentistas "ortodoxas" mais austeras 
dó que desenfatizar a distribui~ao para o setor popular. Elas veem 
urna solu~ao a longo prazo na "integracao vertical" ou "aprofunda
mento" da industrializacao através da manufatura doméstica de bens 
intermediários e de capital. Contudo, os nfveis de tecnología, habilida
de administrativa e capital necessários nesta fase exigem empreendi
mentos grandes, mais eficientes e altamente capitalizados - muitas ve
zes filiados a corporacaes multinacionais. A preocupacao em atrair 
este tipo de investimento estrangeiro encoraja a adocao de polfticas 
económicas ortodoxas a fim de lidar com as crises económicas e de 
criar condi~toes de estabilidade económica a tongo prazo que a:ten
dam as exigencias muitas vezes severas impostas pelas corporacoes 
multinacionais e pelas agencias int~rnacionais de empréstimos. 23 

2. Ativa~tio do Setor Popular. A ativacao polftica crescente do se
tor popular que resultou da sua importancia numérica e económica 
crescentes complementou a orientacao da coalizao populista e foi na 
verdade encorajada através de polfticas públicas apoiadas por esta 
coalizao. Com a conclusao da primeira fase da industrializacao e a 
mudan~a para políticas económicas ortodoxas, contudo, o setor popu-

22 /bid .• pp. 113~14. 
23 Modernization, p. 62, e "Reflexiones", disperso. 
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lar .c~da vez m~is poderoso tem probabilidade de desafiar as novas 
pohttcas. O re~ultado é um .espa~o entre as exigencias e o desempenho, 
gre~~s generahz!ld~s, p~rahsa~ao do sistema partidário e graves crises 
pohttcas e economicas. O setor popular é em alguns casos suficiente
mente. forte par!l trazer a, ~ma volta temporária as políticas do período 
popuhsta antenor, e pohticas de desenvolvimento populista e ortodo
x~s poden: se. seguir ';lma a outra em rápida sucessao a medida que a 
cnse economica contmua. 

. 3. Papéis Tecnocráticos. Os níveis mais altos de diferenciacao so
cial que acompanham a industrializacao. levam também a um papel 
gr~ndemente aumentado dos tecnocratas na sociedade- tanto no setor 
pnvado como nas burocracias civis e militares do setor público. Os 
tecn~cr~tas tem um baixo t;tível de tolerancia pelas crises polfticas e 
economicas em curso e consideram os altos nfveis de politizacao do se
tor popular como um obstáculo ao crescimento económico. Entre os 
militares, esta nova orientacao tenocrática se reflete no que outro au
tor chamou de "novo profissionalismo" orientado no sentido da inter
ven~ao militar ativa na vida polftica, económica e social. 25 A comuni
ca~ao crescente entre os tecnocratas militares e civis e a frustracao 
crescente deles com as condicoes polfticas e económicas existentes en
':orajam a emergenc!a de urna "cóalizao de golpe" que em última aná-. 
hse estabel~a um sistema repressivo "autoritário-burocrático" a fim 
de terminar com as crises polfticas e económicas. Este conjunto com
plexo d~ inter!l~o:s entre a in?ustrializacao, a ativacao do setor popu
lar e a dissemma~ao dos papéis tecnocráticos é resumida esquematica
mente no Gráfico l. · 

O'Donnell sustenta que estas crises desempenharam um papel 
cet;ttral na emergencia do autoritarismo-burocrático em muitos países 
adiantad~s da América Latina: Brasil em 1964, Argentina em 1966 e 
1?76 e Chtle e Uruguai e~ 1973. Além disso, ele identifica urna trajetó
na de mudanca alternativa - exemplificada pelo México - que leva a 
um padrao político contemporaneo· que tem muitos tra~os em comum 
com estes casos sul-americanos. No México, o fim da fase inicial da in
dustrializa~tao ocorreu dentro do contexto de um controle autoritário 
firme~~nte *estab~lecid.o, com o ~esultado de que a tansi~ao para a in
dustnahza~tao mais adiantada fm acompanhada por urna continuida
de muito maior das instituicoes políticas;26 

24 Modernization, pp. 70 ss. 
25 /bid., p. 154 ss, e "The New Profissiona1ism in Interna1 Warfare and Military Role 

Expansion", deAlfred Stepan, pp. 46 a 63 em Stepan, ed., Authoritarian Brazil: Ori
gins, Policies, and Future (New Haven: Yale University Press, 1973). 

26 Modernization, p. 95, nota 77 e "Reflexiones", pp. 45 ss. 
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EMERGf:NCIA E EVOLUCÁO 
DO AUTORITARISMO-BUROCRÁTICO 

O autoritarismo-burocrático varia tanto no tempo como através 
dos paises. As tensoes internas produzidas pelo esfor~o de criar condi
~oes políticas e.economicas con~ucentes ao investimento estrangeiro 
renovado co~stttue!ll. u.ma fonte Importante destas varia~oes. Os gru-

·p.os q.ue apotaram mtctalmente o golpe, inclusive os empresários na
ct?nats e os elementos da classe média, sofrem com as políticas econó
m_tcas ortodoxas ~ com. a preocupa~áo de orientar a ex pansa o indus
tnal em torno do mvesttmento estrangeiro e do estado. Esta preocupa
~áo lev~ a urna "desnacionaliza~ao" da coalizao que apóia o estado, 
no se~ttdo de que .a principal "classe" económica que apóia o estado é 
o capttal estrangetro. Esta desnacionaliza~ao parece difícil de susten
tar d':ra?te um longo período de tempo. Finalmente emerge urna forte 
pressao m terna para urna transforma~ao do "duo" da coalizao envol
vendo o estado e o capital estrangeiro, num "trio" subseqü~nte no 
qual os empresários nacionais venham novamente a desempenhar 
mais urna vez um papel maior. 27 

. A ma~eira co~o ocorre esta transi~ao, sugere O'Donnell, é deci
stva para mfluenctar o sucesso destes sistemas em seus próprios ter
mo~1 c~mo no c?ntra~te entre a experiencia brasileira pós-1964 e a ex
penenc~a argentma pos-1966. Quando as crises pré-golpe sao razoavel
mente mtensas e a nova coalizao tecnocrática considera estas crises 

i1 "Reflexiones", pp. 31 ss. 
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como urna amea~a importante para a ordem estabelecida; como foi o 
caso no Brasil, a nova coalizáo é mais coesa e mais capaz de mante~ o 
controle político diante destas pressoes internas. Finalmente emerge 
um papel aumentado para os empresários nacionais, mas só depois da 
garantía a longo prazo de estabilidade política e económica ha ver asse
gurado grandes infusoes de capital estrangeiro. 

Na Argentina na década de 1960, ao contrário, a crise imediata 
pré-golpe foi menos grave do que no Brasil e a percep~áo da amea~a 
mais limitada. A coesáo da elite após o golpe náo foi conseqüentemen
te suficiente para resistir a pressao do setor popular e de outros grupos 
dentro da sociedade. O resultado foi um colapso do autoritarismo
burocrático, urna reemergencia de urna coalizao do tipo populista de 
grupos descontentes, crises económicas e políticas renovadas, o fracas
so em a'trair investimentos estrangeiros numa base a longo prazo e de 
sustentar o crescimento. 28 O caso do Chile sugere que os niveis das cri
ses pré-golpe mais altos até do que aqueles experimentados no Brasil 
nao podem acentuar mais a probabilidade de sucesso~ No Chile a crise 
foi tao intensa, a ruptura económica tao grave, e a repressao pós-golpe 
tao violenta que por um período substancial o governo teve dificulda
de em atrair investimentos estrangeiros apesar da extrema ortodoxia 
económica. 

Com rela~ao aos outros paises latino-americanos que podem en
frentar crises da industrializa~ao avan~ada, O'Donnell insiste no cui
dado em presumir que voltem os padroes anteriores. 29 Primeiro, o 
contexto de moderniza~ao para os modernizadores tardíos da Améri
ca Latina podem ser diferentes. Segundo, podem estar disponiveis re
cursos económicos e politicos especiais, tais como as rendas do petró
leo na Venezuela o u os padroes especiais de competi~ao partidária na 
Colombia. Estes podem tornar possivel evitar as transforma~oes polí
ticas que ocorreram nos primeiros paises que alcan~aram a ind~striali-· 
za~ao adiantada. Terceiro, através da a~ao política decisiva, os líderes 
podem encontrar solu~ües políticas alternativas para os problemas e 
crises da industrializa~áo avan~ada. O'Donnell sugere que há assim 
nao só urna "afinidade" entre o industrial avan~ado e o autoritarismo
burocrático na América Latina como, tomando emprestada urna frase 
de Weber, urna "afinidade eletiva". 30 

CONCLUSÁO 

Esta linha de raciocinio, que por conveniencia pode ser mencio
nada como "modelo" autoritário-burocrático, 3

t fornece a estrutura 

28 Modernization, pp. 99-103, e "Reflexiones", pp. 36 ss. 
29 Modernization, pp. 110-11. 
30 /bid., pp. viii e 196. 
31 Este termo é usado aqui no sentido informal, nao-matemático de um argumento 
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analítica em torno da qual sao organizados os capítulos deste Iivro. 
Num nivel relativamente geral, esta estrutura focaliza a intera~ao en
tre certas características decisivas da política nacional da América La
tina - particularmente a natureza da coalizao dominante, o regime 
político e a orienta~ao de classe e setorial da política pública- e as ten
soes sociais e económicas que surgiram no curso da industrializa~ao 
dentro da regiao.Num nivel mais específico; a estrutura focaliza urna 
série de· tópicos decisivos para o estudo desta intera~ao: os problemas 
sociais e económicos que surgem em diferentes pontos do processo de 
industrializa~ao; as crises políticas e económicas que tem origem nes
tes problemas; a rea~ao das diferentes elites a estas crises e o grau de 
"percep~ao da amea~a" por parte destas elites: a emergencia de novos 
tipos de governo autoritário e novos tipos de interven~ao militar na 
política no contexto destas crises; as varia~oes surpreendentes nas ma
neiras pelas quais este novo autoritarismo evoluiu; e os impactos gran
demente diferentes das políticas económica e social adotadas por estes 
governos. 

O objetivo deste livro é examinar minuciosamente, modificar e 
elaborar os conceitos e hipóteses que tem sido desenvolvidos dentro 
desta estrutura mais ampla. A fim de antecipar as questoes levantadas 
nestes capítulos, é apropriado fornecer aqui um breve resumo das 
principais questoes tratadas por eles. 

O primeiro conjunto de questoes diz respeito a caracteriza~ao do 
próprio autoritarismo. Quais sao as maneiras mais úteis de conceitua
lizar as semelhan~as e diferen~as entre as experiencias autoritárias des
tes países? Quais sao as maneiras alternativas pelas quais um concdto 
tal como o autoritarismo-burocrático pode ser empregado com mais 
utilidade- tanto na análise do autoritarismo contemporaneo como na 
explora~ao dos contrastes, bem como as áreas possiveis de semelhan~a 
em rela~ao aos padroes anteriores de autoritarismo? 

Segundo, com base num corpo crescente de novo material de es
tudo de casos e de mais análises da evidencia previamente disponível, 
que progresso pode ser feito para refinar a explica~ao do novo autori
tarismo? Será o argumento original relativo aos la~os entre a emergen
cia do autoritarismo e as tensoes produzidas pelas transi~oes entre as 
diferentes fases da industrializa~ao, a dissemina~ao dos papéis tecno
cráticos. e a tentativa de alcan~ar um aprofundamento da industrializa
~ao coerente com esta evidencia? Pode lima forma "reespecificada" de 
modelo fornecer urna explica~ao mais completa? Qual foi o impacto 
das principais diferen~as entre os países na estrutura do sistema parti
dário e na for~a política do setor popular? As políticas públicas nos 

verbal organizado em torno de um conjunto inter-relacionado de afirmá~es explicati
vas ou hipóteses. 
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períodos anteriores modelararri. padr~~s de iodus~rializacao. de forma 
que possam ter intensificado o~ facll1~ado ~s, ~nses ~xpenmentadas 
oeste período mais recente? As Ideologias e 1de1as poht1cas ~esempe; 
nharam um papel independente na modelagem destes acontec1men!os. 

Terceiro, pode a extensao da análi~~ a O_?tros países latmo
americanos onde 0 autoritarismo-burocratlco nao ocorreu fornecer 
novas compreensoes dos casos nos quais ele ocorreu- ?em_como me
Ihorar a compreensao destes outros países? Ser~ po~s1vel mcorporar 
mais sistematicamente nos casos, modelos de reg1mes formalmente~~
mocráticos, tais como a Venezuela e a Colombia, e dos governos m•h; 
tares reformistas, tais como aqueJe ~ue apareceu no Peru em 196?8. 
Pode 0 México ser incorporado ';"al~ completam,e~te no modelo. 

Quarto, como evolui o autontansmo-~urocratico _urna vez esta
belecido? Embora seja apropriado caractenzar ~stes sistemas como 
autoritários, é essencial reconhecer tp~e ~les mUltas. ve~es entren~am 
problemas graves de autoridade e legitimidade. Qua1s sao as Imphca
coes destes problemas para a dinamica da mudan~a sob governo _auto
ritário? Que conseqüencias tem eles para o grau de sucesso expe!1~en~ 
tado por estes governos na promo~ao do c~es~imento econo~1co. 
Quais sao as· perspectivas para urna reemergenc1a fin~l d?s reg1mes 
competitivos na América Latina? Se ocorrer ~al reemergenc1a, como se 
relacionariam as novas prioridades de pesquisa que ela levanta com as 
preocupacües dos estudos des~.e livro? . , . 

Finalmente, podem os elementos do ~.?delo autontano-buro-
crático ser estendidos utilmente a outras reg10es do mundo, e podem 
tais extensoes da análise levar a aperfei~oamentos do modelo tal como 
ele se aplica a América Latina? _ 

Este livro trata destas questoes. 
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CAPÍTUL0-2 

OS REGIMES AUTORITÁRIOS 
NA AMÉRICA LA TINA 

Fernando Henrique Cardoso 

Nos últimos anos tem havido urna tendencia acentuada no sentido do 
autoritarismo na América Latina. Por si mesmo, o autoritarismo difi
cilmente é um fenómeno novo. Por muito tempo, o caudi!Íismo e o mili
tarismo tem sido características dominantes da vida política da regHio, 
e neste contexto a democracia tem sido mais urna planta exótica do 
que o resultado esperado de urna tendencia a longo prazo. Contudo, o 
caudillismo e o militarismo tradicionais eram produto de sociedades 
nas quais a hacienda e a economía de exporta~ao agrária ou mineral 
eram predominantes. O que nos surpreende hoje, pelo contrário, é pre
cisamente a ressurgencia do autoritarismo em sociedades que podiam 
ser geralmente descritas como num processo de "moderniza~ao". 

O que se pode concluir do fato de toda urna regiao estar se tornan
do simultaneamente tanto mais modernizada como políticamente 
mais autoritária? A teoria da moderniza~ao nao postula um proce·sso 
descontínuo mas global de democratiza~ao estimulado pela dissemina
~ao de atitudes e valores democráticos e igualitários em todas as esfe
ras de atividade social? Há evidentemente urna contradi~ao entre as 
conseqüencias políticas do crescimento económico postulado por esta 
teoria e o curso verdadeiro da história política marcado por golpes mi
litares e regimes autoritários florescentes. 

Se a teoria da moderniza~ao fornece pouca ajuda para explicar 
este novo autoritarismo, como se vai explicá-lo? O outro enfoque é 
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histórico. Nao devemos nos. esquecer de que na história da América 
Latina o respeito pelos direitos políticos - ou mesmo a existencia sub
jetiva dessa .nocao - e pelas regras formais de participacao política tem 
sido muito mais urna ideología para uso e gozo das oligarquías domi
nantes do que urna prática comum. Contudo, o reconhecimento de 
urna história de governo arbitrário nao serve como explicacao para o 
autoritarismo contemporaneo. 

Outro enfoque ainda para a explicacao, e para algumas pessoas 
para justificacao moral, focaliza as necessidades especificas dos gover
nantes e do estado. Contudo mesmo aquelas pessoas mais dispostas a 
aceitarem os fatos da vida como se eles fo.ssem regras morais e a acre
ditarem que a política dos príncipes implica necessariamente no exer
cicio da violencia tem dificuldade ei:n reconhecer a tortura e o rap
to coino meios legítimos na defesa da ordem estabelecida. Se as dúvi
das delas nao surgem de urna reacao humapa saudável contra essas· 
práticas, pelo menos elas sabem que a obedienclasem consentimento é 
um fundamento fraco para urna ordem política estável. e duradoura. 

Outros que nao estilo inclinados a justificar o novo autoritarismo 
adotam ainda outros enfoques para explicá-lo. Contudo eles nao en
frentam também urna tarefa tao fácil assim. Mesmo urna pesquisa bre
ve da já ampla bibliografía sobre o autoritarismo latino-americano 
deixa o leitor perplexo. O estado é definido com toda urna gama de ad
jetivos tais como ''dependen te", "burocrático", "corporativo", "fas
.eista", "bonapartista", "militarista", "estado policial", e assim . por 
diante. É inútil dizer que esta proliferacao de adjetivos difícilmente 
substituí urna explicacao coerente. · 

. Á luz deste estado da literatura, devo.fazer u111 pedido de clemen
cia. Se o caráter do autoritarismo dominante naAmérica Latina ainda 
nao foi sequer precisamente definido, seria presuncao de minha parte 
produzir urna teoría detalhada do autoritarismo agora. Eu posso, ape
nas, sugerir de maneira muito esquemática alguns dos problemas es
bocados pelos autores que se dedicaram ao assunto e talvez adiantar' 
algumas jdéias ·que surgem da minha própria experiencia direta em 
urna ou outra das situacoes autoritárias. Vou examinar portanto um 
certo número de questoes relativas ao autoritarismo coritemporaneo 
na América Latina, sem sugerir que ao fazer isso tenha esgotado o as
sunto ou sequer tocado em todos os pontos principais. 

AUTORITARISMO BUROCRÁTICO 

Quando se olha para o Cliile desde a queda de Allende, para o 
U ruguai de Bordaberry e mais recenternente, para .o Brasil contempo
raneo - que já experimento u urna década e meia de governo militar ..... 
nao se deve ficar surprc:so por alguns cientistas soc1ais terem procla-
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~ado a. ~xistencia de urna forma de regime nova e homogenea: um re
gime m1hta~ e.a~tontário. A t~ntacao de fazer isto éainda mais refor
c~d~ pela h1stona recente da Argentina, que presenciou tanto a ressur
retc~o de Perón como sua morte, juntamente com os días fugazes de 
m~g1a e terror de Lopez Rega, apenas para ser substituido por gene
ral~ qu~':. embo.ra ansiosos por exorcizarem os bruxos da corte de Isa
behta, nao vactlaram em usar a tortura e a masmorra contra a ameaca 
de subversíio da ordem existente. 
. Mas o Cone ~~1 da Amé~i'ca M~r.idional nao tem o privilégio du

vtdoso ,d? mon~poh~ dos Are~tmes mthtares. Embora em outras partes 
da Amenca Latma a mflueneta dos militares e sua eficiencia burocráti
ca.l?ossam nao ser tao grandes como no sul do continente, há o regime 
m!l!tar longamente estabelecido no Paraguai, bem como o governo 
mllttar autoproclamado revolucionário que chegou ao poder no Peru 
em 1968 ( embora no último caso tenha havido pouca ou nenhuma tor
tura). ~lém do mais, os m"ilitares controlam o Equador, a Bolivia, 0 
Panama, Honduras e El Salvador. E embora o governo da Guatemala 
tenha convo~ado e!~icoes, difícilmente é possivel caracterizá-lo senao 
c?mo um regtme mthtar: ~? contrário o regime brasileiro (sempre am
btvalen.te ao !r.atar do dtftcll problema da legitin;tacao) deixaria de ser 
um regtme mthtar por causa das eleicoes controladas que ele convoca. 

. Em~ora, os regi~es milita~es. go_yernem em grande parte da Amé
n_ca Latt~a, e :ssenctal fazer dtstmcoes entre eles. Ao classificar essas 
d1versas SJtuacoes devemos evitar urna confusíio entre o caudillismo do 
velh~ ~ilitarismo latino-am~~icano (como no caso do Paraguai) ou do 
caudllllsf!ZO. ba~ea~o na famtha (como no caso da Nicarágua), e o con
trole ~ats mstttuctonal do poder pelo corpo de oficiais como um todo 
que extste em alguns outros paises. 
. ~oi com. o. objetivo de fazer distincoes efetivas deste tipo que os 

ctenttstas so~tats que tentaram primeiro caracterizar o novo militaris
n:to sul-amencano acrescentaram outro adjetivo: "burocrático". Tem 
s1do sus:~ntado ~ue o traco característico dos regimes implantados 
na Amenca Lattna nos anos mais recentes reside precisamente 
no fato de qu~ nestes ~egimes nao é u~ único general ou coronel que, 
como os caudrl/os do seculo dezenove, tmpoem urna ordem pessoal por 
decretos. Em vez disso, é a instituicao militar como tal que assume 0 
poder a fim de reestruturar a sociedade e o estado 

Nao devemos subestimar a importancia deste co.ntraste. O regime 
autoritário-burocrático é diferente das velhas formas de dominio do 
cau~il!o - q~er civil quer militar. Um novo fenómeno emergiu. na 
A_menca Latina contemporanea. As forcas armadas tomam o poder 
nao. como no passado para manter um ditador no poder (tal como 
yargas ~u Perón) mas em vez disso para reorganizar o país segundo a 
tdeologta de "seguranca nacional" da moderna doutrina militar. Em 
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contraste com as .formas trad1Ci'onais de dominio militar na América 
Latina, o militarismo contemporaneo se projeta da mesma forma devi
do ao governo já mencionado da institui~iio militar como organiza
~iio. No passado, este fenómeno niio era possfvel, dada a estrutura 
profissional menos completamente desenvolvida das for~as armadas e 
o poder muito maior das oligarquías civis, que precisavam apenas da 
intervenciio militar ocasional a fim de exercerem seu doJl1inio, 

A preocupa~iio inicial dos autores que tentaram caracterizar o 
novo autoritarismo na América Latina foi de distinguí-lo niio só dos 
regimes autoritários do passado, mas também do fascismo e do corpo
rativismo europeus. Comrela~iio a este segundo contraste, as diferen
cas siio mais sutis. Em primeiro lugar, o autoritarismo latino
americano é diferente das formas tfpicas do fascismo porque,ele aspi
ra, acima de tudo, produzir a apátia entre as massas. Ele receia a mo
bilizaciio dos seguidores, mesmÓ s.e eles puderem ser recrutados na ca
mada média da sociedade, em vez da inferior. Em conseqüencia, ele 
dispensa os partidos políticos como liga~oes oq~anizacionais entre a 
sociedade civil e o estado. O exército, como fiador da ordem autoritá
ria, prefere um relacionamento de apoio "técnico" entre o estado e os 
grupos sociais, em vez de um relacionamento baseado em alian~as 
com amplos grupos sociais. Assim o autoritarismo-burocrático diver
ge niio só do modelo democrático de la~os entre os represen tal). tes e os 
eleitores, mas também do fascismo italiano ou alemiio, no qual amo
bilizaciio do partido e o uso dos seus membros extremistas como for~a 
repressiva .era essencial. Ele niio se aproxima completamente da forma 
do corporativismo espanhol também, porque na esfera da sociedade 
civil ele permite as organizacoes representativas das classes capitalis
tas-liberais sobréviverem sem la~os organicos com o estado, a despeito 
das declaracoes de Ongania ou Pinochet a favor do corporativismo. O 
estado tende a excluir as organiza~oes de classe (embQra nao os inte
resse.s.de classe) do processo de tomada de decisoes, preservando urna 
estrutura hierárquica rigida que é burocraticamente controlada por 
várias agencias de seguranca nacional e pelos comandantes das for~as 
armadas. Como no passado, as ligacoes corporativas siio estabelecidas 
dentro dos sindicatos (entre os trabalhadores e a administraciio) e en
tre eles e o estado, e quando estas liga~oes eram historicamente fracas 
(como no Chile), os regimes militares as encorajaram. Mas o estado 
niio adota urna forma corporativa. Ele niio tenta estimular a organiza
cao de classes, a promover a doutrina da harmonía organica entre os 
grupos sociais, ou a estabelecer la~os corporativos entre estes que pos
sam constituir urna base para o dominio político. Em vez disso, os ta
cos entre a sociedade civil e o regime autoritário-burocrático sao con
seguidos através da cooptaciio de individuos e interesses privados pe
lo sistema. Nestas circunstancias, os grupos de pressiio estáveis tem pou
ca probabilidade de se materializar, e urna rede verdadeiramente cor-
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porativista de la~os entre a soeiedade e o estado tem pouc_a probabili-
dade de emergir. · 

Com relacao a ideología, podemos observar nos regimes fascistas 
típicos urna ideología de superforidade nacional baseada na crenca 
nas virtudes da ra~a e no destino do povo. Este "cimento ideológico" 
estava de acordo com a ori~nta~o no sentido da expansao económica 
e territorial. Esse nacionalismo nao :pode constituir urna amhíciio dos 
regimes autorftários latino-americanos, dada a dependencia económi
ca deles. Em ·vez disso, as ideologías oftciais favorecem urna mentali
dade conservadora e hierárquica cuja visiio de grandeza tem sido limi
tada ao fortalecimento. do aparelho do estado. Daí, as afirma~oes 
ideológicas feifas na América Latina diferirem daquelas que prevale
cem no fascismo europeu clássico. 

Apatía e falta de mob~~iio; urna mentalidade que.é estatal e 
hierárquica, em vez de urna ideología amplamente nacionalista; estado 
mas nao partido; hierarquia e nenhuma representacao-- tudo isto faz 
parte dos instrumentos ideológicos e organizacionais particulares do 
autoritarismo militar contemporaneo da América Latina. Poderia pa
recer, portanto, que a caracteriza~iio das formas de dominio político 
que emergem na América Latina como autoritarismo-burocrático tem 
algo de novo a oferecer a tipología dos .regimes políticos em geral.. 

A o pensar neste novo tipo de regime, devemos notar as diferen~as 
e semelhan~as em rela~ao aos outros regimes da Améri~a Latina que 
tem muitas caracteristicas autoritário-burocráticas, mas niio siio regí
mes militares. Alguns autores estenderam o termo autoritário-buro
crático além dos casos dos regimes estritamente militares para in
cluírem países tais coino o México. Contudo, se todos estes regimes 
siio autoritário-burocráticos, qual é o valor de tal conceito? Se este ter
mo abrange urna tal gama de regimes, desde a junta chilena ( ou quan- · 
toa isso qualquer junta militar), através do Peru, Panamá, Equador, e 
até o• México, qual é o conteúdo analítico deste conceito1 O seu grau 
dé abstra~iio pode -ser grande demais. 

Eu sustentaría que a no~o do autoritarismo-burocrático nao 
deve ser usada nesse sentido tiio amplo. Eu a restringiría as situacoes 
nas quais a interven~ao militar ocortesse em rea~ao contra movimen
tos esqilerdistas e mis quais as políticas que servissem para reorgani
zar o estado e a economía para garantir o progresso continua
do do desenvolvimento industrial capitalista fossem implementadas 
por regimes militares, como na Argentina e no Brasil. O motivo para 
esta aplicacao restrita do conceito nao é um capricho analítico mas ao 
contrário a necessidade de sublinhar o fato decisivo da militariza~ao 
do estado. É essencial diferenciar estes regimes autoritários decidida;, 
mente militares dos outros, como· o regime mexicano que; embora 
niio completamente destituidos de tra~s autoritário-burocráticos, sao 
indubitavelmente civis em seu modo d~ controle. Como vamos concei-
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tuar estas diferen~tas óbvias entre o México e os regimes militares do 
Cone Sul? 

REGIME POLíTICO E ESTADO 

Para esclarecer a caracteriza~ao da política autoritária contempo
ranea, é essencial distinguir entre o conceit~ de regime polí~ico e o .con
ceito de estado. Por "regime" eu me retiro as regras formats que hgam 
as principais institui~oes políticas (Legislativo ao executivo, ~xecuti~o 
ao judiciário, e o sistema partidário a todos eles), bem como a questao 
da natureza política dos la~os entre os cidadaos e os governantes (de-
mocrática, oligárquica, totalitária ou seja qual for). . 

A conceitua~ao do estado é um assunto complexo, mas extste um 
certo grau de acordo de que no nivel mais alto de abstra~ao a no~ao de 
estado se refere a alian~a básica, ao "pacto de dominio" básico, que 
existe entre as classes sociais ou fra~oes das classes dominantes e as 
normas que garantem o seu dominio sobre as camada~. sub~rd!nadas. 
Quando Marx e Engels se referiram ao estado como a comtssao para 
a administra~ao dos interesses comuns de toda a burguesía", eles o ca
racterizaram neste nivel de abstra~ao: o estado capitalista é a "expres
sao" do modo capitalista de dominio de classe. Para evitar ~ m~tafi~i
ca, esta "expressao" deve ser concebida em termos orgamzacto?ats~ 
vale dizer as classes dominantes devem fazer um esfor~o contmuo 
para artic~lar seus objetivos diversos e ocasionalmente contraditórios 
através de agencias e burocracias do estado. . 

A necessidade de distinguir entre regime e estado neste sentido 
torna-se rapidamente evidente se se come~a a compa~ar os país~s }~ti
no-americanos. Sustenta-se comumente que os regtmes autontano
burocráticos impoem regras de exclusao política. em beneficio d? s~tor 
privado da economía. Compreende-se que os mteresses econo~ucos 
predominantes que apóiam estes regimes favorecem a acelera~ao da 
acumula~ao de capital através do controle da for~a de trabalho - m~
dida essa que parece ser urna. concomitante import:'lnte ~o desenvolvt
mento capitalista bem-sucedtdo. Mas, a este respetto, h~ seJ?elh~n.~as 
óbvias entre o México do PRI e o Brasil dos Atos Instttuctonats tm
postos pelo Exército. Em ambos os casos as políticas pretendem alcan
~tar um desenvolvimento capitalista rápido, enquanto os governos sen
tem a longo prazo que a piora continua da desiguladade da renda e da 
dependencia nao afetam o destino histórico de s~us respecti":o~ paise~. 
Na verdade usando estes critérios, mesmos patses democrattcos tats 
como a Ven~zuela e Costa Rica temo mesmo tipo de estado capitalis
ta. Nestes dois países há da mesma forma urna exclusao _ sócio
económica da maioria. Há modelos semelhantes de acumula~ao eco
nómica (controle de salários, padroes de.distribui~ao da renda) e até 
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polític!!.s semelhantes favoráveis as corpora~oes multinacionais. Assim 
o estado, quando considerado como um pacto básico de dominio, é 
um estado capitalista comparável em todos estes paises. 

Urna falha importante nas discussoes do autoritarismo é elas nao 
se concentrarem adequadamente nesta distin~ao entre o estado e o re
gime político. Urna forma identica de estado- capitalista e dependen
te, no caso da América Latina- pode coexistir com urna variedade de 
regimes políticos: autoritário, fascista, corporativista e até democráti
co. Urna linha de raciocinio económico procura urna rela~ao causal 
urna a urna entre o estado e o regime. Ela pressupoe que para cada "fa
se'' de acumula~tiio há um tipo apropriado de regime. Contndo, a mes
ma dificuldade histórica que este raciocinio produz no caso dos paises 
capitalistas maduros (isto é, a ausencia de fascismo nos paises anglo
saxoes, que fizeram as contribui~oes mais substanciais para o inicio do 
desenvolvimento do capitalismo) ocorre também em sua aplica~ao ·a 
América Latina. O crescimento do Brasil sob Kubitschek e o atual sur
to econ?mi~o venezuelano sao evi~entemente casos nos quais os esta
dos capitalistas dependentes convtveram com regimes democráticos. 

Apesar de tudo, embora a idéia de urna determina~ao económica 
simples da política é melhor descartada, há espa~o para explorar o 
grau de "compatibilidade" entre as diferentes formas de estados capi
talistas dependentes e diferentes tipos de regime. Por exemplo, quais 
sao as condi~toes sob as quais um regime democrático pode coexistir 
com o dominio de classe baseado numa forma de acumula~áo econó
mica que impoe a desigualdade crescente entre as classes sociais? As 
raízes da crise de todas tres democracias do Cone Sul (Argentina, Chi
le e U ruguai) nao devem ser encontradas na contradi~ao entre um sis- · 
tema de larga participa~ao e representa~ao politica das massas e a ne
cessidade de acumula~ao e controle sobre a for~a de trabalho? Duvido 
que se possa responder a esta pergunta afirmativamente, muito menos 
generalizar urna resposta afirmativa para toda a América Latina. 
Como indiquei, as realiza~oes económicas da Venezuela contempora
nea e do Brasil durante o periodo Kubitschek, entre outras, re
lembram aqueJes que proclamam apressadamente a inevitabilidade da 
ditadura militar para abrir o caminho para a "fase atual" do desenvol
vimento capitalista que a história é mais caprichosa do que pode pare
cer. Além disso, é dificil acreditar que motivos exclusivamente econó
micos estivessem por trás da direita politica e da mobiliza~ao militar 
contra o governo Allende ou a administra~ao pós-peronista. Há por
tanto a necessidade de urna análise mais cuidadosa e mais interpreta
l(ao no estudo das rela~oes entre UIJl estado capitalista dependente e di
ferentes formas de regimes politicos. Até agora, grande parte do espa
r,;o criado pela falta de pesquisa sobre este relacionamento tem sido 
preenchido por interpreta~oes altamente polemicas geralmente in
sensíveis a variedade da experiencia histórica. 
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Neste ponto, deve ser óbvio que considero muito útil usar a ex
pressao autoritarismo-burocrático para me referir, nao a forma do es
tado como tal, mas ao tipo de regime político. A rela~ao entre os dois 
está longe de ser clara e, e já que este é um assunto complexo e bastan
te controvertido, .pode ser mais prudente avan~ar modestamente ao 
longo do caminho pouco ambicioso da descri~ao política das institui
coes dos regimes autoritário-burocráticos. 

AS INSTITUICÓES DO AUTORITARISMO 

Quase por defini~ao, os regimes autoritário-~urocráticos organi
zam as relacoes do poder a favor do executivo. É o fortalecimento do 
executivo e o fortalecimento das suas capacidades técnicas (da sua "ra
cionalidade" formal) que se projetam nestes regimes. O fortalecimento 
do executivo envolve centralizacao aumentada, o que mina a tradicao 
federal onde ela existía antes. Envolve também a elimina~iio ou forte 
redu~a~ do papel do legislativo. Além do mais, o judiCiário é controla-
do na prática, se nao teoricamente, pelo executivo. . 

Os procedimentos nao-democráticos para a escolha do prestdente 
e a expansao burocrática do governo central nestes regimes sao, apesar 
de tudo, su jeitos a um sistema de contrapesos. Por um lado, a raciona
lidade formal exige o fortalecimento de um corpo burocrático de técni
cos, especialmente no campo económico; por outro lado, estes regimes 
expressam a vontade política das for~s armadas como institui~iio. 
Desta maneira, o executivo depende da burocracia tecnocrática e do ú
nico partido real, as for~as armadas. 

A institucionaliza~ao de mecanismos para resolver conflitos entre 
o executivo e a tecno-burocracia é relativamente simples. As rela~oes 
entre o executivo e a sua base real de poder, os militares, sao mais 
complexas. Pode-se pensar que nestes regimes a distin~ao entre o exe
cutivo e as for~as armadas seja nao-existente. Contudo, assim que os 
sistemas burocrático-militares se tornam estáveis, as for~as armadas 
como tal nao determinam as políticas do estado ou as implementam. 
Os militares tem poder de veto nas "grandes decisoes" - sendo a mais 
importante a sucessao presidencial- mas eles nao sao necessariamente 
envolvidos na tomada de decisoes com rela~ao a economía ou outras 
questoes importantes. É por este motivo que surgem problemas com 
rela~ao ao.funcionamento destes regimes e leva a choques entre o exe
cutivo e as forcas armadas. Urna vez os civis, independentes das forcas 
armadas, comecem a tomar parte, embora pequena, no proc~s~o de to
mada de decisoes, o executivo se torna o centro destas dectsoes, e os 
choques com os militares da "linha dura" sao inevitáveis. 

O sucesso do regime depende em parte ,do tipo de delega~ao da 
autoridade militar ao executivo que é adotado. Tem havido casos de 
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juntas militares e presidentes militares diretamente responsáveis pe
rante os corpos de oficiais. Quando o presidente é um general, as alter
nativas com rela~;ao a extensao do seu mandato sao poucas. Estas vao 
de situa~;oes- em geral transitórias- nas quais o presidente é o coman
dante das for~;as armadas, até a pretensao de urna legitimidade presi
dencial definida por regras que nao sao exclusivamente militares. No 
caso brasileiro há urna tentativa de preservar alguma coisa da tradi~ao 
eleitoral presidencial: o presidente é um general nomeado pelo coman
do supremo das for~;as armadas, mas ratificado pelo congresso. Ele 
recebe um mandato por um número limitado de anos. Em outros ca
sos, a questao do mandato presidencial é deixada em aberto, provo
cando crises dentro do alto comando com rela~ao aos limites do man
dato e o curso da sucessao. No Brasil a sucessao é um acontecimento 
traumático, mas as fac~oes militares rivais tem tempo e esperan~a em 
seus horizontes, dado o mandato limitado do general-presidente. Pode 
ser devido a este fator que as crises militares imediatamente antes da 
conclusao dos mandatos presidenciais tenham sido evitadas, apesar do 
fato de que, até esta data, os presidentes militares brasileiros tem sido 
incapazes de fazer quaisquer dos seus próprios candidatos serem no
meados como sucessores. * 

O aparecimento de um presidencialismo forte, quase ditatorial, 
esconde algumas vezes o controle efetivo que a institui~ao militar exer
ce sobre os que estao no governo, quer sejam civis, quer generaís. Há, 
contudo, grande tensao entre o fortalecimento do executivo e o con
trole das for~as armadas. N os regimes controlados pelos estabeleci
mentos militares menos profissionais, e portanto menos aptos a aceita
remas regras da hierarquia, como na Bolivia ou Equador, a amea~a de 
novos choques é constante. Mas tensoes extremas entre as for~as ar
madas e a presidencia tem ocorrido também na Argentina, enquanto 
no U ruguai a crise entre Bordaberry e o alto comando exemplifica a 
falta de institucionaliza~iio desses regimes. De urna maneira niais dis
creta, o poder presidencial no Brasil tem sido algumas vezes combati
do pelo alto comando. Paradoxalmente, o fortalecimento do executi
vo, combinado com a falta de urna base institucional, continua um 
tra~o característico do autoritarismo-burocrático em sua forma mili
tar. Esta é urna diferen~a importante entre essa forma de governo e o 
tipo de autoritarismo civil que prevalece no México, ondeo presidente 
tem talvez mais poder do que qualquer general-presidente de um go
verno militar nos países do Cone Sul. · 

* NT - Naturalmente isto foi escrito antes de dezembro de 1978, porque o Gen. Er
nesto Geisel conseguiu nomear o Gen. Figueiredo como seu sucessor, embora tenha tido 
que demitir o seu Ministro do Exército de entiio, o Gen. Sil vio Frota, e o chefe da sua 
casa militar, o Gen. Hugo de Abreu, tenha pedido demissiio, havendo assim duas crises 
político-militares. 
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Outra dimensao importante dos regimes autoritários diz respeito 
a questao dos partidos politicos. A ideología oficial (ou mentalidade) 
acentua o ca:ráter nao-partidário dos governos militares, bem como o 
objetivo de por um fim tanto a ·"política" como expressao de ideolo
gías conflitantes como a existencia de partidos que minam a "unanimi
dade nacional" desejada pelos govemos militares: Contudo é óbvio 
que na prática a atividade das faccoes políticas reaparece. A relaltio 
entre os grupos de interesse da sociedade civil e o estado é basead.a 
mais nos critérios e mecanismos de cooptacao do que nos mecamsmos 
de representacao. Em outras palavras, os que .controlam o aparelho do 
estado escolhem várias pessoás para participarem do sistema de toma
da de decisoes, um processo de escolha que será estendido para incluir 
até as mais poderosas das forcas sociais, e até setores das classes infe· 
.riores. Mas eles nunca concordarao com a idéia de representaltio. A 
delegac,;ao da autoridade pela base nao é encorajada. Pelo contrário, a 
decisao sobre quem será chamado a colaborar. e ~or quanto tempo, é 
tomada no ápice da piramide do poder. 

Os grupos de interesse dentro da sociedade civil tentarao natural-
_ mente penetrar nos círculos de tomada de decisoes. Urna vez tenham 
conseguido isto, procuram promover seus próprios interesses. Contu
do, eles nao sao legitimados como representativos dos seos próprios 
constituintes. Sao os burocratas ou as pessoas que controlam as posí
~Oes mais altas do aparelho do estado que decidem que esta o u aquéla 
pessoa pode J'articipar. As pessoas escolhidas podem O(l8sionalmen
te falar por outras pessoas ou grupos, mas elas nao constituem uma · 
delegacao como tal. Daí nunca serem das reconhecidas formalmente 
como "representativas" ou delegadas. Gra~tas a este mecanismo; os 
funcionários civis podem "desarmar" qualquer pressiio simplesmente · 
concedendo oportunidades-de participar por seuspr.óprios.meios de 
escolha. Em outras palavrás, nos regimes autoritário-burocráticos a 
representac,;ao de grupos ou facc,;oes - os partidos políticos- naó é legi
tima por si. Os interesses que os grupos sociais conseguem articular 
nos regimes autoritários tem que ser definidos dentro do mecanismo 
do estado, enquanto os partidos políticos nos sistemas democráticos 
tendem a estar enraizados na socíedade civil. O mecanismo de coopta

·ltio permite' aos interesses privados estabelecerem suas raízes dentro 
do estado, mas só através de comissoes ou grupos especiais de consul
toría controlados por funcionários do estado (civis e militares). Estes 
podem mais tarde se tornar lideres das organizacaes semipolidcas que 
descrevi em outra parte como anéis burocráticos ou "drculos" que 
constituem as ligac5es entre os interesses da sociedade civil e o estado, 
envolvendo negociacoes ·entre os interesses privados e do estado. Em
bora eles possam aparentar o formato .clássico do "lobby", estes anéis 
burocráticos sao diferentes por nao envolverem grupos de pressao 
genuinos e autónomos, mas pelo contrário fazerem parte do próprio 
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aparelho do estado e normalmente estarem sob a lideranca formal de 
um funcionário do estado. 

Nao podemos aplicar esta caracterizacao a todos os regimes auto
ritários o u me11mo a todas as fases de um único regime. O grau de li
quida¡;ao dos mecanismos representativos e partidos depende do grau 
de desconfianca que estas institui~es inspiram mis classes dominantes 
e especialmente no estabelecimento militar durante a fase que precede 
o advento do autoritarismo. O populismo, tanto quanto a democracia, 
permitiram a existencia de partidos de esquerda e permitiram também 
alian¡;as entre eles e as forcas reformistas. No clima da Guerra Fria da 
década de 1950, a revol.ucao cubana de 1958 e a generalizacao dos m, o.; 
vimentos de guerrilha nos anos subseqüentes gerou um_desafio politi
co no nívelloéal e Internacional. Poi a reacao contra. a possibilidade 
do socialismo que culminou no "Thermidor" atual da América Latí-· 
na. As forcas armadas. adotaram e adaptaram as doutrinas franco~ 
americanas de guerra interna e ficaram cada vez. mais preocupadas 
com a repressao interna. Elas ficaram preocupadas também com a ne
cessidade de implementar polfticas que promovessem o crescimento 
económico acelerado a fim de passar rapidamente a través da fase ini
cial da "decolagem" económica na qual, segundo as estratégias con
tra-revolucionárias inspiradas pelas obras de W.W. Rostow, há urna 
probabilidade maior de ocorrer a revolucao social. 

A oportunidade da implantacao dos regimes autoritários contem
poraneos, bem como o grau de suas realizacoes económicas e politicas, 
tem variado grandemente eptre os paises. O estabelecimento gradual 
de urna ordem militar burocrática no Brasillevou consigo a heranca 
eJe um sistema multipartidário. U m segundo golpe em 1965 criou o sis
tema atual de dois partidos. No Chile e no Uruguai o autoritarismo
burocrático emergiu com forca mais devastadora do que na Argentina 
e desenvolveu urna orienta~;ao enfaticamente antipartidária. Nao foi 
nenhuma coincidencia o fato de antes da chegada do militarismo nes
tes países, urna ampla gama de grupos esquerdistas, desde os revolu
cionários violentos até os partidários do caminho pacífico para o so
cialismo, haverem se constituido numa poderosa ameaca a ordem es
tabelecida. Para as classes domipantes e para as forcas armadas destes 
países, a .. democracia representativa" soava apenas marginalmente 
menos assustadora do que abrir a porta da frente para o diabo, urna 
metáfora apropriada, já que os militares se consideram como os defen
sores dos valores cristaos e ocidentais contra a amea~a mundial do co
munismo. 

Para desapontamento dos colecionadores de rótulos bonitos e 
explica¡;oes monocausais, as características do autoritarismo.
burocrático mais p.uro neni sempre.sao encontradas nos regimes poUti
cos e económicos mais reacionários. Por exemplo, de um ponto de vis
ta formal. o assim chaniado "modelo peruano" de tendenCias reformis-
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t~s tem ~l~umas semelhancas com os países governados pelo autorita
nsmo-mllttar do sul. Seria errado, portanto, acreditar que as carac
terísticas formais que discutí aparecam sempre de urna forma ordena
da e previsível em conjuncao com outras características importantes 
dos regimes autoritários. 

O FUNCIONAMENTO DO AUTORITARISMO 

Parece óbvio que a presenca ou ausencia de um sistema partidário 
abra caminhos alternativos para os regimes autoritários. Isso indica, 
pelo !Den os, um grau diferente de autonomía relativa nas organizacoes 
políticas controladas pelas classes sociais. Até onde sei, nao há ne
nh.um estudo quanto a n1áneira pela qual os partidos políticos pré
exlstentes tenham sobrevivido sob os regimes autoritários militares. 
No caso do Peru, se há alguma forma de partido ainda sobrevivente, é 
a APRA_, cujo programa e idéologia foi adotado parcialmente pelo go
verno pós-1968 numa tentativa aparentemente bem-sucedida dos mili
tares de neutralizarem este partido. Para garantirem o sucesso, os mili
tares acrescentaram aQ seu movimento urna tintura de nacionalismo e 
reformismo, e tentaram até certas formas de mobilizacao política a tra
vés do Sistema Nacional de Apoyo a la Mobilización Social.Contudo 
devido as dificuldades inerentes que os regimes autoritário: 
·burocráticos tem e m desenvolver qualquer forma de mobilizacao po
pular, isto agora foi atenuado. No Chile, o militarismo prevalente, 
tendo destruido as organizacoes esquerdistas, continuou dc;sniantelan
do a outra alternativa política da sociedade civil, os democrata
cristíios,. mas é provável, dada a tradi~ao política e social chilena, que 
os partidos simplesmente hibernem e reemerjam finalmente quase in
tactos. O mesmo pode-se dizer da Argentina sob Ongania e Lahusse, e 
no estado de CJ.Uase gu~rra civil que é evid.ente na Argentina boje há um 
afastamento da vida política em direcao a sociedade pré-política: "o 
homem é o lobo do homem" mais urna vez. Contudo, embora nestas cir
cunstancias seja difícil imaginar como os partidos políticos possam ser 
reco!lstruído,s •. nao creio que quer as organizacoes sindicais, quer os 
partidos pohtlcos do setor popular e das classes médias (previamente 
semi-oq~anizadas, sob o peronismo e o radicalismo) sejam simples
mente erradicados. Nao ficaria surpreso se, no futuro nao muito dis
tante, as forcas armadas da Argentina tivessem que enfrentar exigen
cias políticas grandes demais para os limites estreitos do militarismo. 

Na análise do autoritarismo latino-americano, um dos contrastes 
mais interessantes poderia parecer o existente entre o Brasil e o Méxi
co. Nestes países, pode-se dizer que a sociedade civil é organizada mui
to fracamente em comparacao com as sociedades civis dos países do 
Cone Sul. Urna tradicao de estado forte mais controle político elitista 
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(no caso do Brasil) e de urna hierarquia burocrática (no casQ do Méxi
co) aumenta a prpbabilidade de suces~o para estes regimes autoritários 
- apesar das diferen~as entre eles de forma e de conteúdo. Apesar 
de tudo, ternos visto recentemente no Brasil como um dos dois parti
dos criados pelo regime militar para desempenhar um papel puramen
te formal de oposil,;ao se tornou um partido de oposicao efetiva. Nas 
eleicoes gerais de novembro de 1974 a oposicao obt~ve dezesseis das 
vinte e duas cadeiras para o Senado. Nos meses seguintes, o forte im
pacto resultante deu a irónica impressao de que este regime militar ha
vía feíto urna contribuicao bastante original para as formas modernas 
de autoritarismo criando um sistema partidário quase exclusivamente 
baseado na oposicao. É verdade que o sistema político dominante rea
giu logo, usando qualquer que fosse o instrumento disponível para ne
gar a oposicao qualquer possibilidade de adquirir poder através do sis
tema eleitoral. De qualquer maneira, o ponto importante é que os ob· 
jetivos dos militares nao foram de maneira alguma completamente al· 
caneados. Na sociedade civil há urna consciencia da ilegitimidade do 
regime e urna conviccao de que mais cedo ou mais tarde a organizacao 
política da sociedade terá que ser reconstituida. 

No México, um ~egime civil fornece um exemplo de grande esta
bilidade, urna estabilidade que tem muito a ver com as origens do re
gime. O regime mexicano nasceu de urna revolu~ao que incorporou 
parcialmente amplos setores da sociedade na vida nacional e estabele
ceu um sistema político mais aberto as pressoes e sugestoes de baixo, 
embora ainda controlado ~e cima. Além do mais, a elite burocrática 
mexicana tem urna capacidade de controle em relacao aos assuntos 
económicos. e sociais que garante urna certa hegemonía da sociedade. 
U m sistema extensivo de negociacao com relacao aos interesses econó
micos, juntamente com um desempenho económico e financeiro efi
ciente. desde Cárdenas, transformou o estado mexicano num instru
mento efetivo de domínio e controle político. O resultado lógico foi o 
consenso sem democracia, apesar do uso continuado de instrumentos 
de repressao para suprimir qualquer ameaca a ordem política ou so
cial. Os aspectos repressivos·da política mexicana foram diluídos pelo 
mecanismo muito conhecido de cooptacao macica da oposicao prati
cado pelo estado e por urna tolerancia as violacoes das fronteiras entre 
o interesse privado e o servico público. Em conseqüencia, é um tipo de 
regime nao-militar e."inclusivo" que conseguiu urna capacidade maior 
de resistencia dando raízes sociais a um sistema autoritário. 

Que fator~s afetam o grau de autonomía da sociedade civil diante 
do governo autoritário? Um é evidentemente a presen~ta ou ausencia 
de um sistema partidário pré-existente .. Outros incluem o grau de con-· 
trole efetivo que os regimes autoritários exercem sobre a vida de todo 
o día (e sobre os veículo·s de massa bem como a reacao das pessoas a 
este controle). O autoritarismo militar peruano, por exemplo, é marca-
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damente diferente neste sentido dos regimes argentino ou uruguaio: o 
Peru nao implementou um sistema de terror dentro da sociedade. Em
bora seja verdade que no Peru haja um controle do estado sobre a im
prensa, a forma~ao da opiniao pública nao enfrenta os obstáculos ca
racterísticos do Uruguai, para nao mencionar do Chile, ou do Brasil 
durante as fases mais repressivas do regime brasileiro. 

A ciencia política da América Latina progrediu pouco no estudo 
da capacidade de controle dos regimes autoritários - talvez devido a 
urna certa repugnAncia de ter que investigar os diferentes tipos de tu
mores malignos -que estas formas de autoritarismo constituem. Esta 
capacidade de controle varia entre os diferentes regimes autoritários 
devido a múltiplos fatores. O primeiro destes envolve as circunstancias 
sobas quais os regimes chegaram ao poder. Em alguns casos os milita
res derrubaram a ordem constitucional através de um banho de san
gue. Em outros um aviso pelo rádio foi suliciente para depor o presi
dente anterior. Em segundo lugar, o grau de fraqueza ou forca da so
ciedade civil deve também ser considerado a fim de explicar· a capaci
dade do regime de controlá-la. Obviamente, é mais dificil para o regí
me tratar com grupos sociais autónomos e portanto potencialmente 
mais desafiadores (Chile) do que se manter no poder numa sociedade 
onp.e a política é território exclusivo_ de urna burocracia elitista (Bra
sil). Em terceiro lugar, há fatores técnicos que ampliam o u limitam a 
capacidade de controle destes regimes. Devemos ter em mente que nao 
estamos analisando casos que se assemelham coma Alemanha Nazis
ta, que foi capaz de implementar e manter formas muito mais comple
tas de controle. O autoritarismo da América Latina ainda está "subde
senvolvido": ele pode matar e torturar, mas nao exerce um controle 
completo da vida do dia-a-dia. O estado é S"\lficientemente forte para 
concentrar sua atencao e seu aparelho repressivo contra os assim cha
mados grupos subversivos, mas nao é tao eficiente quando se trata de 
controlar as universidades, por exemplo, ou inesmo a própria burocra
cia. Seria pouco prudente, contudo, súbestimar os progressos recentes 
feítos neste campo, embora a falta de um partidp para controlar e de
nunciar os inimigos do regime torne este controle bastante dificil. Até 
agora, a repressao tem sido mais urna tarefa da policía do que dos 
políticos 

Urna palavra adicional sobre o funcionamento dos regimes auto
ritários é necessária. Os regimes autoritários que nao sao baseados 
num partido político (novamente, a situacao mexicana baseatla num 
partido efetivo nao corresponde neste sentido aos regimes aut9ritário
burocráticos puros) sao algumas vezes fracos demais para enfrentarem 
sociedades complexas. Além do mais, seria incorreto supor que o apa
relho do estado funcione como um todo unido nos regimes autoritá
rios da América Latina. A ausencia de um partido que possa unir o sis
tema e de uma ideología verdadeiramente totalitária impede a tecno-
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burocracia e os detentores de cargos de se comprometerem com a 
ideología militar da grandeza do estado. Pelo contrário, um grau. con
siderável de privatiza~ao do aparelho do estado ocorre nesses regtmes. 
A coerencia do regime existe mais no nivel máximo, através do discur
so ideológico de ministros e generais, do que no comportamento roti
neiro dos funcionários do estado. Muito freqüentemente, os últimos 
controlam partes do aparelho do estado quase independentemente do 
governo, perseguindo objetivos pessoais de natureza económica ou 
burocrática. 

Estas características tornam o funcionamento dos regimes autori
tário-burocráticos menos coerentes do que parece a primeira vista. 
Fatores potencialmente desestabilizadores estao quase sempre presen-. 
tes, diminuindo a capacidade do regime de absorver press~es._Isto leya 
a um uso continuado da repressao, com toda a desmorahza~ao·e ahe
nacao produzidas pelo uso generalizado da violencia, mesmo em nome 
da seguranca do país contra os seus inimigos internos ocultos. Quando 
estes regimes enfrentam situa~óes em que os grupQ.s "subversivos" sao 
poucos, a reitera~ao dos mesmos argumentos sobre ameacas _a segu
ran~;a nacional se torna menos convincente para os empresános e os 
grupos dominantes que apÓiam os regintes, e a oposi~ao destes grupos 
pode aumentar grandemente. . . . · . . 

M uitas for~as podem assim tender a mmar estes regtmes, mclust.:
ve os t'atores erosivos mencionados acima, a possibilidade de urna re.a
cao política contra o autoritarismo, mais mudan~as do grau real de 
censura e do grau de repressao. As varia~óes da eficácia da repressao 
ocorrem algumas vezes nos mesmos regimes políticos com a mudanca 
dos governos, se nao dentro do período de qualquer um dos gov~rnos. 
É óbvio que a forma do regime nao depende u~icamente do estado de 
espirito das pessoas no poder, embora isto seja importante. As pos~ibi
lidades de que a ~ao política destinada a transformacAo dos ~egtmes 
autoritários tenha de fato sucesso podem mudar a cada COII.JUntura 
particular. 

E, ·FINALMENTE, A BASE SÓCIO-ECONOMICA 

N este ponto devemos nos voltar para outra questao t~órica dificil 
da ciencia social: a rela~ao entre a estrutura e a conjuntura. Prefiro 
evitar as afirma~oes teóricas que dificilmente escaparía~ ao pedantis
mo, e gostaria simplesmente de traÍar de duas ?u tres que~t?~s básicas 
que surgiram nas discussó~s recentes dos. re~tmes a~t~ntanos. . 

Após mais de urna decada de autontansm~ m~htar ~~ muttos 
·países do continente e de várias décadas de autontansmo ctvtl em al
guns outros, muitas interpreta~óes anteriores de suas'bases sociais t~m 
sido superadas pela.história. Atradicao de um militarismo concebtdo 
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como o bando armado de proprietários e lat~fundistas foi substituida 
em parte pelas políticas económicas coerentemente orientadas no sen
tido da industrializa~ao que os regimes autoritário-burocráticos em
preenderam por si mesmos. Algumas vezes estas políticas até prejudi
caram os interesses agrários, e quase sempre os regimes militares pre
feriram receber apoio do agrocomércio a preservar os la~os de amiza-
de íntima com os iatifundia, · 

Parece menos claro que grupos foram favorecidos pelas políticas 
de industrializa~ao destes governos autoritários. A quem os militares 
dirigiram suas políticas e onde eles procuraram apoio? Os efeitQs ime
diatos das políticas de estabiliza~ao monetária habitualmente imple
mentadas pelos militares após a tomada do poder (normalmente após 
um período de crise política, infla~ao e incerteza económica) demons
tram claramente que grupos sociais niio foram levados em conta: tra
balhadores e assalariados em geral, bem como as pessoas que vivem de 
rendimentos fixos. Contudo, quando as duas variáveis económicas de
cisivas - a infla~ao e a forma~ao de capital - sao controladas, é difícil 
sustentar que estes regimes autoritário-burocráticos tenham adotado 
um conjunto significativamente diferente de políticas de distribui~ao 
de salários ou rendas daqueles lan~ados nas sociedades latino
americanas pelos regimes democráticos. Além do mais, no Peru, o mi
litarismo governante, que evidentemente nao adota as polfticas socia
listas, pelo menos nao pode ser considerado como partidário delibera
do de um padrao de "concentra~ao da renda". Aparentemente o que 
conta nestas questoes é mais o caráter do estado do que o do regime, 
bem como o nivel de desenvolvimento da economía e, acima de tudo, a 
for~a das pressoes sociais de baixo. É para contrvlar estas pressoes e 
facilitar assim a acumula~ao de capital que o autoiitarismo
burocrático se torna repressivo e baixa o padrao de vida dos trabalha
dores e das massas. As alian~as entre o grande capital e o estado sao 
muitas vezes implícitas, mas elas podem existir mesmo em situa~oes 
tais como no Peru, onde os grupos governantes procuram explicita
mente ser considerados como d·efensores do povo. As conseqüencias 
desse pacto implícito sao, naturalmente, as mesmas como se elas tives
sem um caráter · explícito: a final de contas, o autoritarismo
burocrático nao foi lan~ado para garantir o bem-estar do povo. Em
bora as pesquisas sociológicas tenham descoberto um baixo nivel de 
consciencia política entre as camadas mais baixas, há urna coisa que o 
povo sabe: este tipo de regime nao corresponde ao modelo político dos 
seus sonhos. Sempre que possível, as massas tornam a sua discordan
cia conhecida do regime: votando contra ele, criando tumultos ou sim
plesmente isolando-se. 

Da mesma forma é dificil identificar os beneficiários do autorita
rismo simplesmente olhando para o desenvolvimento industrial e o 
das políticas do regime. A hipótese inicial acentuou a afinidade entre o 
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autoritarismo e os grandes negócios, e ao que eu saiba nao há nenhu
ma evidencia forte que rejeite esta hipótese. No entretanto, nao deve
mos dar urna interpreta~ao mecanicista destes la~os tais como susten
tar, por exemplo, que só o regime militar pode ser bem-sucedido emes
tabelecer a produ~ao de bens de capital e em assumir o controle da tec
nología moderna num país em desenvolvimento. As políticas econó
micas implementadas na Venezuela, México, Argentina ou Brasil sao 
bastante semelhantes, mas os seus regimes políticos sao evidentemente 
distintos. Novamente, por trás de urna hipótese dessas há urna confu
sao entre regime político e tipos de estado. 

Dadas estas reservas, e presumindo que todos os estados capita
listas devem facilitar e garantir o processo de acumula~ao de capital, 
as perguntas apropriadas com respeito a este problema sao provavel
mente as seguintes: que grupos tiveram vantagem com o autoritarismo 
atual? Que centros de acumula~ao de capital se beneficiaram do gover
no autoritário - o. setor local da iniciativa privada~ o setor produtivo 
do estado ou os empreendimentos multinacionais? Levou algum tem· 
po para tornar a resposta óbvia aceitável: o autoritarismo-burocrático 
é_politicamente lucrativo para os burocratas civis e militares que de
tem cargos do estado. A dificuldade em chegar a tal trufsmo vem de 
urna. análise teórica que. considera o estado apenas como a expressiio 
dos mteresses de classe, sem reconhecer que tal expressao exige urna 
organizac:iío que, já que nao pode ser outra do que á rede social das 
pessoas, existe por direito próprio e possui interesses próprios. As res
postas para a segunda pergunta sao mais complexas. Nao é correto de
duzir do caráter formal dos regimes autoritários que tipo de políticas 
de crescimento económico eles irao perseguir. A aceita~ao de tal inter
preta~ao envolvería precisamente o erro oposto aquele que ocorre 
quando se ignora o fato de que o estado é o principal beneficiário do 
autoritarismo-burocrático. Isso implicaría que o estado e a sua buro
cracia sao os únicos atores históricos. O fato é que mesmo nas situa
~oes autoritárias o estado está ligado de várias maneiras a classe social 
e aos seus interesses. 

Outra var~a~ao impo~tante na orienta~ao económica destes regí
mes envolve a enfase relativa em promover empreendimentos no setor 
p~blico, em vez de no setor privado. O Chile de boje (sob a influencia 
dtreta dos assim chamados "Rapazes de Chicago") está fazendo esfor
cos consideráveis para minar o setor da economía do estado. Os líde
res chilenos estao tentando estabelecer um tipo peculiar de economía 
"liberal~' no sentido.de que o estado redistribua a riqueza aqueles gru
pos de mt~resses pnvados q,ue controlam economicamente o regime. 
Os generats peruanos, no polo oposto, refor~aram a organiza~ao do 
estado e aumentaram sua capacidade para a tomada de decisoes eco
nómicas. Esta constru~ao do estado ocorreu muito mais cedo nos ou
tros países, sob o controle político de grupos profissionais e de empre-
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. sários, mas no Peru a interven~ao militar foi necessária para fortalecer 
o estado. Subseqüentemente, de urna posi~ao de for~a maior, o regime 
militar tentou renegociar os termos da dependencia. Os generais brasi
leiros, inicialmente enamorados de urna ideología económica orienta
da para os interesses privados e ansiosos por expandirem as rela~oes 
com o capital estrangeiro, aumentaram no fim a esfera da produ~ao 
do estado e até entraram em choque com o governo americano, sobre 
a questao da tecnología nuclear. Assim, parece impossível identificar a 
correspondencia direta entre as formas dos regimes autoritários e um 
conjunto de Ínteresses económicos homogeneos. 

Obviamente, a gama de alternativas tem alguns limites. Embora 
haja diferen~as importantes entre os casos, o caráter fundamental des
te tipo de estado autoritário é apesar de tudo capitalista. Da mesma 
forma, as decisoes tomadas pelas burocracias do estado ocorrem den
tro de limites bem definidos. Até agora elas nao tentaram "muoar o 
modelo". Vale dizer, as regras gerais do sistema capitalista local e 
mundial de pródu~ao estilo mantidas. Contudo, seria incorreto substi
tuir o cliche de que os militares sao os guarda-costas dos proprietários 
pelo clich~ de que eles agora constituem urna milicia para proteger os 
interesses das corpora~oes multinacionais. Os regimes autoritáriqs 
tentam se acomodar dentro do ambiente internacionai tirando vanta: 
gem das fissuras ocasionais do sistema económico mundial. Eles fazem 
negócios com os empreendimentos multinacionais que em alguns ca
sos envolvem a renegocia~ao dos termos da dependencia dentro de li
mites estreitos - embora, em alguns casos, como no· Chile, aceitem 
simplesmente os interesses privados locais e finalmente internacionais 
como se estes correspondessem as necessidades do país e do povo. 
Contudo, como regra, no nivel ideológico e algumas vezes no prático, 
eles tentam refor~ar nao o país, mas o estado - se nao por outros moti
vos, entao pelo menos para protegerem seus próprios interesses como 
burocracia. 

No espa~o disponível, nao é possível compreender em detalhe as 
implica~oes desta formulal(aO. No entretanto, vale a pena acentuar 
que se nos últimos anos houve urna característica significativa no com
portamento das burocracias públicas civis e militares, foi o papel delas 
na cria~iio de urna base económica auto-sustentada para o seu próprio 
poder. Os empreendimentos do estado estilo !>e expandindo na maioria 
dos países, e o autoritarismo-burocrático foi um fator importante des
ta tendencia. Nao estou me referindo a forma~tao de um modo de pro
du~iio ideal do "estado capitalista", mas a o uso dos empreendimentos 
do estado para facilitar o desenvolvimento _capitalista e fortalecer a 
posi~ao dos que esUio no poder. Contudo, nao é provável urna tenden
cia no sentido das ideologías e práticas nacionalistas e anti
imperialistas. Pelo contrário, nos últimos anos tem sido largamente 

58 

encoraJadas as "joint ventures" entre os empreendimentos do estado e 
as multinacionais. 
. O re~ultad.o i~ediato deste processo em termos da composicao do 

estado fo.t a cna~ao de camadas burocráticas dotadas de capacidade 
empresanal. Algumas vezes os executivos máximos dos empreendi
mentos do.estado entram em choque com um.governo que tem que en
frentar os mteresses e pressóes que vem de diferentes grupos sociais, e 
algumas vezes o gover~o como tal tem que impor políticas que nao es
tao de acordo com os. mteresses expansionistas dos empreendimentos 
do estado. Emerge asstm urna camada social que é criada dentro do es
tado e que. a¡;>esar disso, paradoxalmente, consegue até certo ponto 
urna base dtstlnta de poder e pode finalmente entrar em choque com o 
governo em determinadas circunstancias 

O ponto deste argumento nao é minimizar a importancia dos Ia
¡;os crescentes entre as economías latino-americanas e o sistema inter
nacional de produ~ao. Masé difícil acreditar que a dependencia decor
ra ?a forma autoritár!a J?ilitar destes regimes. Se é verdade que estes· 
regtn:tes ~orn~m posstvets novos acordos com os empreendimentos 
mul!macwnm~, eles paradoxalmente encorajam também aspiracoes no 
senttdo de ma1s autonomía entre os militares e entre os executivos dos 
empreendimentos do es~ado. Além disso, os poucos países ainda go
vernados por democractas representativas na América Latina dificil
mente ~odem s~r apresentados como prova do argumento de que a de
mocracta por SI mesma preserva um país da penetracao estrangeira. 

ALGUMAS CONCLUSO ES INCONCLUSIV AS 

Receio ~ue ~st~ cu~ta incursao em questoes complexas possa ter 
provo~ado n.ao duvtd~s JUStas - o que nao seria urna má conseqüencia 
- pore~ mats perplextda.des e. ambigüidades do que esclarecimentos. 
Cornee~¡. tentando enfatizar a utilidade da idéia do autoritarismo
burocrattco para descrever, embora nao explicar, as realidades políti
cas c~ntemporaneas. Contu~o, ~eceio 9ue possa ter contribuido para a 
cren~.a de qu~ os ~atores óe dtferencmcao entre os regimes Iatino
amenc~~os SeJ.am tao ~r~f~ndos que a idéia ampla do autoritarismo
?uro7ratlco seJa quase mutll. Além do mais, nao fui bem-sucedido em 
tdent!ficar um Ia.~o unilinear entre os regimes autoritários e as políticas 
econom.cas particulares. É verdade que alguns regimes militares tem 
forta.Iect~o o~ sistemas económicos baseados em empreendimentos 
m~ltmactonats, bem como em corporacoes do estado, que eles pró
pno~ co?trol.am. Mas .também é ~erdade que os empreendimentos 
multt?~cwnats conseguuam sobrevtver e. se expandir sob sistemas de
~ocratlcos (para nao falar de suas realizacoes sob os autoritários ci
vts), enquanto se enfraqueceram sob o governo militar do Peru por 
exemplo. ' 
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Pode bem ser que a inconclusividade do meu argumento sobre as 
rela~oes entre a economia e a política reflitam alguma ansiedade que 
as minhas inclina~oes intelectuais me impedem de expressar mais cla
ramente. Contudo eu nao acho que busquemos em vao quando se pro
cura por seqüencias e coerencia na história, d~sde que tenhamos ~m 
mente que nao há maior irracionalidade do que a cren~a de .que a h!s
tória pode ser totalmente compreendida através da racwnahdade for
maL O caráter do estado - isto é, a estrutura do dominio de classe e o 
sistema económico sobre o qual se apóia esta estrutura- impoe alguns 
limites sobre a forma do regime político. Por exemplo, as característi
cas burocráticas destes regimes autoritários (civis ou militares) nao po
dem impedir a emergencia da fun~ao empresarial que a economia ca
pitalista impoe sobre eles. Contudo constitui um esfor~o inútil consi
derar os acontecimentos políticos apenas do ponto de vista estreito 
dos fatores económicos. 

É simplista imaginar que um processo capitalista dependente de 
industri_aliza~ao possa ter lugar apenas através do autoritarismo. Urna 
junta militar pode nem sequer abrir novos caminhos par~ o crescimen
to económico, como os acontecimentos recentes no Chile ou no Uru
guai demonstraram. Mas, qualquer que seja o regime, as classes domi
nantes dada a internacionaliza~ao crescente da produ~ao, sao for~a-' . . . 
das a fazer acordos com os interesses estrangetros e a reorgamzar o sts-
tema interno de explora~ao económica a fim de enfrentar as novas rea
lidades. Isto exige o estabelecimento de um sistema económico basea
do em corpora~oes do estado e privadas e requer políticas do estado 
para promover a expansao capitalista. A avalia~ao feita pelas classes 
dominantes do valor para elas de qualquer regime autoritário, e dai do 
apoio real que darao a este, depende principalmente da capacidade 
efetiva do regime de impor políticas de desenvolvimento. Os sistemas 
políticos mexicano e brasileiro sao semelhantes neste sentido. Ambos 
tem até agora sido bem-sucedidos em reorganizar a sociedade para en
frentar as formas mais complexas de crescimento capitalista. Para con
seguirem isto,_ foram estabelecidas formas relativamente est~veis de 
controle trabalhista e as burocracias do estado e empreendtmentos 
públicos foram expandidos, lan~ando assim urna base para os la~os 
peculiares já descritos entre os interesses privados e o estado. O esta
do como "pacto de dominio" m ostra assim tra~os semelhantes em am
bos os paises. Contudo, seria bastante ilusório nao levar em considera
~ao as diferen~as políticas entre os dois regimes: a forma militar do sis
tema brasileiro representa um contraste decisivo para a estrutura do 
partido que fundamenta o regime mexicano. 

Varia~oes menos marcadas mas ainda importantes sao encontra
das entre os regimes militares nos diferentes paises. Estas varia~oes sao 
principalmente o produto das diferen~as no desenvolvimento da luta 
de classes em cada caso. Em geral. o periodo atual de governo militaré 
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urna rea~ao a crise provocada no estad<r pelos movimentos políticos e 
~ luta social antes da tomada do poder pelos militares. Em vários pai
ses latino-americanos, as classes dominantes foram incapazes de con
trolar a pressao política feita pelos trabalhadores e os setores radicali
zados das classes médias. Nessas circunstancias, as classes dominantes. 
nao podem manter o seu poder sem interven~ao militar e apoio aber
tos. O pre~o a ser pago por esta "ajuda" depende da extensao da de
sintegra~ao política anterior a interven~ao militar, bem como da capa
cidade das forcas armadas de controlarem os grupos revolucionários. 

Acima de tudo, quando as for~as políticas esquerdistas eram for
tes e bem arraigadas na sociedade, as fases iniciais do regime militar 
sao altamente repressivas. É nesta fase inicial que os componentes fas
cistas do militarismo se acentuam. O papel empresarial destes gover
nos, por outro lado, evolui gradualmente. As tentativas de resolver os 
problemas sociais e económicos enfrentados por estes paises, bem 
como a emergencia d~ aliancas entre os empreendimentos multinacio
nais, privados domésticos e do estado, conferem progressivamente aos 
regimes autoritários Súas características empresariais peculiares. A re
pressao continua a ser um componente importante da vida política, 
mas tem que ser feitas tentativas para justificar o regime em nome de 
um rápido processo de acumula~ao. As altas taxas de_ crescimento da 
produ~ao sao tao importantes como a repressao no processo de criar e 
projetar a imagem do regime e em sua aceita~ao pelas chisses domi-. 
nantes. A ordem social com progresso económico é a palavra de or
dem usada para esconder quaisquer perguntas sobre "progresso para 
quem?" -

U m a palavra final pode precisar ser dita sobre as realiza~oes eco
nómicas dos regimes autoritários e sua capacidade de impor conformi
dade política a sociedade. Diz-se comumente que estes regimes sao 
"fortes". Se o que se quer dizer por f<*'~a é urna capacidade para a vio
lencia, en tao isto é tautologicamente verdadeiro. Mas nao se segue ne· 
cessariamente que OS regimes autoritários sejam capazes 09r si mes
mos de resistir a qualquer tipo de desafio político. A evidencia mais 
dramática de que nao sao é o "Cordobazo" que pos um fim a tentativa 
de Ongania de construir urna ordem autoritária estável. A parte seus 
"conflitos int~rnos"' os regimes autoritários nao podem evitar os ele
mentos de incerteza que impregnam to~a a vida política. As dificulda- · 
des atuais do autoritarismo brasileiro exemplificam isto. Dai, nas ex
plica~oes da mudan~a, é necessário levar em considera~ao dois niveis 
diferentes de análise. o primeiro se refere a intera~ao entre as possibi
lidades estn.\turais para a a~ao e o comportamento real dos grupos e 
líderes sociais. As possibilidades estruturais e o comportamento real· 
nao coincidem necessariamente. O segundo se refere ao fato de que os 
resulta~os reais da a~ao política nao coincidem necessariamente com 
os resultados pretendidos. Por exemplo, algumas vezes sao dados gol-
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pes militares a fim de preservar a iniciativa privada, mas finalmente 
eles diio origem a governos que- apesar de si mesmos- expandem a 
iniciativa de estado criando contradi~;oes inesperadas. 

É melhor, portanto, reconhecer francamente o caráter ambÍg~o 
das situacoes históriCas do que proclamar nostalgia pela lógica e ·coe
rencia de explicacoes que ignoram os aspectos inesperados e contradi
tórios da vida política real e fortalecem assim a imagem de que os regí
mes militares autoritários tero probabilidade de enfrentar coro sucesso 
quaisquer novas exigencias. 

As ambigüidades da política diio motivo a esperancas. Certas ve
zes elas abrem caminhos favoráveis a mudan¡,;a gerando forcas dentro 
de urna ordem estabelecida que finalmente minam o governo autoritá
rio. O próprio funcionamento dos regimes autoritários e a consecuciio 
dos objetivos económicos propostos criam novos desafios para os mi
litares e novas formas de oposiciio. Os militares nao seriio capazes ne
cessariamente de superar estas dificuldades. A probabili.dade de mu
danca pode depender numa grande extensiio da capacidade política 
dos grupos de oposiciio de proporem alternativas criadoras de poder 
que tratem destes mesmos desafios oferecendo solucoes diferentes e 
melhores. 
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CAPÍTULO 3 

A MUDANC:A PARA O AUTORITARISMO 
NA AMÉRICA LATINA E A BUSCA DE SEUS 

DETERMINANTES ECONÓMICOS 

Albert O. Hirschman * 

Introduciio: As Esperancas do Século Dezenove 
e as Realidades do Século Vinte 

"O desenvolvimento económico das áreas subdesenvolvidas" emergiu 
como um campo novo e eminentemente "excitante" de estudos no fim 
da década de 1940 e comeco da de 1950. A tarefa era verdadeiramente 
formidável, mas a promessa de enfrentá-la com sucesso foi defendida 
até o fim por dois desenvolvimentos concorrentes. Os progressos teóri
cos da economía do crescimento,juntamente com um certo número de 
novas compreensoes da natureza específica das economías subdesen
volvidas, proporcionaram aos economistas, assim se pensava, os ins
trumentos que eles precisavam para dar conselhos efetivos aos gover
nos que desejassem encaminhar seus países para um caminho de rápi
da expansiio económica. Segundo, o sucesso do Plano Marshall na Eu
ropa Ocidental pareceu confirmar a possibilidade de urna transforma
cao económica rápida das economías nao-socialistas desde que estives
sem presentes duas condicoes: (1) quantidades apropriadas de ajuda 

* Agradecí 'lientos: Walter Dean Burnham, Bruce Cumings, Marcelo Diamand, Car
los Díaz-Alejandro, Jorge Dominguez, Clifford .Geertz, Peter Gourevitch, Sarah 
Hirschman, James Kurth, Paul Streeten; e, muito especialmente, David Collier, José 
Serra e Judith Tendler. · 
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estrangeira suplementariam a forma~ao do capital doméstico e (2) um 
plánejamento beneficente, "indicativo",. suplementaria os sinais do 
mercado ao garantir que os recursos de capital disponíveis fossem in-
vestidos produtivamente. · · . 

Cerca de vinte e cinco anos mais tarde, o otimismo inicial havia se 
evaporado em grande parte, por vários motivos. O crescimento, embo
ra substancial, nao havia de maneira alguma superado a divisao do 
mundo no "norte" rico e no "sul" subdesenvolvido. No próprio sul, 
além do mais, os fr\ltOs do crescimento haviam sido divididos com 
mais desigualdade do que havia sido antecipado. E há outro motivo, 
muitas vezes nao reconhecido, para o desencantamento: parece cada 
vez mais que embora o esfor~o para. alcan~ar o c!escimer,tto, quer be.m
sucedido, quer nao, traz consigo efettos colater~t~ calamtto~os no reu~o 
político, desde a perda das liberdades democrattcas nas maos d~ r~gt
mes autoritários e repressivos até viola~oes por atacado dos dtrettos 
humanos elementares. Muitos economistas, aconchegados confortavel
mente em sua disciplina que se expande sempre, nao se preocuparam 
com a possibilidade dessas liga~es entre a economia e os acontecimen
tos políticos. 1 Outros deram vazao ao seu desatento pelas conseqü~n
cias políticas procurando pontds fracos no desempenho económtco 
dos regimes antipatizados, tais como a alegada "estagna~o estrutu
ral" o u distribui~ao regressiva da renda. Só fllguns se sentiram tao per
turbados pelo curso dos acontecimentos que ficaram ansiosos para in
vestigar se fora a busca do desenvolvi!Dento econ~mico que hav!a cau
sado o desastre político, mas descobnram que lhes faltavam os mstru
mentos conceituais necessários para investigar o problema. 

Minha própria rea~ao foi recuar na história, e mais especifica
mente na história das idéias. Urna vez que pouca luz havia sido lan~a
da nas liga~oes entre o crescimento económico e o desastre político pe
los meus contemporaneos, resolví habitar por algum tempo e~tre os fi
lósofos e economistas políticos dos séculos dezessete e dezotto, para 
descobrir o que eles tinham a dizer sobre as conseqüencias políticas 
prováveis da expansao económica que tinha lugar entao sob os seus 
olhos. Este recuo no passado resultou no meu livro The Passions and 
the Interests: Political Arguments .for Capitalism be.fore lts Triumph 
(Princeton, 1977). A idéia mais surpreendente, quase bizarra, com que 
me deparei - e cuja intrincada genealogía é investigada no livro - foi a 
especulacao de que a expansao do comércio, da indústria e da econo
mía de mercado serviría para restringir, por vários motivos e através 

1 Deve ser feita urna exc~iio para John Sheahan, cujo trabalho produndo, "Market
Oriented Economic Policies and Political Repression in Latin America", a ser publicado 
em Economic Development and Cultural Change, chamou minha aten~iio quando o pre
sente capítulo ia para a impressiio. 
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de vários mecanismos, as "paixoes" do soberano e resultada portanto 
em um governo menos arbitrário e mais humano. O crescimento eco
nómico traria restri~t5es que poriam um fim aos abusos do poder, as 
exigencias injustas - em resumo, a o "despotismo". Conduzida positi
vamente, urna economía de mercado próspera seria a base para urna 
ordem política na qual o exercicio dos direitos e liberdades individuais 
estariam garantidos. Ou, como Tocqueville ia expressar epigramatica
mente: "Existe um la~to íntimo e urna relacao necessária entre estas 
duas coisas: liberdade e indústria." 2 A doutrina esperancosa de ontem 
e a realidade sombría de ho]e nao podem estatmais distantes e a frase 
de Tocqueville poderia parecer· mais aplicável a experiencia latino
americana atual se em vez disso dissesse: "Existe um taco íntimo e urna 
rela~tao necessária entre estas duas coisas: tortura e indústria." Este 
contraste entre as duas afirmacoes, ou entre a expectativa e a realida
de, pode servir utilmente como ponto de partida para a nossa discus
sao. 

Primeiro que. tudo, deve-se. notar que o contraste nao é tanto en
tre as esperan~tas · européias e os desapontamentos latino-americanos. 
Nao só houve bastantes desapontamentos na Europa, como esperan
~tas semelhantes aquetas expressas pelos pensadores europeus do sécu" 
lo dez.esseté até o comeco do século dezenove podem ser encontradas 
na América Latina do fim do século dezenove e comeco do século vio
te. A idéia de que urna P-conomia em expansao e industrializada disci
plinaria os excessos da busca do poder e da política apaixonada em ge
ral aparece numa obra clássica sobre a história económica colombiana 
que comenta nos seguintes termos o período de consolidacao política e 
expansao económica subseqüente ao término da Guerra Civil dos Mil 
Dias em 1902: 

"O fundamento final desta política (de protecao industrial) nao 
era realmente ou principalmente económica. O estímulo (fomento) 
dado as firmas industriais foi um 'elemento, e muito importante, ha 
mudanca de direcao que Reyes e o grupo em volta dele queriam dar a 
vida política e socüil do país. O que importava era encontrar urna ma
neira de reduzir a intensidade da luta política interna que havia se tor
nado insuportável, de se certificar que a política nao absorveria todas 
as energias e atencao do país ... Á fórmula dos Radicais estava senda 
invertida: a liberdade nao era mais para nos trazer progresso; pele 
contrário, esperava-se e supunha-se que o progresso nos trouxesse li-
berdade." 3 · 

2 A través desta formula~iio sintética, Tocqueville na realidade apenas teceu louvores 
lingindos a doutrina prevalente, que ele entiio contmuou criticando. Ver Passions and 
Inierests, pp. 122-24. . .. 

3 Industria y protección en Colombia, /810-1930 de Luiz Ospina Vasquez, Medellin: 
E. S.F., 1955), pp. 326-27. O autor continua dizendo que esperava-se também que o de-
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A idéa de que urna economía em expansiio e sua inserr;iio dentro 
do mercado mundial serviría como um impt:dimento contra as paixoes 
políticas é f0rtemente afirmada por outro escritor colombiano, nao só 
¡rar:.i um cstabclccimento indu~trial crescente, mas em refer~ncia a pro
dw;iio aumentada de um produto básico tal como o café: 

"(Na era anterior ao café, os forrnuladores da política) eram líri
Cl)S e romftnticos porque nao p,>diam a inda sub meter-se a um produto 
cuja produ¡;iio eslava constantemente aumentando. É uma época de 
infancia e brincadeiras. O café trará maturidade e seriedade. Ele nao 
permitirá aos colombianos continuarem brincando levianamente com 
a economía nacional. O absolutismo ideológico desaparecerá e a épo
ca de mode(a<;iio e sobriedade raiará ... O café é incompatível com a 
anarquía.;' • 

( particularmente interessante que a participar;ao da Colombia 
na economía mundial através do coméi'cio do café é considerada aquí 
hastanto.: positivamente, como uma maneira de impor uma disciplina 
muito uecessúria na política doméstica e na formular;ii.o política, em 
\ e1 de como uma amcar;a a autonomía do país, e como urna manifés
ta¡;ao de sua "dependencia". 

A história naturalmente desapontou em grande parte as esperan
¡;as expres~as ncstas passagens ell>qüentes. Em meu livro tentei expli
car alguns d,>s motivos por que as expectativas otimistas identicas de 
\Uitos do século Jct.oito tais cumo Montesquieu e Sir James Steuart 
pcrmancccrarn niio cumpridas nos países industriais adiantados. 5 

H aurindo cm alguns dos críticos das su as idéias, tais como Ada m Fer
guson e Tocquevillc, mostrci que as próprias características da "eco
nomía moderna" que se supunha constituir um baluarte contra o 
"despotismo" podiam, de urna perspectiva apenas ligeiramente dife
rente,justiflcar alguma coisa próxima dessa forma de governo execra
da. Porque o ponto e compreensiio principais de Montesquieu e Steu
art, como dos autores colombianos recém-citados, era de que urna 
economía mais complexa é um mecanismo delicado com exigencias 
próprias que niio devem ser alteradas. Na mente de Montesquieu (ou 
de N ietll Arteta) esta adulterar;ao só pode emanar do governo o u do 
~cu chefc, o soberano caprichoso. Mas o argumento corta vários cami
nlws; para citar a mim mesmo, "Se é verdade que a economia deve se 

scnvolvm1ento indu,trial. .:nm as >Uas cons~qüencias polfticas favoráveis de "ord~m e li
hcrdaLk", torna"e ''país menos vulnc:rável a ataques contra a su a soberanía territorial e 
política. ub\'lamc11tc urna quc,tiill de grande: preocupacao para a Colombia após a perda 
do l'3nnmú. 

4 El cajé ,., la wdedad columhiu11a de: Luís Eduardll Nieto Arteta (Bogotá: Breviários 
dr oricntac1ún culumbl.lna. 195H). pp. 34-35. Este ensaio publicadLJ postumamc:nte foi 
cscrilo cm 19.¡7_ 

5 Pa"Í<lll> and lntcresls, pp. 117-28. 
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submeter, entao dá-se o caso nao só de restringir os atos imprudentes 
do príncipe como de reprimir os do povo, para limitar a participar;ao, 
em resumo, para esmagar qualquer coisa que possa ser interpretada 
por algum reí-economista como urna amea~a ao funcionamento ade
quado do 'relógio delicado'." 6 

As principais explica~es "económicas" dos governos autoritários 
da América Latina atualmente seguem segundo estas mesmas linhas. 
A economía e o seu crescimento, diz-se, tem certas exigencias intrínse
cas que sao algumas vezes clamorosamente ignoradas pelos governan
tes ou governados, o u ambos. Quando isto acontece, torna-se provável 
a mudan~a do regime, e ultimamente essa mudan~a tem significado 
um movimento na direr;ao de um governo mais autoritário. 7 

A enfase destas explica~oes- que deverao ser examinadas em bre
ve em maior extensa o - está nas características estruturais da econo
mía e nas condi~oes complexas e imperativas para o seu crescimento 
continuado. Estas sao as exigencias a que devem se submeter: a deje
renda. O problema surge do choque entre estas deferendas e aquetas 
que se supoe praticarem a submissao, mas algumas vezes·se recusam a 
concordar com a disciplina do "relógio delicado". Desta maneira, a 
propensiío diferencial de se submeter dos formulad ores da política pode 
ser um elemento importante na história que estamos tentando com
preender, Os formuladores da política latino-americana tem mostrado 
ocasionalmente uma propensao particularmente baixa de sesubmeter. 
Algumas vezes eles parecem regalar-se em violar as restri~oes mais ele
mentares do sistema económico. A melhor expressao desta atitude é o 
conselho bem conhecido que Perón deu em 1953 a Carlos lbánez, en
tao Presidente do Chile: 

"Meu .caro amigo: 
De a o povo, especialmente aos trabalhadores, tudo que for possí

vel. Quando lhe parecer que já está dando a eles demais de-Ihes mais. 
Voce verá os resultados. Todos tentarao assustá-Io com'o espectro do 
colapso económico. Mas tudo isto é urna mentira. Nao há nada mais 
elástico do que a economía que todos ternero tanto potque ninguém a 
compreende."8 

. 

6 P. 124. A metáfora do relógio foi usada repetidamente por Sir James Steuart em sua 
análise da expansao da economía moderna. 

7 A mudanca do regime na direcao oposta sabe-se ter ocorrido e muitas vezes foi ex
plicada segundo linhas semelhantes; exemplos importantes sao a derrubada de Perón em 
1955 e de Rojas Pinilla em 1957. 

8 Citado de Nuestros vecinos argentinos de Alejandro Magnet (Santiago de Chile: 
1956), p. 14, por "Freedom or Reform in Latin America" de Fredrick B. Pike. Centro 
Graduado para Estudos Sul-Americahos, Universidade Vanderbilt Nashville Tennes-
see, agosto 1963, p. 3. ' ' 
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U ma recusa semelhante em acreditar na existencia do "relógio de
lic~do" e urna impaciencia semelhante com qualquer das suas restri;. 
~oes eram evidentes nas políticas económicas e monetárias mais mal 
consideradas - e malfadadas - de um certo número de paises latino
americanos nas últimas décadas. Assim, afina} de contas, talvez nao 
seja que a economia apresente em algum ponto problemas particular
mente difíceis para os formuladores políticos em certos momentos. 
Pelo contrário, os formuladores politicos podem ser dados, de vez em 
quando, a testar a·"elasticidade" da economia com imprudencia total 
e simplesmente para se revoltarem contra as restri~oes nas quais Sir 
James Steuart bem como Nieto Arteta haviam depositado suas espe
ran~as para um fim do despotismo e do mal gobierno (expressao essa 
cujo sentido vai desde· má administra~ao até desordem). 

Na verdade Sir James Steuart nos dá urna pista do motivo pelo 
qual essa revolta deve quase ser antecipada. Ele nota a contradi~ao en
tre o poder crescente que se espera resultar para o soberano a medida 
que a economía se expande e o aumento simultaneo das restri~oes ao 
uso desse poder, comas restri~oes originando-se precisamente na vul
nera:bilidade crescente da economía, isto é, na nao existencia daquela 
elasticidade que Perón afirmou. Sir James Steuart dizque o estadista, 
diante desta· situa~ao desconcertante, "olha em volta com espanto", 
mas conclui que no fim ele se submeterá as restri~oes inesperadas e ir
ritantes porque "se ve tao peiado pelas leis da sua economía política, 
que toda transgressao delas envolve-o em novas dificuldades." 9 Ob
viamente, Sir James Steuart nao previu o soberano ou formulador 
político latino-americano moderno que, deparando-se com a mesma 
contradi~ao, se recusará a ser "peiado pelas leis da sua economia polí
tica" e nao ficará intimidado pela perspectiva de "novas dificuldad~s"~ 

Acentuar a natureza do formulador politico em vez da natureza 
dos problemas que ele tem que enfrentar parece urna interpreta~ao 
personalista e portanto bastante antiquada. Mas ela pode· receber 
prontamente um sabor social científico mais moderno. A ilusao perió
dica dos formuladores políticos sobre a "elasticidade" ou nao
vulnerabilidade da economia pode ser relacionada a um certo número 
de características da industrializa~ao "tardía tardia" da América Lati
na. Em primeiro lugar, esperava-se que a industrializa~ao nao só au
mentasse a renda e o emprego, como reduzisse a dependencia, "trans
ferisse os centros de decisao" do estrangeiro e levasse assim a urna au
tonomía maior dos formuladores políticos. Além do mais, enquanto o 
desarrollo hacia afuera - desenvolvimento baseado na exporta~ao de 

8
/ Para referencias e um tratamento mais extenso, ver Passions and Interests, pp. 81-

70 

produtos primários - ~avia tido lugar sob a égide do /aissez-fai.re, essa 
fase, juntamente com a ideología que havia. presidido sobre ela, .era 
agora considerada como tendo chegado a um fim ignominioso. Supu
nha,-se que a nova fase da industrializa~ao, ao contrário, exigisse mui
ta orienta~ao e interven~ao de um estado ativista. Assim o "estadista" 
... para usar o termo de Sir James Steuart - nao esta va só esperando se 
tornar mais poderoso; ele se sentiu também justificado pela ideología 
recém-prevalente em usar o seu poder até o fim. Finalmeute, os pri
meiros sucessos inesperados da fase "fácil" da industrializa~ao para 
substituir as importa~oes podem ter levado a urna superestimativa da 
"elasticidade" da economía. Esta foj a hipótese que apresentei num 
documento anterior: 

"... a fase "exuberante" da substitui~ao das importa~oes foi 
acompanhada de políticas públicas brilhantes que superestimaram 
mal a tolerancia da economía a urna variedade de empreendimentos 
arriscados, fossem eles redistribui~ao da renda por decreto, a constru
~ao de urna nova capital ou outras extravagancias ... pode-se conjetu
rar que em suas maneiras muito diferentes, Perón, Kubitschek, Rojas 
Pinilla e Pérez Jiménez podem todo.s ser considerados vítimas das desi~ 
lusoes da i_nv.ulnerabilidade económica alimentadas pelos primeiros 
sucessos surpreendentes e a rápida penetra~ao da indústria num am-
biente supostamente hostil." IQ · 

O ponto de vista apresentado aqui pode ser relacionado ao docu
mento de. Guillermo O'Donnell sobre os fenómenos económicos que 
fundamentaram o advento do autoritarismo na América Latina. 11 Este 
documento, cuja tese principal será discutida na s~o seguinte, tem 
em muita conta a imprevisibilidade da formula~ao politica na América 
Latina antes do estabelecimento dos regimes autoritários, e a conside
ra como um obstáculo importante para a acumula~o e o planejamen
to de investimentos a longo prazo. O'Donnell relaciona a fase "mais 
alta" da industrializa~ao na qual os insumos intermediários e os bens 
de capital devem ser produzidos, com urna necessidade maior de previ
sibilidade. Masé óbvio que algum grau de previsibilidade é necessário 
para qualquer tipo de desenvolvimento nos países onde urna grande 
par_te das economías, investimentos e produ~ao de decisoes sao feitas 

10 "The Political Economy oflrriport-Substituting lndustrialization in Latin Ameri
ca", Quarterly Journal of Economics, 82 (fevereiro 1968), reimpresso em meu A Bias for 
Hope: Essays on Deve/opment and Latin America (New Haven: Y ale University Press, 
1971), p. 100. 

11 "Reflexiones sobre las tendencias generales de cambio en el Estado burocrático
autoritá~io" de Guillermo O'Donnell, CEDES Documento N9 l, Buenos Aires, agosto 
1975 (m1meo). Urna versao inglesa um tanto diferente foi publicada na The Latin Ameri
can Research Review 13, N9 l (1978), pp. 3-38. 
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por agentes da economía privada .. ~t~ .o ponto: ~ntao; em ~~e O'Do~
nell identifica a falta de urna previsibihdade m1mma da po_htlca econo
mica como um fator importante na demora do desenvolvimento e no 
estabelecimento de regimes autoritários, ele nos convida a procurar. os 
motivos para esta falta - alguma coisa que, vinda de urna perspectiva 
bastante diferente, tentei fazer aqui. 

Talvez eu possa afirmar agora que a minha absor~ao recente no 
pensamento dos séculos dezessete e dezoito n~o foi inteirame~t: urna 
questao de fugir de urna realidade desagradave.I. ~s~a exped1~ao ao 
passado ideológico deu pelo meno~ urna contnbm~ao para a com
preensao da virada da América Latma para o autontansmo. Ela me 
Ievou a acentuar a baixa propensao dos formuladores políticos de se 
submeterem as restri~oes economicas normais. Isto está em contraste 
com as explica~oes mais comuns, que enfatizaram, as tarefas economi
cas inusitadamente difíceis que foram encontradas. Mas eu certamente 
nao desejo insinuar que as explica~oes dos último~ sa<: todas ~r~ada~. 
Na vérdade, a discussao segundo as linhas das exphca~oes tra~Icio~ais 
ocuparao a maior parte deste ensaio. Perto do seu fim, voltare1 rapida
mente ao argumento que acabei de apresentar. 

l. Argumentos Económicos: ~xigencias Especí~ca~ 
da Industrializa~ao como Determmantes do Autontansmo 

A ConJetura do "Ap;o.fundamento" de O' Donnell 

Mais de um século depois de Marx, a proposi~ao gera/ de que as 
mudan~as políticas importantes podem ser mais bem explicadas por 
fatores economicos nao é nem particularmente nova nem completa
mente convincente. Apesar de tudo, ainda é capaz de ser gerada urna 
considerável excitacao intelectual- e bastante legítimamente- quando 
se mostra ou se alega que urna virada espec(fica damaré política tem 
origem numa característica precisa do terreno económico que a funda
menta. O documento de Guillermo O'Donnell que acabamos d~ men
cionaré um bom exemplo. Sua tese principal é que a emergencia dos 
regimes autoritários nos principais países latino~am.ericanos de~de .a 
década de 1960 é devida em grande parte, embora md1retamente, as d~
ficuldades de "aprofundamento" (profundización) capazes de obstrmr 
o processo de industrializa~ao. ~ "a~rofundam~nto" ~ defini~o como 
a colocacao no lugar, a través de hga~oes para tras, do msumo mterme
diário e das indústrias de bens de capital, urna vez as indústrias de "úl
tima-fase" que produzam para o consumo ou artig'os de demanda final 
estejam estabelecidas. 12 Escrita em 1974-1975 e apresentada a urna va-

12 Vou usar "aprofundamento" em todo este docum~nto como tr~du~iío da "p~o· 
fundización" de O'Donnell. Os economistas devem ser avtsados que o stgmficado de a· 
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riedade de audiencias durante 1975, esta tese conseguiu dominar a dis
cussao num período de tempo muito curto. Naturalmente, o terreno 
intelectual estava bem preparado para a tese de O'Donnell pela no~ao 
da "exaustao da substitui~ao das importa~oes"., frase essa que tinha 
sido mais ou menos cor¡ente nas discussoes economicas por mais de 
dez anos. 13 Foi preciso apenas mais um passo para relacionar as difi
culdades alegadas da industrializacao para substituir as importa~oes 
(ISI) na América Latina com o advento, em vários países, de regimes 
autoritários. Os ossos nus da idéia podem ser encontrados na verdade 
em outra parte, sem muita explicacao e como se ela nao precisasse de 
nenhuma, 14 Mas a formulacao de O'Donnell, que ele pronunciou em 
seu trabalho anterior, 15 era particularmente rica, oportuna e persuasi-
va. 

Já que participei do debate sobre o processo de industrializa~ao, 
naturalmente tenho algumas impressoes sobre a tese de O'Donnell. 16 

Estas impressoes sao ambivalentes. O que é pior, percebo agora que os 
meus escritos foram ambíguos. 

Por um lado, o objetivo principal do meu artigo de 1968 foi ques
tionar a nocao de "exaustao" do ISI. Tenho portanto urna rea~ao 
crítica imediata a urna tese que atribuí um resultado político muito 
momentoso a um fenómeno económico sobre cuja própria existencia 
tentei levantar algumas dúvidas. . 

Contudo, embora alegando que o ISI nao estava necessariamente 
obrigado a ranger até parar em toda a América Latina na ausencia de 

profundamento" no sentido de O'Donnell é diferente do de "aprofundamento do capi 
tal", que se refere a urna expansiío da produciío conseguida em conjunciío com um au· 
mento da proporciio capital-trabalho, em contraste com o "alargamento do capital", 
que consegue essa expansiio sem aumentar a intensidade do capital. 

13 lsto é, pelo menos desde o artigo bem conhecido de Conceiciío Tavares sobre o 
"Rise and Decline of lmport Substitution in Brazi1", Economic Bulletin.for Latín Ameri
ca, 9 (marco 1964), pp. 1-65. 

14 U m bom exemplo é a análise de Celso Lafer do sistema político brasileiro, ondea 
"exaustao do modelo de substituicao das importacoes" é invocado várias vezes para ex
plicar a crise da "república populista" e a instalacao de um novo regime político, O sis· 
tema político brasileiro (Sao Paulo: Perspectiva, 1975), ·pp. 69-76. 

15 Já em seu Modernización y autoritarismo (Buenos Aires: Paidós, 1972), pp. 170 ss., 
O'Donnell relacionou as dificuldades de conseguir a "integracao vertical" e de estabele
cer "indústrias básicas" na tendencia para o autoritarismo. 

16 O'Donnell se refere generosamente ao meu trabalho no comeco da sua própria 
pesquisa, "Reflexiones", p. 1 i. Meu artigo "The Political Economy" foi elaborado 
sobre os Capítulos 6 e 7 da The Strategy o.f Economic Development (Néw Haven: Y ale 
University Press, 1958); New York: Norton, 1978) e os conceitos de ligacoes para trás lá 
introduzidos. Outros pensamentos estao em meu recente documento "A Generalized 
Linkage Approach to Development, with Special Reference to Staples", em Economic 
Development and Cultural Change, 1977. Suplemento (Essays in Honor of Bert F. Hose
litz), pp. 67-98. 
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uma mudanca estrutural prófunda, também indiquei que: (a) a iridus
trializa~tiio na América Latina era mais um·caso·seqüe.ncial, ".rt&orosa
menté encenado" do que tinha sido entre os que se mdustnahzaram 
mais cedo; (b) há um certo número de resistencias nas liga~o~s dinam!• 
cas para trás, isto é, ao "aprofundamento" (bem como vanas ~anet
ras de superá-las); e (e) há urna coisa tal como urna "fase particular
mente fácil o u 'exuberante' de substituicao das imp.ortacoes em que o 
processo de fabricacao está inteirame~te basea~o em m~teri~is e ma
quinaria importados ao passo que a tmportacao do arttgo e firme e 
efetivamerite impedida por controles." 17 

• • • ,. 

Em conjunto, estas observacoes podem emprestar apoto a tdeta 
de que o aprofundamento da estrutura industrial na direcao dos insu
mos intermediários e bens de capital representava afinal de contas al-
gum Iimiar decisivo. · 

Desnudei agora os motivos íntimos pelos quais posso gostar ou 
nao da tese de O'Donnell. Mas a questao nao é obviamente se a teS{ 
está de acordo com as idéias e opinioes previamente expressas por 
mim mas se ela é verdadeira ou falsa; ou, mais modestamente, se ela é 
uma'generalizacao sustentável considerando a evidencia histórica até 
agora diante de nós. . . · 

Em outra parte deste Iivro sao feítas tentativas para responder a 
essa questao decisiva por Robert Kaufman e José Serra. O trabalho 
deles levanta dúvidas sobre o fundamento empírico da tese de O'Don
nell a respeito de países decisivos como o Brasil e o Chile. Só na Ar
gentina é afinal de contas plausível que as dificuldades do aprofunda
mento da estrutura industrial~ e a necessidade de fazer isso trazendo 
tecnología estrangeira complexa através d~s firmas m~ltin.acionais, 
fossem experimentadas como problemas reats antes da pnmetra tenta
tiva malsucedida (Ongania) em 1966 de implantar um regíme auton
tário. 18 'Mas correspondencias sémelhantes sao difíceis de estabelecer 
albures. 

Parece, portanto, que a tentativa de O'Donnell de explicar os de-
senvolvimentos políticos com base nos fenómenos económicos está en
contrando ptoblemas. Sua tese deve ser descartada ou reformulada. 
Eu gostaria de advogar a segunda orienta~ao: a busca de O'Donnell 
deve ser ampliada em vez de abandonada. Como todos sabem, os fato
res puramente políticos, e em particular as rea~toes a revolucao cubana 

17 Bias, p. 99. . . . , . 
18 Nos Capítulos 14 e 15 do seu Iivro bem conhectdo La economw argentma (Mextco-

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica), publicado pela primeira vez em 1963, 
Aldo Ferrer falou da "falta de integra~;iio" da indústria argentina como u~ dos obstá~u
los importantes para urna experiencia de crescimen<o satisfatório para.o país. O senttdo 
da "integra<;iio industrial" de Ferrer está muito perto do "aprofundamento" de O'Don-

nell. 
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- o "grande medo" dos grupos dominantes latino-americanos a disse
mina~tao das táticas de guerrilha na Esquerda, e a determin~~tao dos 
Estados Unidos de impedir urna "segunda Cuba"- contribuíram po
derosamente para a instal~ao de regimes autoritários em um país lati
no-americ_ano após o~tr~ desde 1 ?58. A pesar de tu do, a busca pelo 
desenvolvtmento economtco tem stdo um tema tao dominante nos úl
timos trinta anos por toda a América Latina que a existencia de urna 
liga~tao sistemática entre o curso desta busca - seus sucessos e desa
pontamentos, por um lado, e as tendencias políticas importantes, por 
outro - tem um apelo intelectual inerente. O motivo para a larga acei,.. 
ta~tao da tese de O'Donell é precisamente este apélo. Agora vou discu
tir algumas maneiras alternativas de estabelecer essa liga~tao. 

Mas primeiro um ponto metodológico. Para estabelecer a liga~tao 
de al_guns acontecimentos complicados- digamos, ·mudan~ta de regime 
na dtre~tao autoritária num certo número de países - com algum fator 
causal fundamental, tal como a dificuldade de "aprofundar" a estrutu
ra de producao, nao basta mostrar que o último precedeu sistemati
camente as várias mudancas de regime. Há urna necessidade de de
monstrar urna liga\tiio plausivel, significativa, entre as duas séries de acon
tecimentos. No caso em questao aquí, esta necessidade é particular
mente forte porque, em conseqüencia do pensamento marxista do nosso 
tempo, o apelo a causas económicas para fenómenos nao-econó.micos 
c~ega urna aura excessiva de plausibilidade a priori. O'Donnell está 
evidentemente consciente destas questoes: ele nao vincula a intala~tao 
dos reginies autoritários diretamente a exaustao do ISI, como é feíto 
n~s ~present~~o~s mais "'":ulgares". Em vez disso, ele incluí como liga
cao mtermedtana da carleta causal a faltajá mencionada e a necessida
de de previsibilidade. Num ponto, além do miis,ele tenta mostrar que 
s~a. causa torno_u~se um mo~i~o real pina os atores afirmando que os 
vanos golpes_ mthta~~s se ongt~~ram (a). de urna compreensao de que 
as perturbacoes pohttcas e soctats que ttveram que ser reprimidas fo
ram causadas em parte pelas crises periódicas inflacionárias e do batan
eo de pagamentos; e (b) da consciencia de que estas crises por su a -vez 
decorriam da falta de integracao vertical das estruturas industriais na
cionais. 19 O fato deste tipo de afirma~tao vir da pena de O'Donnell 
m ostra que ele sen ti u - muito apropriadamente - mais a necessidade 
de provar sua tese do que estabelecer simplesmente a existencia de 
urna seqüencia temporal que levava da sua causa alegada ao estabele
cimento dos regimes autoritários. 

Agora a proposi~tao (a) certamente está correta: as altas taxas de 
inflacao e as crises periódicas do balanco de pagamentos sao larga
mente compreendidas ambas como síntomas e propulsoras da desinte-

19 "Reflexiones", p. 16. 
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gracao sócio-política; talvez os formulados políticos e praticantes de 
golpes tenham seguido a pista destes males áinda mais longe, mas se fi
zerant isso nao podem te-los ·atribuido a falta de um processo de apro
fundamento que nem sequer.existia como problema em um certo nú-
mero dos países em questao. · 

Este é um bom ponto de partida para o esforco previamente 
anunciado de ampliar a busca de O'Donnell. Se a tese do aprofunda
mento nao se sustentar, há alguma coisa, dentro da esfera do desenvol
vimento económico, que possa ser posta em seu lugar? Quais, se é que 
há algum, sao os problemas económicos e as i~eol~gias atr~vé~ das 
quais estes problemas foram interpretados que tem, dtreta ou mdtreta
mente, tornado um certo número de países "maduros" para a insta
lacao de regimes autoritarios? Se a pergunta for feita desta forma, es
tá-se pesquisando tanto sobre os problemas económicos como tais, 
como sobre a maneira pela qual eles incidiram na consciencia dos vá
rios grupos políticos e sociais. A seguir tocarei em ambas estas ques-
toes. 

A Transiriio Para Políticas Económicas Mais Ortodoxas 

Existe um sério candidato alternativo para o papel que O'Donnell 
atribuí u ao aprofundamento. Este é a necessidade de um conjunto de 
políticas económicas mais ortodoxas após o ISI ter sido perseguido 
por algum tempo através da bem conhecida, mas muito pouco ortodo
xa, combinacao de inflacao, superavalizacao do meio circulante, rigo
rosos controles quantitativos das importacoes e algum financiamento 
estrangeiro sob a forma tanto de ajuda como de cilpitais privado_s. 

20 

Como tem sido muitas vezes indicado, esta combinacao de políticas 
tem a virtude de realizar urna transferencia da renda dos exportadores 
tradicionais de produtos primários para o setor industrial em expan
sao e de fazer isso indiretamente, até erraticamente, sem taxar real
me~te os exportadores. Do ponto de vista do estado, o arranjo funcio
nou melhor e por mais tempo em alguns países (tal como o Brasil) do 
que em outros (tal como a Argentina), em grande parte devido a capa-

20 Na literatura inglesa, as duas fases tem sido freqUentemente rotuladas respectiva
mente de "voltado para fora" e "voltado para dentro". Eu nao gosto desta terminologia 
devido ao julgamento de valor positivo que "voltado para fora" contém em compara~iío 
com a fase supostamente deletéria de "voltada para dentro" (note que em espanhol de
sarrollo hacia adentro tem urna conota~iío positiva porque, em vez de autarquia e intro
versiío, ela evoca a imagem de franquear o interior e o mercado doméstico). Meus pró
prios ju\gamentos de valor sobre estas duas fases se tornariío aparentes no cur.so das pá
ginas seguintes. Mas, completamente a parte deste ponto, "voltado para fora" se refere 
apenas a um aspecto das novas politicas, isto é, taxas de cambio, tarifas, etc., e despreza 
as novas políticas fiscais e de taxa de juros que podem ser da mesma forma importantes. 
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cidade dos exportadores tradiCionais de resistirem mudando para ati
vidades nao-punidas, consideravelmente diferentes de país para país
essa capacidade era muito maior para os criadores de gado da Argenti
n_a do que p~ra os plantadores de café do Brasil e da Colombia, pelo 
stmples motivo de que o gado, ao contrário dos pés de café, pode ser 
abatido, depois do que o produto da sua venda pode ser investido em 
atividades nao punidas. 21 Mas finalmente este padri'io particular de 
promover a industrializa~ao encontrou problemas em toda parte por
que urna ou outra das várias condicoes essenciais para o funcionamen
to do padrao como um todo vieram a faltar: as exportacoes tradicio
nais perderam terreno (algumas mais cedo e outras mais tarde, como 
acabamos de notar); tornou-se difícil manter a inflacao dentro de limi
tes- razoáveis; os recursos que tinham sido originalmente destinados a 
industrializa~ao foram desviados para outros fins (p. ex., construcao 
de Brasilia); e, parte em conseqüencia destes vários desenvolvimentos, 
os fornecedores de capital e de aiuda estrangeira tornaram-se descon
fiados. 

A diminuicao da velocidade da industrializacao que ocorreu em 
vários países em diferentes ocasioes durante as décadas de 1950 é 1960 
foi ocasionada mais por essas dificuldades do que por qu~lquer '"e
xaustao" do ISI, isto é, por alguma barreira intrínseca para promover 
a expansao industrial. O que aconteceu foi que o ISI foi levado para a 
frente sob um padrao institucional que em certa ocasiao representava 
urna brilhante invencao social para contornar os obstáculos estrutu
rais, tais como a dificuldade de taxar diretamente os exportadores de 
produtos primários e a fraqueza da burguesía doméstica. Como fre
qüentemente acontece, a invencao era mais brilhante quanto menos 
consciente o u planejada ela fosse- isto é, durante as primeiras fases- e 
perdía em eficiencia logo após os formuladores políticos perceberem u 
que tinha acontecido. Como nos mitos que demonstram os perigos de 
se apoderar dos segredos dos deuses, os formuladores políticos abusa
ram do seu conhecimento recém-adquirido e aplicaram em excesso a 
fórmula mágica que havia pago esses belos dividendos iniciais. 22 

Além do mais, enquanto o padrao institucjonal original para a 
promocao do ISI diminuiu em eficiencia, um certo número de novas 
oportunidades surgiu em con~eqüencia da industrializacao interve
niente, embora elas passassem muitas vezes despercebidas por um 
tempo considerável. Com a economía do mundo em rápida expansao, 
as possibilidades de exportacao emergiram para algumas das novas 
manufaturas (bem como para os produtos primários nao tradicionais), 

21 Ver Bias, pp. 11-12, para urna elabora~iío destf' ponto. 
22 Ver, por exemplo, "The Goldfish .. em Russian Fairy Tales coligidos por A. Afa

nasev (Nova Jorque: Pantheon, 1973), pp. 528-32. 
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mas elas estavam ocultas pela taxa de cambio supervalorizada que fa
zia os precos domésticos parecerem nao-competitivos. 23 Em segundo 
lugar, o investimento industrial pode ser cada vez mais financiado pe
los lucros auferidos pelas novas indústrias, de forma que as transferen
cias intersetoriais que tinham servido originalmente para este fim se 
tornam dispensáveis. Finalmente, e particularmente nos países maio· 
res, a industrializacao e a expansao do mercado doméstico lancaram 
as bases económicas para a ampliacao da taxacao da renda, e para o 
estado e as suas agencias tomarem emprestado de um incipiente mer
cado de capitais. 

Em conseqüencia destes novos desenvolvimentos e oportunidades 
tornou-se realmente promissor dispensar o padrao original em dete
rioracao para a promocao do ISI. lsto significou o estabelecimento e 
manutencao de urna taxa de cambio nao-supervalorizada, combinada 
com um apoio maior da taxacao direta para as despesas públicas, em 
precos realistas para os servicos públicos e em mercados de capitais, 
em vez de em financiamento inflacionário e lucros das operacoes de 
cambio estrangeiras. 

Este tipo de transicao para um conjunto de políticas mais ortodo
xas e orientadas pelo mercado - a seguir usarei apenas ocasionalmente 
o termo "transicao" - nao foi de maneira alguma fácil de conseguir, 
devido a um grande número de interesses adquiridos que estavam em 
jogo nos velhos arra:njos. Em alguns casos, na América Latina e.alhu
res, e transicao se deu de urna maneira descontinua, combinando a 
desvalorizacao com o desmantelamento rápido de certos controles do 
cambio bem coino através da conversao em lei, dentro de um breve 
período de tempo, de várias reformas nos campos da taxacao, precos 
dos servicos públicos e mercados de capitais. Devido a estas caracterís
ticas da transicao - a oposic,;ao a ela de vários setores poderosos e a 
possível necessidade de decisoes políticas descontinuas - ela parece 
urna candidata excelente para tomar o lugar do "aprofundamento" 
como o problema económico fundamental que levou a instalac,;ao dos 
regimes autoritários. 

Antes desta hipótese ser considerada, é interessante examinar 
como ela difere da conjetura de O'Donnell. Nas "Reflexiones ... " 
O'Donnell fala repetidamente da necessidade da exportacao de manu
faturas, como se tais exporta~;oes fossem parte e parcela do "aprofun
damento" (por exemplo, p. 17). Mas isto dificilmente é legítimo, pelo 
menos sem urna grande. quantidade de mais explicacoes. A virada para 

23 M arcelo Diamond e Daniel Schydlowsky chamaram a atenc;iio para esta situac;ao. 
Ver Doctrinas económicas, desarrollo e independencia de Diamand (Buenos Aires: Pai
dós, 1973). Capítulos lO e 11; "Latin American Trade Po1icies in the Seventies: A Pros
pective Appraisal", de Schydlowsky, Quarterly Journal o.f Economics 86 (maio 1972). 
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~.expo~tacao. ~e manufaturas significa primeiro que tudo que algumas 
mdus.tnasextstent~.\' ad<:Iuiram .no~os escoadouros para os seus produ
tos- Isso representa mais ampiiacao do que aprofundamento E 
~ost~a s.erra, ~sta ampliacao teve lugar no Brasil após 0 adve~~~~~ 
~utfnt~n~mo, Juntame~te com um aumento do coeficiente de impor
ta~a~ para um certo numero de produtos industriais básicos, ·isto é, 
exatam~nte o oposto do aprofundamento. Finalmente, a trarisicao de 
que esllve faJando envolve u m certo número de outras poii't'ca J' 
da pro ~ d· ~ J s a em 

d . mocao as exl:'o~tacoes, e estas outras políticas - reforma fiscal 
e e mercado de capitais, entre outras- tem mais urna vez muito pou-
co a ver com o aprofundamento. · 
. De u.m certo ponto de vis!a pode a pesar de tu do ser alegado que 0 fp~ofundamento e a exportacao de manufaturas estao íntimamente re
ac~onados: urna taxa de cambio supervalorizada pune nao só a expor-

tacao de manufaturas como também a ligacao para trás ou processo 
d.eaprofundam~n~o. ~ m_?tivo é simples. A supervalorizacao do meio 
Circ.ulante domestico sigmfica que as importacoes permitidas pelo me
camsmo d~ controle levam urna etiqueta de preco atraentemente bai
~a. Coma Importa~ao de bens de capital tendo prioridade na alocacao 
. a moeda e.strangeira escassa, o baixo custo doméstico da maquinaria 
~mp~rt~~a e capaz de atu~r como meio dissuassório para a fabricacao 
_?meshca de ~ens de capital, da mesma forma como a supervaloriza

c~o d.esenc~raJa as exportacoes. O estabelecimento de urna taxa de 
cambi~ realista pode. port~nto. ser.importante para o desenvolvimento, 
no d~vido tempo. ~e urna md~stna doméstica de bens de capital. Mas 
este ~ ~m e.fetto nao pretendido (e geralmente muito retardado) da 
transicao. 

Os pr~blema~ eco~ómicos e o ponto decisivo resultante da políti
ca economica aqu1 delineada se torna ainda mais distinto de aprofun
dame.nto urna vez ~evados em conta as questoes ideológicas. Como foi 
!?encwnado anten.o.rmente; os problemas económicos dos quais os 

_formuladores poii!Icos e praticantes de golpes" estavam mais cons
cientes eram, pnmeuo, a inflacao e, segundo, o desequilibrio do balan
co;de pagamentos, especialmente quando as reservas de moeda estran
geira ~stavam ameacando acabar. AqueJes que foram responsáveis 
P~la .;1rada da polít~ca latino-americana em direcao ao autoritarismo, 
p~rc~almente sobo Impacto destas crises gemeas, tinham algumas no
coes so~re ?S problemas políticos e económicos que foram por sua vez 
~esponsave1s pela emergencia imediata. Mas, pelo que sei, a falta de 
~profundamento desempenhou apenas um papel muito secundário se 
e que ~esempenhou, nessas nocoes, exceto talvez, mais urna vez 'na 
Argentma. ' 

. . ~ inflac?o foi p~imeiro que tudo atribuida a incompetencia ro
dJgahd.ade e mcapacJdade de resistir as pressoes populistas dos g:Ver- . 
nos pre-golpe. Mas urna crenca em fatores mais profundos, mais "es-
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trutura'is'~ influiu também. Em todos os regimes autoritários as pos!
coes,economicas máximas de tomada de decisoes foram ocupadas pn
meiro por uin certo tipo de pessoa - que pr?fessasse u~ a grande con
fianca nas forcas do mercado e que deRunctasse, e se dtspusesse a cor
rigir, algumas das distorcoes mais sérias nos precos .relat~vos qu; er~m 
0 legado habitual da inflacao, particula~men!e c?~ rela~a? a~ cambto, 
juros e tarifas dos servicos públicos. A mfluencta tde~lo~tca a qual es
tes formuladores políticos estavam respondendo prmctpalmente era 
um coice antiplanejamento, anti-ISI e anti-ECLA. Co~o é do co!lhe
cimento geral, o componente mais absolutista deste_movtm~nto fm_um 
grupo de economistas latin?-am_ericanos qu~ havta receb.tdo trema
mento de graduacao na U mverstdade de Chtc~go, ~~ CUJO depa!~a
merito de economía as opinioes ngorosas neo lazssez-fazre prevalectam 
há muito tempo. . , . 

Mas outras influencias, aparentemente menos doutnnanas, tra-
balhavam na mesma direcao. Do meio para o fim da década ~e. 1960, 
as políticas que haviam servido para promover a ISI foram cnttcadas 
em detalhe por um grupo de economistas, principal~ente ?os países 
desenvolvidos e com o apoio influente de orgamzacoes tats como a 
Instituicao Brookings, o Banco M un dial e a Organizacao p~ra Coope
racao e Desenvolvimento Económico. 24 O principal concetto técmco 
desenvolvido nestes vários relatórios, acompanhados por um grande 
fluxo de artigos nos periódicos profissionais, foi o da "taxa ?e prote
cao efetiva"' que pode diferir substancial~ente da ta~a ~ommal d~fi
nida pelos direitos alfandegários. 25 RelaciOnando o dtretto ~duanetro 
com o valor acrescentado em vez de com o valor tota_l do arttgo pr?te
gido, a taxa efetiva expressa a pr~teca~ real con:edt~a pelos duettos 
alfandegários ao produtor local - tsto e, a extensao ate onde os custos 

24 Ver Economic Po/icies Toward Less Developed Countries de Harry .G. Jo~nson 
(Washington, D.C.: Brookings, 1967). Este livro foi escrito c~mo urna anáhse cri!1ca da 
pi-imeira conferencia da UNCTAD em 1964. A OCDE patrocmou um .g~ande proJeto de 
pesquisa em muitos paises sobre a industrializacao e políticas ~omerc1a1s abrangen~o o 
Brasil, India, México, Paquistiio, Filipinas e Formosa. O princ1~a1 resu!tado d? proJetO 
foi Industry and Trade in Some Deve/oping Countries de Ian Llttle, T1bor Sc1tovsky e 
Maurice Scott (publicado para o OCDE pela Oxford University Press em 1970~. Este re
latório geral foi muitas vezes muito mais cri~ico do ISI do 9ue os estudos do ~a1s sobre o 
qua! se supunha que se baseasse. Isto é part1cular~e~te ~v1dente quando ~~~e compara· 
do com ·o estudo de Joel Bergsman, Brazi/: Industnallzatwn and Trade !'olzczes (OCDE
Oxford University Press, 1970). Outro estudo em larga escala, patrocmado pelo Banco 
Mundial e o Banco de Desenvolvimento Inter-Americano, é o de Bela Balassa e Asso
ciados, The Structure of Protection in Developing Countries (Baltimore: The Jonns Hop-
kins University Press, 1971). . _ 

25 O cálculo real das taxas efetivas exigiram estatisticas de msumo-produ~ao que no 
meio da década de 1960 estavam se tornando disponiveis para um certo número de paí
ses em desenvolvimento. 
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da sua própria operacao de fabricacao podem exceder os padroes 
mundiais competitivos. Dada a fase típica de industrializacao dos paí
ses em desenvolvimento, com a substituicao das importacoes dos arti
gos de consumo ocorrendo muito antes da dos bens intermediários e 
de capital, que eram importados e pagavam direitos baixos, ás taxas 
efetivas de protecao para os artigos de consumo nestes páíses eram 
muitas vezes um múltiplo das taxas nominais já altas. 

Há duas maneiras principais de fazer baixar a taxa efetiva: urna é 
cortar as taxas nominais dos artigos de consumo produzidos domesti
camente; a outra é aumentar as taxas dos insumos e maquinaria inter
mediária - desde que estes artigos nao sejam produzidos localmente 
mas sejam necessários para a indústria doméstica, eles geralmente pa
gam taxas baixas ou zero. U m aumento dessas taxas é urna conclusao 
precipitada urna vez a producao doméstica destes itens seja iniciada. O 
aprofundamento da estrutura industrial é assim outra maneira de fa
zer baixar as taxas efetivas de protecao. É sem dúvida, mais indireto 
do que o' corte direto da·s taxas nominais. A pesar de tudo, pode-se es
perar pelo menos que algumas das numerosas publicacoes sobre o as
sunto prestassem atencao a isso. Mas, exceto por um importante arti
go inicial que demonstrou a proposicao, 26

• nenhuma dessas sugestoes 
puderam ser encontradas, e todo o peso da crítica do ISI era numa di
recao apenas: se se quer r~<_luzir as ineficiencias da alocacao (inclusive 
horrores tais como "valores negativos acrescentados") resultantes dos 
altos níveis de protecao 'efetiva, deve-se reduzir as· taxas nominais. 
A través des te conselho político unjlateral, a literatura da pro teca o efe
ti va revelou a sua tendencia antiindustrializacao. Também se torna 
aparente que o aprofundament-o rnao fazia parte do clima ideológico 
que preparou o terreno para as políticas de transicao: logicamente os 
analistas da protecao efetiva deviam ter recomendado, pelo menos 
ocasionalmente, o aprofundamento da estrutura industrial, mas eles 
nunca fizeram isso porque essa recomendacao nao combinava com 
suas premissas ideológicas e intencoes. Bastante claramente, essa lite
ratura atacava a industrializacao, nao porque ela tivesse realizado 
muito pouco, mas porque pensava-se que ela fora levada lorige de
mais. 
· É entao, a fim de proclamar que o advento dos regimes autoritá
rios na América Latina estava ligado a necessidade de realizar, numa 
certa fase,a transi~ao para um conjunto de políticas económicas mais 
ortodoxas? A primeira vista, esta explica~ao parece de acordo tanto 
com alguns dos fatos observados como com as ·declara~oes e ideolo
gías dos formuladores políticos. Na verdade, os governos autoritários 

26 Ver ."The Structure of a Tariff System and the Effective Protection Rate" de Max 
Corden, Journal of Po/itical Economy, 74 Ounho 1966), p. 229. 
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que chegaram ao poder adotaram muitas vezes o novo conjunto de 
políticas com considerável fanfarra e se apegaram a elas com extraor
dinária obstinacao mesmo quando elas estavam longe do sucesso. 
Desta maneira foi criada a impressao de que é preciso um governo au
toritário para realizar a transicao. Num exame mais detalhado, contu
do, surgem dúvidas consideráveis oeste sentido. 

O fato é que em vários casos a transicao foi ou está sendo conse
guida sem a presenca de uin regime autoritário. A Colombia é talvez a 
ilustracao mais clara. Aqui foram tomadas um certo n~mero de medi
das típicas da transicao. Primeiro os subsídios as exportacoes e mais 
tarde as minidesvalorizacoes tem promovido com sucesso novas ex~ 
portacoes agrícolas e industriais; o nível médio de protecao foi baixa
do; as taxas de juros foram aumentadas substancialmente, de forma 
que o grosso das transacoes a crédito nao tem mais lugar a taxa~ de ju
ros reais negativas; e foi decretada urna reforma substancial do impos
to de renda. Tudo isto ocorreu sem o estabelecimento anterior de um 
regime autoritário. No Chile pró-Allende, da mesma forma, as políti
cas de transicao, particularmente com relacao ao estabelecimento de 
taxas de cambio mais realistas através de minidesvalorizacoes e subsi
dios as exportacoes, fizeram seu aparecimento na década de 1960, du
rante o governo Frei. O Brasil é obviamente o país cuja história recen
te combina melhor com a hipótese de que é necessário um regime au
toritário para realizar a transicao. Mas isto só é assim, parece agora, 
porque o autoritarismo chegou muito cedo ao Brasil. As políticas que 
parecem no Brasil como se fossem devidas a mudanca do regime que 
teve lugar em 1964 foram adotadas subseqüentemente albures sob di
versos auspícios políticos. 

Ace/erac:iio do Crescimento Industrial Através 
da Desigualdade Aumentada da Renda 27 

Tratarei rapidamente de urna terceira ligacao possível entre o de
senvolvimento económico e a instalaciio dos regimes autoritários. Isso 
pode ser reunido de um certo número de trabalhos, na maioria de au
tores brasileiros.28 Colocado o mais sucintamente possívei,_aqui está a 
tese: quando os países que estiio se industrializando com a distribuicao 
da renda típica da América Latina entram na fase de acentuar a fabri
cacao doméstica de automóveis e outros artigos de consumo durável, 
suas polítiéas tem probabilidade de se mover na direcao autoritária e 
repressiva. 

27 Esta subsecao foi acrescentada em resposta a urna sugestao de José Serra. 
28. partes do argumenio sao devidas a Análise do "modelo" brasileiro de Celso·Furta

do (Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 1972). 
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Que os padroes setQriais do crescimento tenham alguma relacao 
com a natureza do regime político nao é realmente urna idéia nova. A 
seguinte afirmacao. por exemplo, soa tanto familiar como plausível: 
um governo que óeseje despejar todos os seus recursos de investimen
to em armamentos e bens de capital para a indústria pesada deve man
ter o consumo baixo e tem portanto probabilidade de ser mais repres
sivo do que um governo que debc.a parte do crescimento da econoniia 
tomar a forma de consumo aumentado. Este tipo de raciocinio tem 
sido usado muitas vezes para explicar a manutencao das políticas au
toritárias na Uniao Soviética; e, em certa ocasiao, muitos analistas li
garam as perspectivas de liberalizacao política nesse país as mudancas 
das políticas económicas que poderiam favorecer a'expansao há muito 
retardada das indústriais de artigos de consumo. Os acontecimentos 
nao confirmaram precisamente estas conjeturas, já que mais artigos de 
consumo estao sendo produzidos agora na Uniao Soviética, enquanto 
a natureza autoritária do regime soviético nao está desaparecendo per
ceptivelmente. Em conseqüencia, nao se tem ouvido muita coisa se
gundo estas linhas ultimamente. 

Para a América Latina, fm proposta urna variante interessante da 
idéia. Aquí nao é a compressao do consumo agregado, destinada a fa
zer espa~;o para urna expansao do setor de bens de capital, que é consi
derada responsável pelas políticas repressivas e autoritárias. Pelo con
trário, a enfase é sobre a expansiio desigual do consumo. Desigual com 
relacao tanto aos tipos de artigos como as éategorias de consumidores. 

O argumento trata do seguinte. Eni certa fase do desenvolvimento 
industrial no estilo Ocidental, a maneira mais fácil de promov-er o eres
cimento rápido é através de urna expansao das indústrias automobilís
ticas e de consumo durável, coma última sendo ajudada por um surto 
económico na construcao de casas para as classes de renda média e su
perior, o que pode por si mesmo dar urna ótima contribuicao para o 
crescimento global. Desde que ela seja orientada principalmente para 
o mercado doméstico, este tipo de expansao só pode ter lugar se hou
ver um bloco adequado de recebedores de renda média e superior que 
desejem mantero surto económico de artigos de consumo durável (e 
casas) através de novas compras. Já que só as pessoas em boa situa~ao 
financeira .estao em condicoes de adquirir os automóveis, casas ou 
apartamentos, e muitos dos artigos de consumo durável, o aumento da 
renda que vem com a expansao económica deve ser canalizado para 
elas. As secoes mais pobres estao a urna distancia irrealizável para se
rem freguesas das ipdústrias em expansiio e iriam simplesmente "des
perdicar" em arroz e feijao qualquer aumento dos ganhos; a renda de
las deve portanto ser impedida de aumentar, ainda mais porque os úl
timos itens sao de suprimento inelástico. Mas a fim de conseguir este 
tipo de perfil de consumo (também designado como de "desenvolvi-
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mep.to excludente e concentrador" - desarroiio excluyente e concentra
dor); sao necessárias a repressao política e o autoritarismo. 

· Há urna coisa curiosa quanto a estas proposicoes. Mas duas ob
servac;:oes críticas sao 1mediatamente necessárias: 
· l. Nenhum dos regimes autoritários da América Latina foram es

tabelecidos a fim de perseguir a estratégia do crescimehto que acabo u 
de s~r ~sbocada. Quanto ao aprofundamento, a idéia desse tipo de es
trag:dia nun~a se tornou u~ motivo real para os generais e políticos 
que mtroduzuam esses regimes. 

2. Como no caso da transicao para políticas mais ortodoxas os 
surtos económicos grandes ou pequenos das indústrias de automó~eis 
e de artigos de consumo durável tiveram lugar num.certo número de 
países latino-americanos durante os últimos vinte anos mais ou me
n.os, tanto antes como depois do estabelecimento dos regimes autoritá
nos e também na sua ausencia total. 
. · · O argumento acabado de ser apresentado tem apesar de tudo o 

seu lado convincente, porque descreve bastante bem o que vem acon
tecen.do y~r Uf!l certo número de anos no Brasil, o país corri o surto 
e~onomico mais espetacular na producao de automóveis e artigos de 
éonsumo durável. Desde o meio da d~cada de 1960 até cerca de 1973 a 
política ec~nómica brasil~ira canalizou na verdade quantidades ma~i
c;:as de credito ao consumidor para compra de automóveis e artigos de 
consumo durável para qualquer um que pudesse afirmar ser uní con
sumidor sério, ampliou os diferenciais de ordenados e salários e man-

. te~e baixo~ os salários da extremidade inferior da escala, pelo menos 
at: 1974~ E provável que estas poyti~as nao pudessem ter sido perse· 
guidas tao coerentemente na ausencia de um governo "forte". 

C? q~e ternos aquí, portanto, nao é urna explicacao económica do 
autontansmo, mas urna explicacao política de urna virada no desen
volvif!l~n.to ec~~ómico brasileiro: antes da existencia de um governo 
autontano facihtou a formulacao da política económica fortemente 
orie.ntada para a ~xpans~o de urna categoría especial de consumo. 
MUlto mais podena ser dito sobre as conseqüencias económicas e da 
p~lít~ca económica dos regimes autoritários, mas acontece que este 
nao e o assunto do presente ensaio, que trata das suas determinantes 
económicas. 

11. f:nfase na Ideología: 
Urna Superdose dos Problemas Propostos? 

Tendo encontrado falhas na conjetura do "aprofundamento" de 
O'Donnell. e também nas duas hipóteses alternativas, esto u voltando 
de m~o~ vazias da expedicao da secao anterior? Nao penso assim. Pelo 
contrano, com base nessa expedicao, é possível sugerir que a relacao 
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~ntre os problemas económicos nao resolvidos e a mudan ca do regime 
e de urna natureza um tanto diferente. A busca de urna única dificulda
de económica estrutural específica fundamentando o advento de auto
ritarismo na América Latina nao me parece prometedora. Mas há ob
viamente urna relacao entre o advento dos regimes autoritários e a 
consciencia generalizada de que o país está enfrentando ·sérios proble
mas económicos (que podem diferir de país para país) sem ser capaz de 
resolve-los. 29 Quanlo maior e mais generalizada a sensacao de incapa
cidade de resolver os problemas, maior será a tendencia de realizar a 
mudanca doregime bem como a disposicao por parte de grandes gru
pos de aceitá-la e talvez louvá-Ia. E quanto maior o número de proble
mas reais ou alegados nao resolvidos no momento do estabelecimento 
de:um governo autoritário, maior será a tentacao e justificacao para 
esse governo se instalar no poder por um longo período de tempo, e 
maiores sao as chances desse governo se legitimar,. desde que alguns 
destes problemas possam ser resol vi dos ou melhorados. Se a questao é 
colocada desta maneira geral, é possível salvar alguma coisa das v·árias 
hipóteses que foram examinadas. A consciencia dos problemas do 
aprofundamento, digamos na Argentina, e da transicao, digamos no 
Brasil, podem bem ter contribuido em ambos os países pa.-a a mudan
ca do regime na direcao autoritária e mais ainda para a .determinacao 
dos novos regimes autoritários se manterem no poder e· para o seu po
tencial de legitimizacao. Mas com esta formulacao a nossa pesquisa 
muda de natureza, a medida que a nossa atencao se concentra nao tan
to nos problemas ocultos a serem detectados pelo oJho penetrante de 
algum cientista social mas nas tarefas que sa.o propostas· abertainente e 
em voz alta a urna sociedade por porta-vozes influentes de dentro e de 
fora. 

Isto me leva a urna nova direcao. Muitas vezes se .presume que 
baja alguma proporcionalidade rigorosa entre os problemas que urna 
sociedade experimeQta e os problemas propostos a ela pelós seus in
telectuais, formuladores políticos e o u tras pessoas influentes. Mas esta 
presuncao pode ser questionada. É concebível que a articulacao dos. 
problemas e a elaboracao de propostas para a.sua solucao aumentem eni 
certas ocasioes com completa independencia do que acontece realmen
te na economía e na sociedade. Esse aumento autónomo dos proble
mas. e propostas de solucao pode obviamente ter conseqüencias políti
cas Importantes, e vou agora sustentar, como urna antítese 8: secao an
terior, que um fenómeno deste tipo esteve surpreendentemente em evi
dencia na América Latina nas últimas décadas. 

29 O processo através do qua! certo estado de coisas vem a ser definido como um 
problema que deve ser resolvido ou melhorado pela política pública é discutido em meu 
Journeys· Toward Progress: Studies of Economic Policy-Making in Latin America (Nova 
Iorque: Twentieth Century Fund, 196~, e The Norton Library, 1973), pp.229-38. 

85 



Há alguns anos atrás declarei ver um valor considerável na escota 
estruturalista do pensamento da América Latina e em sua busca pelos 
problemas "profundos" - tais como certas condi~;oes de posse da terra 
- que se acreditavam fundamentar os problemas superficiais da infla
·cao e do desequilíbrio do bataneo de pagamentos. Meu argumento era 
que desta maneira o problema superficial atua como um holofote e 
ajuda a deteccao precoce dos males sociais que, se negligenciados por 
muito tempo, podem ser muito mais difíceis de curar. Do porito de vis
·ta deste ensaio parece, contudo, que a estratégia estruturalista da solu
cao do problema pode ser e provavehnente foi superada: nas últimas 
décadas as sociedades latino-americanas foram sujeitas a urna barra
gem incessante e sem precedentes de propostas de reformas estrutu
rais, É como se a inflacao do nível de precos tivesse produzido no rei
no ideológico urna infla~;ao na geracao de "remédios fundamentais". 
Quando as políticas que sao assim propostas estao consideravelmente 
além da capacidade de urna sociedade, geralmente é gerada urna sensa
cao difusa de frustracao. 

Estamos lidando aquí com o equivalente do fermento, excitacao e 
criatividade notáveis que foram urna característica tao mareante da 
cena intelectual latino-americana durante os últimos trinta anos. Foi 
neste período que a ciencia social da América Latina, embora nao al
caneando completamente os triunfos da literatura latino-americana 
contemporanea, obteve amplo reconhecimento por sua vi~alidade. 
Novas idéias foram constantemente geradas e muitas vezes se .torna
ram temas dominantes nas discussoes internacionais. A notável contri
bui~;ao dos latino-americanos para a análise dos problemas dos países 
mais pobres foi reconhecida, por exemplo, na nomeacao de Raúl Pre
bisch como primeiro Secretário da Conferencia das Nacoes Unidas 
sobre. Comércio e Desenvolvimento (UNCT AD). 

Mas houve um equivalente a estas realizacoes que só agora pode 
ser percebido em retrospecto, de natureza um tanto semelhanteaquele 
de outros períodos iguais de fermento intelectual, desde o Iluminismo 
Frances até o extraordinário florescimento cultural de Viena na virada 
do século dezenove para o vinte. ·Este equivalente foi a frustracao re
sultante do abismo crescente entre a realidade das sociedades latino
americanas e as tarefas a elas propostas. 

Quando olhamos para trás para a seqüencia destas tarefas, parece 
que elas foram propostas a fim de aumentar a dificuldade. A tarefa 
proclamada alguns anos após a II Guerra Mundial foi a industrializa
cao, quando os esforcos nesta direcao já haviam se iniciado. Como 
urna atividade em curso, aindustrializacao era um empreendimento 
claramente ao alcance das sociedades latino-americanas. Mas esta ta
refa relativamente fácil foi logo suplementada, na década de 1950, pelo 
chamada para o planejamento; ele veio nao só da ECLA mas, apoiado 
fortemente por fundos a serem emprestados, por setores inatacáveis 
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do "cstabclecimento", tais como o Banco Mundial. Supunha-se que o 
planejamento para o desenvolví mento económico estabelecesse objeti
vos para a economía como um todo e para o crescimento equilibrado 
dos seus vários setores, e que indicasse como estes objetivos poderiam 
ser alcancados pelo investimento coordenado em beneficio tanto 
público como do setor privado. Este era um empreendimento mais 
complexo e que ia contra a índole de grande parte da estrutura institu
cional dos governos e sociedades latino-americanas: 30 As tentativas de 
estabelecer agencias de planejamento e de produzir documentos de 
planejamentó foram feítas no devido tempo em muitos países, mas a 
extensao em que estes esfor.;;os tinham qualquer relacao com o curso 
da acao do governo e do desenvolvimento económico diferiam ampla
mente entre os países e flutuavam loucamente de um periodo para ou
tro, mesmo dentro daqueles países onde houve um impacto. Estranha
mente, as agencias de planejamento que haviam sido estabelecidas 
para dar maior estabilidade a acao governamental no campo económi
co estavam elas próprias sujeitas a considerável instabilidade, oscilan
do de rompantes~hécticos de atividade e influencia real até urna sono
lenda e impotencia totais. Finalmente foi conseguida urna certa con
solidacao das novas estruturas burocráticas; mas suas realizacoes fo
ram decididamente modestas em comparacao com as nocoes ambicio
sas que haviam inspirado a criacao delas. 

A tarefa seguinte a ser proclamada - no come~;o da década de 
1960 - era para um empreendimento ainda mais ambicioso: a integra
cao económica das várias economías latino-americanas.. Bastante 
plausivélniente foi acentuado que o desenvolvimento industrial com
pleto e eficiente nao podia ser conseguido pelos países latino
americanos isoladamente devido aos mercados limitados e as econo
mías de escala. Foram }ancadas enormes negociacoes intergoverna
mentais, e estabelecidos mec~nismos iriternacionais e burocracias ple
namente desenvolvidos. Os formuladores dos acordos nao estavam sa
tisfeitos com o objetivo de urna uniao alfandegária, mas acharam que, 
devido as diferencas entre a América Latina e a EuropaOcidental, era 
imperativo tentar a difícil tarefa de dividir eqüitativamente as indús
trias pelos vários países numa base complementar. Dez a quinze anos 
mais tarde, os vários esforcos que foram empreendidos - o Mercado 
Comum da América Central, a Associacao de Livre Comércio da 
América Latina e o Pacto Andino- tinham realiza.;;oes muito desi
guais a seu crédito, mas todos eles ficaram muito longe dos seus objeti
vos originais. 

30 Ver, em rela<;ao a isto, os documentos a presentados numa conferencia organizada 
pelo Instituto Latino-Americano de Planejamento Económico e Social (ILPES) e pela 
Sociedad de. Estudios Colombianos em Bogotá, junho 10-12, 1976, sobre os aspectos 
políticos do planejam~nto económico na América Latina (a ser publicado). 

87 



FaJando de urna maneira geral, as tarefas de industrializacao, pla
nejamento e integracao podem ser consideradas como cómparativa
mente "nao-antagónicas". Como objetivos políticos, elas nao amea
cam explícitamente qualquer classe ou setor importante da sociedade, 
e podem ser apresentadas como sendo a longo prazo de interesse de to
dos. M as ten do feito urna apresentacao cada vez pior destas tarefas 
proclamadas sucessivamente, a América Latina foi convocada pelos 
seus intelectuais no meio e no fim da década de 1960 a combater no 
terreno das tarefas antagónicas que envolviam outra ordem de dificul
dades completamente diferentes: agora foi · amplamente proclamado, 
numa escalada final, que a América Latina deve resolver os seus 
problemas redistribuindo a riqueza: e a renda doinestidtmente e supe
rando a "dependencia", isto é, reordenando suas relacoes económicas 
internacionais no que só pode ser um processo que conflita com as 
principais potencias, e particularmente com os Estados U nidos. Sem 
despertar surpresa, a reacao a esta última convocacao muito exigente 
para a acao nao foi demasiadamente impressionante. 

Deve-se apelar novamente para urna antiga lenda, desta vez para 
explicar como o processo recém-descrito era realmente estranho. To
dos estao familiarizados com a história do viajante ou pretendente a 
mao da filha do rei a quem sao feítas perguntas cada vez mais dificeis 
de responder ou propostas-tarefas cada vez mais complexas de realizar 
antes de lhe ser concedido acesso ao cobicado premio. Nestas histó
rias, as questoes mais fáceis devem ser resolvidas antes da questao mais 
difícil seguinte ser proJ)osta. Na América Latina, por outro lado, tare
fas novas, mais difíceis, foram apresentadas continuamente ao estado 
e a sociedade quer a tarefa anterior tenha sido resólvida com sucesso 
quer nao. Na verdade quase poderia parecer que quanto menos satisfa
toriamente urna tarefa anterior tivesse sido enfrentada, maior era o 
salto em dificuldade da tarefa seguinte e mais cedo ela era apresenta
da. 

Este estranho processo de escalada ideológica pode bem ter con
tribuido para essa sensacao penetrante de estar numa dificuldade de
sesperada que é urna pré-condicao para a mudan ca -radical do regime. 
Alguns países latino-americanos ficaram mais expostos neste sentido 
do que outros durante o passado recente. Entre os maiores, a Colom
bia e a Venezuela foram provavelmente menos afetados pelo clima 
ideológico que acabamos de descrever. Na Colombia, há urna tradicao 
de isolamento intelectual contrafeito das correntes ideológicas de fora 
e urna conviccao de que os problemas do país podem de alguma forma 
ser conduzidos pela prata da casa, membros capacitados da elite polí
tica do país. A Venezuela, coma sua riqueza em petróleo, era eviden
tcm.cntc um caso especial e as idéias elaboradas nos países (ou pelos ci
dadüos dos países) permanentemente sujeitos a pressoes inflacionárias 
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e de balancos de pagamento eram a primeira vista suspeitas. 31 Por in
teressante que pareca, estes dois países sao também os que até agora 
tem provado ser os mais resistentes a onda autoritária. 

Foi com alguma relutancia que apresentei os pensamentos das pá
ginas anteriores, pelo menos porque eles podem ofender alguns dos 
meus amigos mais íntimos. Apesar de tudo, quandci urna série de 
acontecimentos desastrosos ataca o organismo político, a responsabi
lidade de todos deve ser examinada, inclusive a dos intelectuais. Tendo 
feíto. exatamente isso, devo prontamente acrescentar alguns avisos. 
Para comecar, nao é fácil dizer que conclusoes políticas devem ser tira
das em conseqüencia, se é que há alguma. Obviamente seria tolice de
sejar que o florescimento do pensamento social latino-americano das 
últimas décadas nao tivesse tido lugar porque este pensamento pode 
ter contribuido para um clima ideológico de frustracao que por sua 
vez pode ter alguma responsabilidade por certos acontecimentos polí
ticos deploráveis. Em outras palavras, seria ridículo tirar a conclusao 
de que os intelectuais devessem deixar de ser intelectuais e se absterem 
de analisar os problemas dos seus países. Pode-se sugerir, contudo, 
que eles deviam estar mais plenamente conscientes da sua responsabi
lidade, que é a maior devido a autoridade considerável que sao capa
zes de exercer em seus países. Devido a esta autoridade o processo que, 
no reino da ciencia e da tecnología, é conhecido como a seqüencia pro
longada da invencao até a inovacao toma muitas vezes· notavelmente 
pouco tempo na América Latina com relacao as idéias económicas, so
ciais e políticas. Com o pensamento social se voltando tao rapidamen
te para urna tentativa de engenharia social, urna alta incidencia de ex
periencias fracassadas é o preco muitas vezes pago pela influencia que 
os intelectuais exercem. 

Meil segundo aviso se relaciona ao peso que deve ser atribuído as 
observacoes precedentes. Ao acentuar os acontecimentos do reino 
ideológico, nao tenho nenhum desejo de afirmar que eles devam su
plantar totalmente aqueJas explicacoes da virada para o autoritarismo 
que se concentram em algum ponto fraco da estrutura ou a política 
económica. Parece provável, na verdade, que por trás da ocorrencia da 
notável atividade intelectual das últimas décadas espreitam por sua 
vez fatores económicos e políticos "reais" que podem ser abrangidos 

31 É talvez Significativo neste sentido que o grupo de economistas políticos da ECLA 
que se reuniu em torno de Raúl Prebisch e elaborou as várias doutrinas da ECLA na dé
cada de 1950 nao contém um único colombiano o u venezuelano de estatura. Para alguns 
comen~~ri~s sob~e o isola~e~to co~parativo da Colombia das correntes do pensamen
to da ciencia social na Amenca Latma, ver "Desarrollo, subdesarrollo y ciencias socia
les" de Francisco Leal Buitrago, em F. Leal Buitrago et al. El agro en el desarrollo co
lombiano (Bogotá: Punta de Lanza, 1977), pp. 27-28. ' · 
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por urna análise mais geral. Urna tentativa nesta direcao é feíta na últi
ma secao deste ensaio. 

111. Urna Estrutura Mais Geral: 
As Fun~;oes Empresarhtis e de Reforma e sua lnteraciio 

As notas seguintes sao exploratórias e fragmentárias. A inten~tao 
delas é sugerir que a estrutura conceitual a· ser proposta é promissora~ 

Portanto, para nao ter que imaginar tudo ex nihilo, comecarei 
com a observacao que agora parece quase óbvia de que o crescimento 
cria desequilibrios e desigualdades. Ele faz isso em muitas dimertsoes: 
na The Strategy of Economic Development acentuei os desequilibrios 
setoriais e geográficos, mas as desigualdades crescentes sociais e de 
renda constituem urna parte importante deste quadro. Com o tempo, 
surgiriio pressoes para corrigir alguns destes desequilibrios, tanto por
que a continuacao do crescimento exige tal corre~;ao em algum ponto, 
como porque os desequilibrios trazem consigo tens~es sociais e políti
cas, protesto e acao. Esta formula~;ao leva imediataniente a definicao 
das duas tarefas ou funcoes principais que devem ser realizadas no 
curso do processo de crescimento, e também, como logo se tornará 
aparente, a urna apreciacao das várias maneiras típicas pelas quais o 
processo como um todo pode se deparar com problemas economicos 
ou políticos. 

A primeira das duas tarefas é a funciio desequilibradora, ou a fun-
~;ao empresarial, o·u, como James O'Connor a chama na The Fiscal 
Crisis ofthe State, 32 a funcao de acumula~iio. Ela pode ser desempe
nhada pela iniciativa privada doméstica, o capital estrangeiro, o esta
do ou por qualquer combinacao deles. Em algum ponto após esta fun
cao ter ti do o seu curso ha verá esforcos para emparelhar por parte dos 
setores e regioes atrasadas, de reformas sociais para melhorar o bem
estar e a posi~;iio dos grupos que tenham sido negligenciados ou opri
midos, e de urna redistribuiciio da riqueza e da renda em geral. Esta é a 
funcao "equilibradora", distributiva ou de reforma. Tal como a fun
cao empresarial, ela pode ser desempenhada por diferentes atores, isto 
é, pelas próprias partes interessadas através da acao coletiva ou pelo 
estado ("reforma de cima"). 33 

32 Nova Iorque: St. Martin's Press, 1973. Para a minha definiciio das funcoes oese
quilibradoras e equilibradoras, ver a seciio "The Two Functions of Government" em 
The Strategy of Economic Development, pp. 202-05. 

33 A expressiio funr;üo /egiL(madora usada por O'Connor parece desnecessariamente 
restrita já que se refere apenas aos desempenhos desta funciio tais como realizados pelo 
estado. Além do mais, a expressiio é enganadora: ela insinua alguma coisa sobre o obje
tivo que os atores almejam quando se engajam na atividade reformadora; muitas vezes, 
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,o m?~o pelo qual estas funcoes sao desempenhadas e coordena
das e decisivo ta~to para os resultados económicos cómo políticos do 
proce~s~ de cr~sci!fle!lt?. Alguns dos problemas que podem surgir sao 
sem duv1da 3~tnbuiVeis as características das duas fun~;oes tomadas iso
ladam~nte. ~as a formulacao atual pretende chamar a atencao para 
a sua mteracao talvez mais decisiva. 

De um ponto de vista um tanto olímpico, é fácil ver que a funcao 
de r~~orma tem um p~pel essencial a desempenhar tornando possivel 0 

cr~s~1mento ser mantldo após um empurrao poderoso, embora dese
quihb~ado~, dos empresários. Isto é confirmado pelos famosos exem
plo~ h1stóncos das experiencias de reforma comparativamente bem-su
cedidas- ta1s como ~Leida Reforma de 1832 na Inglaterra, o New 
J:?eal nos Estados Umdos, e as realizacoes de Lázaro Cárdenas no Mé
x~co. Mas este_s,ex~mplos ilustram também que, coma possfvel exce
cao de deseqmhbnos setoriais, 35 aqueles que estao desempenhando a 

contudo, nada pode estar mais longe de suas mentes do que procurar a "legitimaciio" 
Pa.~a <? estad<? mes~o quando e~te é o resultado. E agora urna breve nota sobre a minha 
p~opna termmolog1a: eu escolhifun(üo empresarial de preferencia ajim~ao de acumula~ 
r;ao porque, ao faJar sobre aqueJes que a desempenham, o termo empresários é menos es
tranh_o do que acumuladores (ou capitalistas), especialmente num contexto desenvolví 
me~tJsta. Qua.nt~ a expressiio fun~ao de reforma, escolhi-a de preferencia afun~ao distri: 
b!'llva (o u r~diStnbutiva) porque a última, como a funciio legitimadora de O'Connor in
smua que. so o. ~stado po~e d~sempenhá-la. A expressiio jim~üo de reforma niio é t~tal

. men~e s~t1sfatona para m 1m, Já que niio pa_rece incluir aqueJas acoes o u polfticas correti-
vas estmadas a _aJudar um setor económico atrasado a erñparelhar com os outros no 
~rocesso d~ crescJm.ento. Co~tudo, um termo mais inclusivo, tal como "corretivo", teria 
Sido prosaico dema1s. Tam bem, a expressiio fun~ao de reforma tem a vantagem dos seus 
executores poder~m ser mencionados simplesmente como "reformadores". Contudo 0 

uso ~esta .~x~ressa? no texto n~o tema intenciio de insinuar que estas pessoas sejam "~e
formJstas · n? sentido de repudiar qualquer idéia de revoluciio; na m in ha maneira de en
tender, elas mcl~em qualquer um determinado a corrigir desequilibrios e iniqUidades 
que tenham surgido no curso do crescimento, niio importa quais as conseqüencias· em 
odutras palavras, elas podem ser empresários, agencias do estado reformistas prov~ca-

ores de reformas ou revolucionário&. ' ' 
34 C:om rela<;iio }t funciio empresarial (isoladamente), ver Empresário industrial e de

renvo!vtmento economico de Fernando Henrique Cardoso (Siio Paulo: Difusiio Européia 
d_o LJVro, 1964) e "The Industrial Elite" em S.M. Lipset e A Solari, Elites in LatinA me
nea ~Nova Jorque: ~xford University Press, 1967), pp. 94-116. Para estudo de casos da 
fun<;ao de refor~a ~1solada~~nte), ver o nieu Journeys Toward Progress. 

35 Os descqUJhbnos setona1s chamaram a atenciio dos empresários a través das faltas 
en;¡erg_entes e aumentos relativos de precos e, se os mercados de aapitais funcionarem 
pro~r~ame_nte, da rrtanifestaciio deste tipo de desiquilíbrio no comeco da sua cura coma 
parttctP_apa~ nessr:- cura dos emp:es~rios responsáveis pelo desequilíbrio. Com 'rela~o ao 
deseqUJI~bno ~egwnal, a correcao e menos pronta e previsível e muito mais política Na 
falt~ ~e mcenhvosfor~e~, patrocinadqs pelo estado, 9 desequilibrio aqui tem pouca ~ro
babihdade de ser corng1do por aqueJes que o causaram O que vale para 0 dese 'J'b ·. · 

1 
1' . d . . · . qUJ 1 no 

regwna se ap Jea am a ma1s fortemente as desigualdades sociais ou de renda que sur-
gem ou aumentam no curso do crescimento. 
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funcao empresarial estilo geralmente nao só inconscient~s da ~ecessi
dade emergente de urna a<;;ao complementar como tambem muttas ve
zes se opoem fortemente a funcao da refor!lla ser desempenhada de to
do. Essa fun<;;ao, quer empreendida de batxo quer de ctma, ~em ~atu
ralmente seus próprios portadores, executantes ou protagomstas mte
ressados, mas o aparecimento deles no palco no mo_mento c~rto e com 
a for<;;a correta nao é coordenada de qualquer manetra confiavel com a 
funcao empresarial e o seu desempenho. Na verda~~· e_nquanto? de
sempenho de ambas as fun<;;oes (em alguma sequencta a~ropnada) 
p.ode ser "objetivamente" essencial para o pr_ocesso de ~resctmento, os 
seus protagonistas sao muitas vezes adversanos d~termm~dos, e talvez 
devam ser exatamente isso até certo ponto se deseJam reahzar seus res-
pectivos propósitos. . . _ 

Tentarei agora imaginar algumas caractensttcas ~as f~n<;;?es e~-
presariais e de reforma na América ~ati~a, e da~ ~uas t~fluenctas rec~
·procas, em compara<;;iio com os. patses m~ustnats adtantados. ~ats 
tarde serao discutidas algumas·dtferen<;;aS Importantes entre OS patses 
latino-americanos. . 

Tomemos, primeiro, a for<;;a da funcao empresarial. Aqut estamos 
em terreno razoavelmente familiar. Essa for<;;a d~pende tanto ~a atra
cao das oportunidades para investimentos lucratiVOS como do tmpulso 
das forcas ideológicas. Para os europeus qu~ c~egaram t~rde, o pode
roso ímpeto da ideología, com os seus empresttmo.s de dtvers~s f~mtes 
tais como saint-simonismo na Franca e o marxtsmo na Russta do 
fim do século dezenove, foi expresso memoravelmente po_r ~le~an~er 
(Jerschenkron. 36 Além do mais, o esforco. para. co~syrut_r mdustnas 
com as quais se continuada en~ao a ?onqutsta~ ,post<;;oes tmp~rtantes 
nos mercados mundiais pará os fabncantes f01 advogado mu~tas ve
zes, considerado e sentido como parte e par~ela da compett<;;ao pelo 
poder nacional; da mesma ~~rma ~omo .o deseJo de re~uperar essas po
si<;;oes após urna derrota mthtar tmha nqu~z~s sugestivas de urna. c~u
zada nacional. Enquanto a perda das provmctas do norte pelo Mextco 
e a do Panamá pela Colombia tiveram um impacto "concentrador
mental" um tanto semelhante sobre estes dois paises, as fo~cas i~eoló
gicas que impulsionam a industrializa<;;iio na A!llérica Latma ?ao fo
ram no todo da mesma forma tao potentes. Fmalmente, porem, ~m 
conseqüencia da Grande Depressao e depois ?Aa 1! Guer~a ~un.dtal, 
surgiu urna infelicidade e um exame d~ c?nsctencta constderavets na 
América Latina sobre o seu papel economtco no mundo. Este esfor<;;o 
culminou após a guerra no manifesto de Prebisch ~e 1949 e f!.asua 
convoca<;;ao p·ara .a industrializacao. As convoca<;;oes subsequentes 

36 Economic Backwardness in Historical Perspective (Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1962), pp. 22-26. 

92 

para o p_lanejamento .e a _integt~<;;ao po~~m (~om alguma qualificacao) 
ser constderadas apotos tdeológ¡cos adictonms para o desenvolvimento 
industrial. No Brasil, urna tentativa particularmente determinada e 
temporariamente bem-~ucedida de modelar urna ideología· nacional 
para o desenvolvimento e a industrializa<;;ao foi iiderada por Kubits
chek e um certo número de seus aliados institucionais ideológicos e 
políticos, na década de 1950. ' 

Mas agora vem outra peculiaridade da seqüencia latino
americana: o impulso pós-guerra para a industrializa<;;ao durou mais 
ou !Oen?s urna simples década e foi seguido por urna fase ideológica 
mutto dtferente durante a qualpredominaram os pedidos de redistri
buic;ao. O que é mais interessante é que estes pedidos vieram essencial
mente dos mesmos setores que haviam feíto as convoca<;;oes anteriores 
por urna afirmac;ao vigorosa da fun<;;ao empresarial. Estes setores ha
viam se convencido de que o desenvolvimento agora exigía mais a re
di~tribuic;ao do que a acumulacao continuada segundo linhas tradicio
nats . 

. As forc;as ideológicas por trás da funcao empresarial, en tao, eram 
~a1s fracas na América Latina do que na Europa~ Mas do ponto de 
vtst~ dos resulta?os politi~os é talvez mais importante que na América 
Latma as vozes mtelectuats importantes que haviam em certa ocasiao 
sa!do em apoio da funcao empresarial reuniram-se logo depois por 
tras de. urna bandeira reformista. Os velhos objetivos de desenvolví
mento e industrializacao eram agora denunciados e o termo desarrollis
mo ("dese~volvimentismo"), previamente um símbolo de honra e pro
gresso,, f01 .transformado estranha mas efetivamente num termo de 
opróbrio. 37 Um certo número de motivos sem dúvida podem ser en-

37 A ~esma inversiio pod_e ~r notada a respeito da industrializa~tao que, após. um 
· ?r~ve periOdo de !o.uvores, f?¡ cercada de termos que traduziam desprezo o u probiemas 
!~mentes. U m a sen e de metafo~as extravagantes, com conotal((íes deprimentes o u pessi
~lstas, entraram em uso. Repetidas vezes alegou-se que a industrializal(iio chegara a um 
"1~passe", .a u m "beco sem saída" (callejon sin salida), até a um "beco sem saída croma~ 
do', e se d1sse que ela sofría tanto de "exaustao" (agotamiento) como de "estrangula
mento" (estrangulamiento externo, um termo usado rotineiramente pará as dificuldades 
do balan4<o de pagamentos que acoinpanhavam típicamente o forte esforl(o industrial). 
;o me-se mesmo a "iddustrializa~tao para substituir as importal((jes", ·urna expressiio que 
e consagrad~ agora e soa_ quase liVJ'e de v~or. Obviamente todas as industrializa~toes, 
cpm a excel(~o ap~nas da _mglesa, foram ate certo ponto para substituir as impoJta~toes. 
Porq~e, e~tao, _f01 .escolh1da esta ~xpres~ao para caracterizar a industrializal(iio Iatino
amencana .• Sena porque ela rebruxa sutilmente esse esforltQ? Urna substitui~tiio ou Er
satz nunca e, como todos sabemos, tao boa quanto a coisa réal. Além do mais a exprei
siio industrializa~iio para substituir as importa~s insinua bastante erradamente no caso 
d; ~uitas indúst~ias recém-es~rn:lecidas nao importa qu'e produto fabriquem, urna au
sencia total de aJUstamento cnativo e solul(iio de problemas. 
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contradospara esta inversao- um particularmente importante foi pro
vavelmente a lideran~a asstimida pelo capital estrangeiro no curso do 
processo de industrializa~ao. De qualquer maneira, este tipo de inver
sao nao tem equivalente na Europa ou na América do Norte - pelo 
menos nao durante as primeiras fases da industrializa~ao- em que o 
apoio para a fun~ao empresarial estava longe de se evaporar quando a 
fun~ao de reforma apareceu. Aqui as duas fun~oes tem clientelas ideo
lógicas distintas. No máximo, como mais recentemente com um certo 
tipo de keynesianismo, houve apoio simultaneo para ambas .. 

Na América Latina a muta~ao ideológica que acabamos de discu
tir - a retirada do apoio intelectual de urna fun~ao e sua mudan~a para a 
·mitra- fofparticularmente evidente no Chile, Argentina e Brasil. Gru
pos sociais fortemente entrincheirados foram deixados nestes países 
sem qualquer folha de parreira ideológica, urna posi~ao incomoda e 
talvez precária. Desta maneira pode ser possível explicar a presteza 
destes grupos em usarem a for~a, ,que serviu para suprir, por assim di
zer, o apoio ideológico perdido. Porque, como Rosseau acentuou há 
muito tempo em seu Essay on the Origin of Languages, a for~a é um 
substituto para a "eloqüencia" e a "persuasao". 38 

V árias questoes podem ser levantadas sobre as diferen~as típicas 
entre os países latino-americanos, com rela~ao as nossas duas fun~oes 
e suas a~oes recíprocas. É aparente, por exemplo, que a fun~ao de re
forma aparece em datas largamente separadas e com atrasos muito di
ferentes atrás da emergencia da fun~ao empresarial. 

Urna maneira óbvia de com~ar a explicar estas diferen~as é e1ta
minar a propriedade das atividades e recursos económicos que estao 
arcando com a responsabilidade do grosso da fun~ao empresariaL Se 
esstt propriedade é estrangeira, pode-se esperar que o apoio ideológico 
para a fun~ao empresarial seja particularmente fraco, e exigencias de 
reformas e redistribui~ao devem ser o u vidas mais cedo e mais pbdero
saml!nte do que se a ·propriedade do setor económico dinamico estives
se em maos domésticas. No Chile, por exemplo, a propriedade estran
geira das minas de nitrato (e mais tarde de cobre) levaram a exigencias 

Vale a pena notar que a critica da ISI de dentro da América Latina e da Esquerda che
gou mais ou menos na mesma ocasiao que a critica da "industrialializa~tao voltada para 
dentro" que se originou principalmente dentro dos paises desenvolvidos como relatado 
acima (pp. 24-25). 

38 "Na Antiguidade, quando a persuasiio tomava o lugar da forl(a pública, a eloqüen
cia era necessária. O que seria bom para hoJe quando a for~ta pública é substituida pela 
persuasao? (Cap. 20) Rousseau viu a for~ta expulsando a eloqüencia. Mas é também 
possivel que a retirada da eloqüencia (isto é, do apoio ideológico) contribua para a in
trodul(ao da forl(a. Esta passagem notável foi trazida a minha aten~tao por Bento Prado 
Jr. Ver o seu "O Discurso do Século e a Critica de Rousseau" em Almanaque, 1 (1976), 
p. 12. 

94 

precoces por ~arte dos grupos da classe média de taxa~ao dos investí
dores estrangeuos e de um fortalecimento consequente do aparelho do 
estad0.39 Por outro lado, urna tentativa ainda mais precoce e mais de
t~r!ll!nada de redistribui~ao na esteira do desenvolvimento económico 
dm~Ido para as exporta~oes teve lugar no Uruguai, onde componen
tes Importantes do setor económico dinamico (terras, gado, carneiros) 
eram possuídos por nacionais. Além do mais, na Venezuela, ondea ex
P!or~~aq dos re~ursos do pet~óleo estava em maos estrangeiras, a exi
gencia. que surgiU, talvez devido a índole da época após a 11 Guerra 
M.undial, foi menos pela redistribui~ao,do que do próprio estado assu
mi~ e ~romover as fun~ües empresariais que complementariam ou ri
vahza~I~~ com. a~uel~s dos estrangeiros. E necessário portanto procu
rar cntenos adiciOnais se -a oportunidade das tendencias de reforma 
em rela~ao as ativ!dades emp~esariais tiverem que ser compreendidas. 

Numa tentativa de avahar porque deve haver apoio ideológico 
prolongado para a. fun~ao empresarial numa sociedade, a no~ao in
fluente de Gramsci de hegemonía vem a mente. 40 Gramsci afirmou 
q~e; até~ ponto em que urna cot~.tJ;a-ideologia efetiva assume o poder, 
a Ideo logia da classe governante Impregna e modela a opini'o mundial 
de ~odas as outras classes e grupos da sociedade, mesmo daquelas 
mais exploradas- oeste particular, mais do que na for~ 6ruta reside 
a essencia dos acordos sociais e políticos está veis. Quando os capitalis
tas g~vernam, a hegemonía seria refletida presuniivelmente pelo fato 
de que todas as cl~sses da sociedade apó1am o crescimento capitalista, 
e~bora e~se cre~cimento possa favoreéer algumas classes, grupos e re
giOes muito mais do que outros. Mas por que isto deve acontecer? 
~ar~Gramsci, a ~~gemonia e~a ~~a compreensao ~e grande impor
tancia para a pohtic~ revolucionana. Mas ele tendia mais a tratá-la 
como 11m axioma e, ao contr:ário de Maquiavel com rela~ao ao estado 
ele na~ n~s diz muit~ a resp~i!o dos processós através dos quais a he: 
gemoma e estabelecida, manttda ou perdida. 41 

Urna tentativ~ de observar, de urna posi~ao vantajosa, alguns des
tes processos, é feita em meu artigo "The Changing Tolerance for In-

39 ':' er vá~ios traba lb os ~e Anibal Pinto, por exemplo o seu Tres ensayos sobre Chile y 
Amerzca Launa (Buenos Atres: Solar, 1971), pp .. 67 ss. 

40 Urna crítica das notas e observa~t5es largamente espalhadas de Gramsci sobre este 
assunto ~stá em "Gramsci and the Theory of Hegemony" de Thomas R. Bates, Journal 
ofthe H!~tory ofldeas, 36 (1975), pp. 351-66; ver t,ambém "The Antonomies of Antonio 
Gramsct de Perry Anderson, New Left Review número 100 (novembro 1976 ajaneiro 
1977), pp. 5-80. . 

41 Para d~r urna ~xpl~~~lfa? de·"~om~ (oses~ados) sao adquiridos, como sao manti
dos e como sao perdtdos e a mtenl(ao de Maqutavel no Prince tal como definida por ele 
mesmo numa carta famosa a Francesco Vettori de 10 de dezembro de 1513. 
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come Inequality in the Course of Economic Development." 42 E u sus· 
tentei nele que, durante a primeira fase do desenvolvimento económi
co rápido, mesmo aqueles que sao debl:ados para trás se sentirao en~o
rajados e tenderíio a apoiar a ordem existente por algum tempo dev1do 
a esperan~a de que a vez deles certamente chegará; e que esta. toleran
cia para com a desigualdade (o "efeito de túnel") durará mats tempo 
quando aqueles que sao deixados para trás puderem empatizar com 
aqueles que estiverem progredindo social e economicamente. Ass.im a 
tolerancia terá urna vida comparativamente curta e U!J1a aparencia de 
fun~tíio de reforma por conseguinte rápida nas sociedades onde o pro
gresso económico está restrito a um grupo particular que é perc~bido 
pelo resto como diferente e fechado. Este argumento pode exphcar o 
aparecimento precoce da func;ao de reforma tanto no Chile como no 
Uruguai~ já que o grupo de grandes proprietários de terrado Uruguai 
que prosperou durante o período de crescimento dirigido para as ex
portacoes era da mesma forma tíio estranho para a classe média urba
na emergente co.mo os proprietários estrangeiros das minas do Chile. 

"Eu insistí tambéni que urna experiencia histórica partilhada- tal 
como a guerra, a revolu~tao ou a realiza~tao de reformas importantes
pode atuar como urna forte influencia homogeneizante sobre a socie
dade de forma que, após tais acontecimentos, o palco está armado 
para um desenvolvimento altamente desigual e sua tolerancia prolon
gada, mesmo e talvez particularmente nos países onde a redu~tao ou 
eliminacao das desiguald~,tdes foi um dos objetivos principais da revo
lu~tíio ou reforma. Com a igualdade proclamada como a essencia da 
nacionalidade, e com as barreiras sociais e as divisoes supostamente 
superadas, a volta da desigualdade levará muito tempo para ser reco
nhecida ou, urna vez reconhecida, será tolerada por um longo tempo. 
O México após Cárdenas é. um caso em questao: sob o disfarce de 
realizacoes da revolucao, o desenvolvimei:tto continuou aqui· de urna 
maneira intensamente desigual, com a estabilidade potítica permane
cendo inalterada até o levante dos estudantes de 1968. 

. Urna questao de que nao tratei no artigo é que a tolerancia pela 
desigualdade pode bem ser mais forte quando o crescimento é rápido 
do que quando é lento. Isto, pode parecer urna afirmacao surpreenden
te: normalmente, quanto mais rápido é o ctescimento, maiores sao as 
desigualdades que surgeni em sua esteira. Mas com o crescimento rá
pido, a mudan~a económica e a transformac;ao concomitante do país e 
de suas cidades é mais aparente, de forma que a expectativa ou possi
hilidade de melhorias é persuasivamente comunicada aos vários gru-

42 Quarterly Joumal of Economics, novembro 1973 (com um apendice matemático 
de Michael Rothschild). 
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pos e individuos. É perfeitamente concebível que este efeito da comu
njca~íio do crescimento rápido possa sobrepujar o seu efeito desequali
zador com o resultado paradoxal de que o país onde a desigualdade 
aumentou mais está na ralidademenos sujeito a pressoes de reforma. 
Seria interessante observar a história recente do Brasil e da Argentina 
a luz desta proposi~tíio. 

O aparecimento cedo o u tarde de pressoes para a reforma em re
la~íio as for~as empresariais é um assunto de considerável interesse 
intrínseco. É tentador estabelecer urna relacíio entre ele e o colapso 
dos regimes pluralistas segundo as seguintes linhas: se a reforma apa
rece "cedo demais", ela par alisará as forcas empresariais ("mata o 
ganSO que poe OS OVOS de OUTO") e isto levará a estagnal(aO, desconten
tamento - e urna tentativa de garantir o processo de acumulac;íio e 
crescimento por meio de um regime autoritário. Se a reforma aparece 
"tarde demais", as pressoes para ela, longamente con ti das, explodiríio 
com violencia- e em sua esteira deve ser esperada a configuracíio polí
tica identica a menos que urna revolu~tao bem-sucedida (presumivel
mente com o seu próprio selo autoritár~o) seja capaz de assumir o po
der. M~s. este r,esultado no~ deve fazer hesitar: já que nenhum país tem 
probablitdade de conseguir exatamente o momento certo, parece que 
dificilmente há escapatória do autoritarismo no curso do desenvolví
mento capitalista. Evidentemente fatores adicionais devem ser consi
derados. 

Os candidatos óbvios sao as identidades dos portadores das duas 
fun~oes. Como foi dito no princípio desta secao, ambas as funcoes 
empresarial e de reforma, sao essenciais pani. a realizacao bem-sucedi~ 
da do desenvolvimento sob os auspicios capitalistas, mesino do ponto 
de vista dosjnteresses a longo prazo deste próprio processo. Mas, ao 
mesmo tempo, os reformadores tem pouca probabilidade" de aparece
rem como "pequenos ajudantes" dos grupos empresariais. Quando 
eles entram no palco, podem bem estar cheios de invectivas contra os 
~ltimos, que retribuirao o cumprimento. O colapso das formas plura
hstas pode entíio ser realcionado ao grau e a natureza da hostilidade 
entre os protagonistas das duas funcoes. 

Este enfoque me foi sugerido pelo que é quase a do u trina recebida 
sobre a política colombiana: de que a estabilidade política e a manu
ten~íio do pluralismo limitado nesse país tem dependido de algúns ele
mentos da elite durável do país ("oligarquía") serem capazes de assu
niirem o papel de reformadores enquanto outros avancam com suas 
atividades empresariais. Muitas vezes era gerada considerável hostili
dade no processo entre os dois grupos e houve alguns "acidentes" sé
ríos- a violencia no fim das décadas de 1940 e 1950 e a ditadura de Ro
jas Pinilla (1953-1957). Contudo, a flexibilidade das formas pluralistas 
durante a década crítica de 1930 ou durante a onda autoritária atual é 
notável e pode ter alguma coisa a ver com a éapacidade da elite de ga-

97 



rantit algum desempenho mínimo· de ambas as fun~oes dividindo"'se 
eni 'dóis grupos. A coniunica~ao entre os dois grupos foi muitas vezes 
tensa; mas nunca completamente cortada, em parte devido as rela~oes 
péssoais e·eril parte-porque, após algum tempo, tornou-se óbvio que 
os'refótniadores, qualquer que fosse a ·sua fraseología, nao erain de 
maneira alguma revolucionários, mas estavam agindono melhor inte
résse dos seus irmaos. 

Na Venezuela as duas fun~oes sao desempenhadas de urna manei~ 
ra riltiito diferente, mas o resultado tem sido semelhante, pelo menos 
durante os últimos vinte anos. Aqui é o estado e a sua burocracia, em 
vez dé um grupo governante "privado" dominando tanto a economía 
conio o estado, quedesenipenham ambas as fun~es. Devido a riqueza 
do estado baseada no petróleo, originaram-se c·om ela impulsos im·.: 
portantes"para a funda~ao·de novas atividades económicas bem como 
esforcos para melhorar servicos sociais tais como a saúde e a educa
c;ao, tentativas de maior equilibrio regional e reforma agrária, e em
preendimentos reformistas arriscados semelhantes. Havia pouca pró~ 
b~bilidade aqui de que a atividade de urna parte da burocracia parali
sasse a da outt·a. Foi comparativamente fácil de estabelecer um modus 
vivendi com o setór privado já que o estado era tao obviamente um só
cio importante em virtualmente qualquer atividade económica impor
tante. 

Sobre os dois principais regimes pluralistas sobreviventes na 
América Latina nao é preciso dizer mais. E quanto aos outros? 

flá urna velha e ainda útil distin~ao entre reforma "de baixo" e 
"de cima". O protótipo da "reforma de cima" tem sido bá muito tem
po a instituicao por Bismarck na década de 1880 dos vários esquemas 
de secu.ridade social na Alemanha. Provavelmente em conseqüencia 
desta experiencia histórica paradigmática se tornou firmemente esta
belecida a idéia de que a reforma de cima tem o efeito de estabilizar a 
ordem política, pelo menos a curto prazo, e de evitar a agita~ao social 
e política que se seguiría se as reformas fossem obtidas através de de
terminadas a~oes dos trabalhadores ou outros grupos de reclamantes. 

Esta noc;ao precisa ser completamente revista a luz da experiencia 
da América Latina. 43 Devido a fraqueza dos sindicatos e organiza~oes 
de massa semelhantes, a reforma de cima (muitas vezes combinada 
com a mobiliza~·ao de cima) tem sido mais a regra do que a exce~ao 
aqui, mas em muitos casos o resultado tem sido a instabilidade e final
mente a desintegra~ao política seguida do autoritarismo. U m dos mo
tivos pode ser que os grupos sociais inclinados para a reforma que se 

43 Na verdade, tudo o que precisa ser feito é demonstrar que na América Latina, as 
reformas vindas de cima nao produzem estabilidade nem a curto prazo; a longo prazo 
também nao a produziu na Alemanha, co~o foi revelado por vários estudos que relacio
naram o advento do Nacional Socialismo com a politica doméstica de Bismarck 
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apossam do. estado ocasionalmente, antipatizam totalmente com as 
elites tradicionais, domésticas e estrangeiras, que estao guarnecendo a 
fun~ao empresarial e estao por sua vez determinadas a nao cederem 
coisa alguma se puderem. As reformas tentadas nestas condi~oes nao 
sao portanto concebidas pelas elites reformistas no espirito de fazer o 
sistema funcionar melhor, nem sao aceitas pelas elites empresariais no 
espirito de "ceder alguma coisa a fim de nao perder tudo." Além do 
~ais, nao sendo marteladas numa confronta~ao direta entre classes 
opostas (como seria o caso com a "reforma de baixo"), as reformas 
impostas d~ cima muitas vezes tornam-se irreais, fáceis de emascular, e 
algumas vezes nao particularmente úteis para os seus supostos benefi
ciários. O resultado pode ser o pior dos dois mundos: a prostra~ao 
dos empresários, combinada com urna ausencia de progressos reais 
·para os grupos prejudicados em cujo beneficio as reformas foram in
troduzidas. 

Considerar o processo de desenvolvimento da América Latina 
como o desdobramento seqüencial das fun~oes empresariais e de re
forma parece ter os seus usos. A mudan~a do apoio ideológico para as 
duas func;oes, a oportunidade delas em rela~ao urna a outra e a identi
dade do grupo de reformadores em rela~ao ao dos empresários - todos 
estes tópicos tem produzido alguma compreensao da intera~ao entre o 
desenvolvimento económico e a política, embora estejamos obvia
mente longe de qualquer teoría unificada. Urna afirma~ao que pode 
ser feita para o enfoque que foi esbo~ado aqui é que ete reúne os fato;. 
·res "estruturais" e "ideológicos" de urna maneira que tem faltado nas 
tentativas de explica~ao que foram consideradas anteriormente neste 
ensaio. 

· A estrutura conceitual que é sugerida aqui pode também ser usa
da para fazer contato com algumas das proposi~oes anteriores deste 
ensaio. Pode bem ser, por exemplo, que seja o impasse ou desencuentro 
- um termo extraordinariamente apropriado cunhado na Argentina -
entre as elites empresariais e de reforma que atue como um convite ir
resistível para os intelectuais se adiantarem com suas próprias propos~ 
tas e soluc;oes. Esse impasse, entao, pode ser responsável pelo fermen
to intelectual das últimas décadas que foi o tópico da Secao 11. 

Da nossa nova posi~ao vantajosa, é também, possivel.obter urna 
compreensao melhor da introducao a este documento, onde muita coi
sa era constituida de políticas que superestimavam ·a "elasticidade" 
da economía. Agora parece que até onde essas políticas sao persegui
das pelos reformadores, elas podem nao estar arraigadas em percep
c;oes incorretas, mas podem se originar das incompatibilidades básicas 
de perspectiva e valores com outras elites. Desta maneira, estas políti
cas se tornam menos injustificáveis e mais inteligiveis. 
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MENSAGEM 

Este capítulo se transformou numa espécie de pesquisa crítica dos 
possíveis enfoques para urna compreensao da virada para o autorita
rismo na América Latina. Além de interpretacoes puramente econó
micas, outras que acentuam a ideología, política, cultura e até petso
nalidade foram apresentadas. E no firil, foi esbocada urna estrutura 
mais geral que incorporava forcas económicas, políticas, sociais e 
ideológicas. Creio que cada urna das tentativas de explicacao tem algo 
a contribuir para a compreensao do fenómeno desagrável que está sen-
do estudado. · 

Dois tipos de críticas podem ser apontados na maneira pela _qual 
procedí: primeiro, que eu mordisquei o meu tópico de muitos lados, 
que eu fui excessivamente eclético; segundo, que ao fornecer um nú
mero tao grande de explicacoes, eu fiz o autoritarismo na América La
tina parecer totalmente inevitável e talvez até justificado. 

A primeira crítica nao me incomoda realmente: prefiro ser ecléti
co a reducionista, e é difícil dizer onde está a média dourada entre estes 
dois vícios alegados. Mas a segunda crítica é urna questao séria. Feliz
mente ela está errada, devido a um teorema fundamental sobre o m un-

. do social que pode ser formulado como se segue: assim que um fenó
meno social tenha sido completamente explicado por urna variedade 
de enfoques convergentes e seja portanto compreendido em sua inevi
tabilidade. mágica e tal vez até permanencia, ele desaparece. A existen
cia desta lei básica raiou pela primeira vez sobre mim há anos atrás 
.:¡uando, numa conferencia sobre a Franca, todos os motivos para o re
tardamento industrial e económico frances foram compulsoriamente 
relatados e substanciados, no momento preciso em que esse país esta
va partindo para a sua notável modernizacao e recupera(tao económi
ca de pós-guerra. 44 Numerosos outros exemplos do teorema em fun
cionamento podem ser dados. Porque as coisas devem funcionar desta 
maneira é deixado a iQiaginacao dos leitores. Por precaucao, se eles 
consideram a prova do meu teorema incómoda, podem criar coragem 
pelo fato de Hegel expressar o mesmo pensamento menos paradoxal e 
mais belamente quando escreveú: "a coruja de Minerva só estende 
suas asas com a caída da· noite." 

Segue-se que quanto mais completa e variadamente possamos ex~ 
plicar o estabelecimento de regimes autoritários na Américá Latina 
mais cedo estaremos livres deles. ' 

44 P~ra as atas ?a conferencia, ver Modern France de Edward M. Earle, ed. (Prince
ton: Pnnceton Umversity Press, 1951). 
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CAPITULO 4 

AS DESVENTURAS DO ECONOMICISMO: 
TR:f:S TESES EQUIVOCADAS 
SOBRE A CONEXÁO ENTRE 

AUTORITARISMO E DESENVOLViMENTO 

José Serra* 

INTRODUCÁO 

M uitos analistas tem considerado os · regimes burocrático
autoritários que emergiram nos países mais industrializados da Améri
ca do Sul e at~ mesmo .o q~é prevalece no México, como a forma que 
tende a assumtr a dommacao de classesJmrguesas na periferia latino
americana na "era. da internacionalizacao do mercado interno" e/ o u 
no período posterior a etapa "fácil" da substituicao de importacoes. 
Al~un~, enredados numa perspectiva analítica linear, chegam até a 
atnbuu urna relacao de causalidade necessária, e mais ou menos dire
ta, entre aquele regime e a economía, sendo o primeiro determinado 
pela lógica implacável do subdesenvolvimento e da dependencia carac
terísticos da segunda. 

A insatisfacao com esse tipo de abordagem moveu-me a escrever 
este artigo. Nao procuro negar a existencia de urna correlacao entre o 
·regime em questao e um certo estilo de desenvolvimento, ·que já foi 
qualificado de "perverso" socialmente e que se integra de forma extre
mamente dependente nos circuitos de producao e financiamento do 
capital~sf!lo internacional. Refuto, sim, um certo tipo de interpretacao 
determmtsta que faz uso de esquemas analíticos análogos aos do Co
mintern dos anos trinta - em lugar de fascismo como resultado da do-

* Escri~o em rribildos de 1977, sob o patrocinio parcial do Social Science Research 
Councli, para ~er ~p~e~entado ao <!!upo de Trabalho sobre Estado e Políticas Públicas 
desta mesma mstltUI~!lo· Na ocas1ao o autor era professor visitante do Institute for 
Advance St!JdY; .d~ Princet~n. Agrade~o os comentários e sugestoes de Pa:Uio Renato 
Souz~, Dav!d Co~her, Mll!l~ Hermínia Tavares e, especialmente, Albert Hirschman. 
O artlgo f01 publicado ongmalmente em portugues pela Revista Dados n9 20, 1979. 
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mina~tao do capital financeiro, regime burocrático-autoritário como 
resultado da dependencia em rela~t3,o ao capital monopolista interna

. cional. Penso que por esse caminhó nao é possível e,xplicar porque nao 
·se implantou até agora uni regimé burocrático-autoritário em alguns 
países onde a internacionaliza~tao do mercado tem ocorrido (por 
exemplo, Colombia e Venezuela), nem é possível dar conia das dife
'ren~tas, em alguns casos bem relevantes, que distinguem os regimes au
toritários nos vários.países do continente. E, o que é pior, por ele nao 
se chega jamais a percep~tao de processos sociais novos, nem se logra 
redescobrir · 

"( ... ) contradicoes e oposicoes no sitio em que elas podem, pela forca 
da realidade, transformar o impulso generoso da denúncia em forca or
ganizada que expresse o ponto de vista dos que sao social e politica
mente oprimidos." (Cardoso, 1975, p. 44) 

Em certos casos a análise política é simplificada a ponto de trans
formar o processo económico-social num continuo rsento de coritradi
~toes ou entao de reduzir as contrad~~oes existentes somente as que 
opoem, de um lado, as classes dominantes, subordinadas ao imperia
lismo e, de outro, as massas dominadas. 

Um exemplo típico pode ser encontrl!,do em artigo de J. Petras, 
recentemente publicado. Analisando "a morte do capitalismo demo
crátic? na América Latina", regiao que estaria sen do objeto de "um 
expenmento para um novo totalitarismo", o autor termina por afir
mar a tendencia irreversível a homogeneiza~ao dos regimes militares, 
exigida pelo capitalismo norte-americano e garantida pelas for~as ar
madas, vistas como verdadeiro "partido das empresas multinacionais" 
(Petras, 1977). Essa homogeneiza<;ao levaría, entre outras coisas, a 
"transferencia de empresas públicas ao setor privado" como decorren
cia do "mo~elo de economía de mercado baseado na abertura ao capi
t~l estran~eiro, aumento de pre<;os e conten<;ao dos salários" que esta
na .sen~o Implementado por esses regimes (Petras, op. cit., p. 4). Impli
cana, Igualmente, a "proletariza<;ao que se está operando pelo deslo
cam~nto dos white collar" e "redu<;ao geral do nivel de vida", a qua) 
estana encurtando "as diferen<;as entre as distintas camadas so
ciais"(/bid., p. 4). E, como conseqüencia, os "efeitos combinados da 
política económica e da repressao social eliminam os estratos interme
diários qu~ tinham por fun<;ao mediatizar as Jutas sociais" (/bid., p. 4). 

Imagme-se a dificuldade para entender, na perspectiva deste arti
go, os mecanismos de reprodu<;ao, a dinamica e as possibilidades reais 
de transforma<;ao do regime autoritário brasileiro, sob cuja tutela o se
tor produti~o estatal continuo u a se expandir tao (o u mais, segundo 
alguns) rapidamente quanto antes de 1964 e de cuja evolu<;ao, a partir 
de certo angulo, "a principal característica( ... ) foi a rápida diferencia
<;ao e o enorme crescimento das classes médias em escala nacional" 
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(Fernandes, 1974, p. 363). Temerário seria pensar-se nas propo.stas de 
. a~tao política para as classes dominadas que se poderiam extrair de se-
. nielhante análise. _ · 

Neste artigo, mais do que desvendar, procurarei chamar a aten
. ~ao para a complexidade das rela<;oes entre economía e política, privi
'legiando as análises "económicas" que estao por trás de a1gumas inter
. preta~toes dos regimes burocrático-autoritários. Esto u convencido que 
os problemas contidos nessas interpreta<;oes nao se esgotam nas difi
culdades - desde 1ogo enormes - para captar dialeticamente as cone
:xoes do processo económico com o político. Creio que esses proble
·mas decorrem também, em certa medida, de certos equívocos nas aná
lises económicas propriamente ditas. 

Examinarei, de um ponto de vista crítico, tres hipóteses que ver
sam sobre as rela~toes entre desenvolvimento económico e regime bu
rocrático-autoritário. A primeira delas, na tentativa dé explicar a exis
tencia do regime, enfatiza a necessidade inarredável da superexplora
~tao dos trabalhadores. A segunda estabelece urna "afinidade eletiva;' 
entre, por um lado, o autoritarismo e, por outro, a percep<;ao, necessi
dade objetiva e realiza<;ao de um programa de "aprofundame.nto" 
(profundización) do capitalismo nas economías mais diversificadas da 
América Latina. A terceira apresenta o "moderno" autoritarismo 
como urna espécie de encarna<;ao da racionalidade económica, neces
sária para o desenvolvimento do capitalismo na regiao. 

Restringir-me-ei principalmente ao caso do Brasil, fazendo refe
rencias breves a outros países da América Latina. Entretanto, as consi
dera~oes sobre a primeira hipótese podem; no nivel de generalidade 
em que estilo formuladas, estender~se as economías latino-americanas 
mais industrializadas. 

l. "SUPEREXPLORAR OU PERECER?" 1 

A teoría da superexplora<;iio é extremamente ambiciosa, preten
dendo constituir urna espécie de pedra filosofal para a compreensao 
das leis que governariam o chamado capitalismo dependente, expli

. cando inclusive os fundamentos dos regimes autoritários que prevale
cero em alguns paises da América Latina. 

Aco~panhando o raciocinio de um dos principais formuladores 
dessa'teoria; Rui M. Marini, a superexplora<;ao dos trabalhadores 2 se-

l N esta s~o resumirei livremente parte do artigo escrito por Fernando H. Cardoso 
e por mim "As Desventuras da Dialética da Dependencia",The Institute for Advanced 
Study, Princeton, 1978, mimeo. · 

2 Na conceitua~io de Marini, "superexplora~io" nio implica simplesmente taxa de 
explor~~io (taxa de mais valía) elevada. Quer dizer mais: significa taxa elevada devido 
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ria urna condi~ao necessária para o desenvolvimento capitalista na re
gUío latino-americana. Nesse contexto, o autoritarismo tornar-se-ia 
imprescindível como instrumento de garantia da acumula~ao capita
lista- a forma de impedir que os trabalhadores, através de suas orga
nii:¡¡~oes e do seu protesto, pusessem em risco ou inclusive frustrassem 
a realiza~ao da superexplora~ao. 

Mas, por que a necessidade desta última? Analisando o caso do 
Brasil, num livro publicado em 1969, Marini enfatizava que a quota de 
excedente subtraída do país pelo capital estrangeiro obrigava a bur
guesía a comprimir os salários dos trabalhadores a fim de mantera· sua 
(deJa) fatia no produto gerado (Marini, 1969, p. 89; ver, também, 
Gundher Frank, 1968, p. 28). 3 

Outra resposta, dada pelo mesmq autor numa obra posterior, sem 
excluir o fenómeno apontado, tentou ser bem mais abrangente e sofis
ticada. Seu ponto de partida foi uma verdade elementar da análise eco
nómica marxista (e válida a um certo nivel de ab_stra~ao) \segundo a 
qual, dados os salários reais, bem como a extensao. da jornada de tra
balho, a taxa de mais valia pode elevar-se somente mediante o baratea
mento em valor das mercadorias que entram na cesta de consumo dos 
trabalhadóres (ou seja, dos bens-salário). Tomando essa conclusao 
como premissa, o autor apresenta, na mesma obra, duas variantes: 

a) a primeira nos assegura que: 

"Dedicada a produ~;ao de bens que nao entram ou entram muito 
escassamente na composi<;iio do consumo popular, a producao indus
trial latino-americana é independente das condi<;oes de salários pró
prias aos tr~balhadores, isto em dois sentidos, Em primeiro lugar por
que, ao nao ser um elemento essencial do consumo individual do ope
rário, o valor das manufaturas nao determina o ~alor da forr;;a de traba
iho; noo será, portanto, a desvalorizaroo das manufaturas o que influirá 
na quota de mais valia. lsto dispensa o industrial de preocupar-se em au
mentar a produtividade do trabalho para, fazendo baixar o valor da uni-

"( ... ) a maior expJora<;íio da for<;a flsica do trabaJhador, em COntraposi!(íiO a expJora!(íiO 
resultante do aumento de sua produtividade, e tende normalmente a expressar-se atra
vés da circu!lstancia de que a for!(a de trabalho st<ia remunerada por baixo do _seu valor 
real" (Marini, 1973, pp. 92-93). Provavelmente, por "remunera~tíio por baixo do valor 
real da for<;a de trabitlho", o autor entende "salários por baixo· do custo de reprodu~tíio 
da for<;a de trabalho". 

3 Outra raza o para a superexplora<;íio, também apresentada por Marini, seria que os 
problemas de realiza<;íio causados pelos mesmos salários baixos iinporiam a indústria 
interna a necessidade de expandir seu mercado no exterior, requerendo-se para isso re
duzidos custos de míio-de-obra a fim de aumentar a competitividade das exporta~toes. 
Essa necessidade de conquistar o mercado externo configuraria para o autor o inicio do 
fenómeno do "subimperialismo". 

4. Supondo-se, por exemplo, que nao existe o problema da transforma~tíio de valor em 
pre<;os. 
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dade do produto, depreciar a forr;;a de trabalho, e o leva, inversamente, 
~ b_us~ar o aume~to da mais Yalia através de urna maior exploracao -
mtensiva e extensiva- do trabalhador, bem como a reducao do seu sa" 
lário além do seu limite normal" (Marini, 1973, p. 64). (O grifo é meu) 

b) a outra variante é um pouco mais elaborada.e nos dizque os 
b.ens industriais que os trabalhadores nao consomem seriam os produ
zidos pelos ramos de bens de consumo duráveis, os quais seriam, por 
sua vez, os mais dinamicos da economía na assimilacao do progresso 
.técnico (Marini, op. cit., p. 72). No entanto, este progresso técnico, ao 
ri~o aumentar a mais valía, nao permitiría aos empresários do setor 
aumentar seus lucros; lhes restaría tao sornen te a possibilidade de faze
lo "mediante o aumento da massa do valor realizado" (/bid., p. 72). 
Assim, concluí o autor: 

"A difusao do progresso técnico na economia dependente marcha
r~ ( ... ) conjuntamente com urna maior exploracao do trabalhador, pre
cisamente porque a acumularoo continua dependendo no fundamental 
mais do aumento da massa de valor e, portanto, de mais va/ia- do que da 
quota de mais va/ia" (/bid., p. 72). 

Por outro lado, os problemas de realizacao com que se defronta
riam as atividades produtoras de bens de consumo duráveis ( devido a 
que sao os ramos que mais absorvem progresso técnico e que seus pro
dutos nao sao bens-salário) só fariam reforcar a necessidade da super
exploracao, pois para contorná-los seria necessário transferir poder 
de compra dos trabalhadores para os grupos de rendas mais elevadas. 
Com isso, as atividades produtoras de.bens de salário sofreriam, pois a. 
compressao da capacidade de consumo dos trabalhadores implicaria 

. em lento crescimento (o u estagnacao) da procura por esses bens. Su
primir-se-ia, portanto, "( ... ) qualquer possibilidade de estímulo ao in
vestimento tecnológico no setor de producao destinado a atender ~ 
consumo popular" (/bid., p. 73). · 

As implicacoes políticas que Marini extrai da análise anterior nao 
sao pequenas. Como dissemos, o autoritarismo passaria a representar 
urna condicao fundamental para o desenvolvimento do capitalismo na 
América Latina, na medida em que seria imprescindivel para garantir 
a superexploracao: sem esta o sistema estagnaria o u, inclusive, poderia 
perecer. Além do mais, diante dos problémas de realizacao acarreta
dos pelo esquema descrito, os paises mais industrializados da regiao se 

. veriam impelidos a urna expansao "subimperialista". 5 

5 Ver nota 3. Para· urna refuta~tiio déssa segunda tese, ver Serra, e Cardoso, 1978. 
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Antes de examinar criticamente o raciocinio expósto~ devo notar 
que duas de suas premissas sao carretas para o caso brasileiro; emborá 
bem pouco originais. Primeiro, o regime autoritário efetivamente 
inaugurou urna política de dura compressao dos salários dos trabalha
dores. 6 Segundo, de acordo como que vem sendo dito pela CEPAL e 
pelos economistás da tradicao estruturalista, (a) o setor produtor de 
bens.de consumo duráveis efetivamente foi um dos principais líderes 
do crescimento industrial no após guerra (mais particularmente desde 
meados dos anos cinqüenta); e (b) existe urna disparidade significativa 
entre o nivel de renda requerido pelo padrao de consumo implícito na 
producao desses bens e a renda per copita das economias latino
americanas, ao menos em comparacao com as economias capitalistas 
desenvolvidas. 

Como, en tao, aparecem os primeiros tropecos da "teoria" da su
perexploracao? A meu ver, na raiz dos seus equívocos fundamentais· 
estilo a incapacidade de apreender a natureza contraditória de todo 

. processo económico-social e a propensao de levar sempre ao limite 
tendencias que se manifestam em determinadas fases do refe~ido pro
cesso, aprisionando-as soba forma de supostas "leis", num círculo de 
ferro. Vejamos; em seguida, como essas deficiencias se refletirain na 
análise concreta. 

Cabe sublinhar, de iniCio, um equívoco teórico dos mais impor
tantes entre os muito contidos nessa análise. Com efeito, Marini pare
.ce ignorar que o elemento fundamental para a acuinulacao capitalista 
é a taxa de lucro e nao a de mais valia. Por certo a primeira depende da 
segunda, mas nao exclusivamente, pois é também funcao da relacao 
produto~capital, razao pela qual pode elevar-se sem que, ao mesmo 

6 Esta polftica consistiu, por um lado, na supressao das liberdades sindicais e da esta
. bilidadedo emprego. Por outro, na fixa~;ao, pelo governo, dos índices de reajuste sala
¡ rial, inclusive para o setor privado, de acordo com urna fórmula de indexa~;ao. Na práti

ca, gracas ao primeiro fator e a manipula~;ao dos diversos coeficientes da fórmula, os sa
lários dos trabalhadores declinaram em termos absolutos de 1964 a 1968, passando, em 
seguida, a elevar-se lenta e irregularmente e sempre muito aquém da produtividade do 
trabalho. Esta última, no setor industrial, elevou-se em 7.5% entre 1959 e 1970 e aproxi
madamente na mesma propor~;ao entre 1964 e"l974. Neste segundo periodo, o Produto 
Interno Bruto por habitante aumentou em cerca de dois ter~;os. Nao sem ironía, um dos 
idealizadores da polftica salarial do regime autoritário brasileiro, Mário H. Simonsen, 
afirmou que. a fórmula de reajuste:"( ... ) estabelece um critério objetivo para as negocia
caes coletivas de salário, resolvendo pela matemática o que em muitos países se resolve 
pelas greves e pressoes polfticas" (Simonsen, 1976, p. 11 ). O governo do General Geisel 
(1974-1979) corrigiu algumas das distor~;1íes mais aberrantes que vinham caracterizando 
a aplicacao dá fórmula, com vistas a conceder reajustes salaríais mais elevados. Seu efei-

. to prático sobre os níveis de salário real acabou sendo, no entanto, contrabalan~;ado 
pela aceleracao da infla~;ao (a qual nao se deveu, convém clarificar, aos reajustes mais 
altos). · 
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tempo, aume!_lte a taxa de mais vana: 7 Portanto, diante de urna even
tua.l estagnacao da taxa de mais valia o capitalismo nao se veria neces
sart~mente bloqueado, nem o aumento da jornada de trabalho ou a.re
du~ao em termo~ absolutos· dos trabalhadores seriarri as únicas alter
nativas p~ra seu desenvolvimento. 8 ~ evidente que em certas conjun
turas.partt~ulares, a reducao da taxa de mais valia pode ser quase im
pres~~dfvel. Mas daf a tra~sfor11_1ar o dilema superexplorar ou perecer 
em letmexo.rável há u~a dtstAncta enorme, repleta de equívocos teóri- · 
cose descutdos empfncos. Enumeremos alguns deles em seguida: 

. (1) Urna vez que o setor industrial foi o mais dinamico da econo
mta - e, dentr,?. dele, o su~setor de bens de consumo duráveis - seria 
raz?ável a~m1~1r. que as movac~e~ poupadol;'as de capital (capital
savmg) que mctdem sobre essas ativtdades, fossem particularmente im
porta?t~s, do mesmo modo que os efeitos do crescimento rápido e das 
econom.tas de escal~ sobre a relacao produtó capital. E isto parece ter 
acontecido no ~rastl. Mesmo sabendo que a relacao produto capital 
calculada a partir de precos tem um significado diverso da mesma rela
cao medida em valores, é interessante constatar que nas atividades 
p~odutoras de bens de consumo duráveis esse coeficiente, medido atra
ves de precos, aumentou significativamente entre 1959 e 1970- aproxi
madamente 12% nos ramos de material elétrico e de transporte (Bo
nelli! 1975, Apen?ice) 9

- e teve um papel nada desprezível na manu
tencao ou elevacao das taxas de lucro. 

(2) A partir da suposicao errónea de que os trabalhadores nao 
c~n~o~em b~ns manu~aturados ( ou duráveis) concluir que os indus
tnats nao ~e mter~sa~tam por aumentar a produtividade da forca de 
trabalho nao constttut somente urna aberracao teórica. No Brasil en
tre 1959 e 19?0, a re~erida produtividade elevou-se em tres quartas ~ar
tes no s~tor t~dustnal ~· .apesar de Marini ter considerado inútil, em 
pr?porcao mato! nas attVJ.dades produtoras de bens de consumo durá
vets (ver Bonelh, 1975, Apendice). 10 

7 ~l~ebri_:amente, r =:'a(l -:-.n), sen dora taxa de lucro, á a relacao produto-capital en 
~ partJClpa~;ao dos salános no produto, que varia em razao inversa a da taxa de mais va
ha. 

8 E isto nao só pela pos~ibilidade da dimjnui~;ao do custo (em valor) do capital cons
tante e seu consequente efe1to sobre a relacao produto-capital. O barateamento (em va
l?r) dos bens de ~ro~u~ao adquiridos pelas atividades produtoras de bens-salário pode
na _levar. a urna dJmmuJ~;ao do valor unitário desses bens, aumentando assim a taxa de. 
ma1s vaba (supondo sempre que as "desvalorizacoes" se traduzem em reducoes dos pre-: 
~;os de mercado). 

9 Essa porcen~a~em certamente subestima o aumento havido, pois esses ra~os in
clu~m també~ _at!vl?ades produtoras de bens de capital, cuja performance na década foi 
mu1to menos dmam1ca que a correspondente as atividades produtoras de bens de consu
mo duráveis. · 

JO Na indústria automobilistica o produto por homem ocupado aumentou em quase 
50% entre 1966 e 1972 (Suplicy, 1977, Anexo Estatfstico). 
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(3) No mesmo perí~do houve um aumento de 4,4% na jornada ?e 
trabalho do setor industrial (horas trabalhadas por semana) o que nao 
poderia explicar, por sisó, mais do que urna pequena parte do aumen-
to havido na taxa de exploracao. 11 

· · 

. (4) É erróneo supor, como faz Marini, que os produtos industriais 
sao irrelevantes na cesta de consumo da massa de trabalhadores. Pes
quisa sobre o padrao de viqa dá classe trabalhadora da cidade de Sao 
Pauto (DIEESE; ~974) c?nstatou qu~ •. em .1969-70, cer~a. de 3~~ das 
despesas das famzlias cuJa renda era mfenor a 3,1 salanos mtmm~s 
eram destinadas a aquisicao de produtos é servicos diferentes de ah
mentacao e habita,~ao; 13,6% dos gastos somente para vestuário e 
equipamento doméstico. Para as familias cuja renda variava entre. 3,1 
e 6,2 salários mínimos essas porcentagens eram 37 e 15,5%, respectlvª
mente. Além do mais, nao é possível ignorar que parte dos ahmentos 
sao semi-industrializados e que mesmo quando nao o sao, sua produ
cao, transporte e comercializacao requerem insumos industriais. 
. (5} Embora tenha havido compressao salarial, nao é certo que fe
chou-se "qualquer possibilidade de. estimulo ao investimento" no se~or 
produtor de bens·sa:lário, circunstancia que impediria que o setor m
dustrial aumentasse sua taxa de mais valia a través da reducao do custo 
de reproducao da mao-de-obra, completando assim o círculo vicioso 
da superexploracao. Entre 1959 e 1970, a produtividade do trabalho 
nos setores representativos dos bens-salário.(Texteis, Vestuário e Cal
cados, Alimentacao, Fumo e Bebida) aumentou em 46% (média nao 
ponderada). O estoque de capital em cerca de 90% (idem) e o produto 
real em 80% (idem). E durante o último ciclo de expansao, gracas ao 
crescimento do emprego- entre 1966-67 e 1972-73 o aumento da ocu
pacao manufatureira foi de ~lo ~ao ano - e da taxa de salá~ios, 12 .be~? 
como as exportacoes, a producao dos bens de consumo nao duravets 
expandiu-se rapidamente- cerca de 12,3% entre 1969-73, 13 podendo
se su por que o· inyestimento e a produtividade também se elevar~m 
aceleradamente .. Nao hquve, portanto, nem congelamento tecnológico 
no setor de bens-salário, nem estagnacao do crescimento ou da produ·· 
tividade da forc.a de trabalho nele ocupada. 

ll E isto supondo que as horas adicionais tivessem um custo zero para o industrial, a 
medida em que representassem tao somente a contrapartida de urna redu~ao do salário
hora dos trabalhadores. 

12 Devido a acelera~ao da demanda, pois a inexistencia de liberdade sindical perma
neceu, junto coma poHtica govemamental chamada de "arrocho salarial". 

13 Os dados sobre o periodo 1959-1970 provem dos Censos Industriais e foram ela
borados por Bonelli, 1975, várias tabelas. O dado sobre emprego foi obtido nos Boletins 
do SEPT, do Ministério do Trabalho e a taxa de crescimento dos bens de consumo nao 
duráveis em Bonelli e Malan; 1976. 

108 

Poder-se-ia argumentar que, de qualquer modo, o crescimento, o· 
investimento e a produtividade das atividades produtoras de bens
salário estiveram sempre abaixo da média no setor industrial. Isto .é 
certo mas nao surpreendente, dados o.papel subordinado desses ramos 
dentro do processo de acumula~tao capitalista (sua expansao depende 
em grande medida das decisoes de investimento), a elasticidade renda 
da demanda (dado o padrao de distribuicao da renda existente) e a 
compressao salarial que teve lugar. Do mesmo modo, teve importan
cia urna certa substitui~tao no consumo de bens de consumo nao durá
veis por duráveis, inclusive entre os setore~ sociais de renda mais bai
xa, devido ao "efeito de demonstracao", ao barate~mento relativo dos 
segundos em rela~tiio aos primeiros e as facilidades de crédito. 14 

Isso tudo, evidentemente, limitou a modernizacao das atividades 
produtoras de bens-salário. Mas, como vimos, nao a excluiu. 

Sem a pretensao de oferecer urna interpretacao alternativa sobre a 
forma como evoluíram os salários dos trabalhadores e o perfil da es
trutura produtiva, deixarei apenas indicadas algumas questoes perti
nentes ao assunto. 

Nao creio que a compressao saliuial, na proporéao em que se deu, 
tivesse decorrido de urna lógica de ferro do "capitalismo dependen te", 
tendo a repressao política- que efetivamente ocorreu e anulou as pos
sibilidades de organizacao e protesto dos setores populares - obedeci
do unicamente a necessidade de impor aqueJa suposta lógica. Por cer
to, dado o caráter das forcas que assumiram o poder em 1964, havia li
mites "estruturais" para as solucoes possíveis a crise económica de 
1963-64. Mas creio que foi o reacionaris.mo daquelas forcas e a consi
derável fraqueza dos sindicatos e agrupamentos políticos afins que 
permitiram que o arrocho salarial e as políticas económicas "anti
sociais" fossem tao longe. E urna vez que a economía encontrou o ca
minho da recuperacao, em co1,1di~oes de um patamar salarial mais bai
xo "embutido" nos seus esquemas de acumulacao, tornou-se muito 
mais difícil promover qualquer alteracao significativa na política ado
tada, sobretudo se vinda de "cima para baixo". Nao foi por acaso que 
se manteve urna política oficial de forte restri~tao salarial mesmo de-

14 Para indica<;oes sobre essa substitui<;ao nos anos 60, ver ajá citada pesquisa sobre 
o padriio de vida da classe trabalhadora em Sao Paulo (DIEESE 1974). Como neJa se 
indica, a substitui<;ao teve lugar nao obstante ser a renda médi; real das famílias em 
1969-70 mais ou menos a mesma que em 1959. Quanto.aos pre<;os relativos: entre 1969 
(primeiro semestre) e 1976, o pre<;o médio dos bens de consumo duráveis elevou-se 3 4 
vezes, enquanto o pre<;o médio dos bens de consumo nao duráveis subiu 5,3 vezes (d;
dos de Conjuntura Económica, outubro de 1977). 1! evidente, por certo, que a diferen<;a 
dos pre<;os relativos configura um fenómeno recorrente: limita a demanda por bens de 
consumo nao duráveis o que, por sua vez; limita (em termos relativos) o crescimento da 
agrupa<;ao correspondente e .• portanto, sua moderniza<;ao. 
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pois de 1968 e até 1973, em pleno auge do "milagre'\ com a infla~ao 
praticamente estabilizada e o PIB crescendo a urna média de ~ois dígi
tos anuais, e que as melhorias nesse terreno dependeram das "for~as 
de mercado", enquanto a política governamental permaneceu restriti
va, e a a~ao sindical ou o protesto social continuaram tao ou mais re
primidos que antes. 

Nao pretendo negar que numa economía subdesenvolvida um pa
drao de crescimento dinamizado pelos bens de consumo duráveis ten
de a ser restritivo no que se refere as possibilidades de redistribuir ren
da direta ou indiretamente (oeste caso, através das "despesas sociais" 
do Estado) e que, inclusive, chegue a induzir a urna maior concentra
~;ao da mesma .. M as, pensando-se no caso do Brasil, nao haveria ·por
que dar por assentado que devido a sua capacidade para reorientar as 
curvas de demanda e mobilizar financiamento para suas vendas, o se
tor de bens de consumo duráveis tivesse que crescer ataxa de 20% ac 
ano. Parece-me que, em grande medida, o crescimento desse setor tam·· 
hém respondeu a concentra~ao da renda decorrente de fatores "exóge
nos" como, por u m lado, a repressao sobre os sindicatos, e, por outro, 
a fraqueza política dos setores populares. Ou seja, decorreu, em gran
de medida, da dinamica da Juta de classes e das características do pro
cesso político dos anos imediatamente anteriores ao golpe de 1964, as 
quais criaram nas classes dominantes e na corporacao militar a per
cepcao da existencia de um elevadíssimo grati de perigo para a ordem 
estabelecida. 15 E nao há porque supor que a reconquista e a vigencia 
das liberdades políticas, incluindo as referentes ao poder contratual 
dos sindicatos, seja necessariamente contraditória com a permanencia 
do sistema, por forca de certas "leis" inexoráveis que governariam o 
"capitalismo dependen te", e que, enquanto esse sistema perdurasse, 
nos condenaría a viver sob regimes burocrático-autoritários. 

As consideracoes acima tiveram o propósito de refutar o determi
nismo mais simplista subjacente a "lei" da superexploracao. Com elas, 
tentei. abrir espaco para urna análise menos economicista do fenómeno 
da compressao salarial e do estilo de crescimento que teve lugar nos úl
timos anos. E, mais que refazer a análise nos termos indicados, procu
rei evidenciar sua necessidade, alertando contra um modelo explicati
vo que, como toda construcao economicista, pretende ser integrado e 
c6erente como um dos cinco poliedros regulares, mas tem alguns de 
seus vértices situados no reino da metafísica. 

15 Sob este aspecto, no contexto mais geral da emergencia dos regimes burocrático-
autoritários na América Latina, ver O'Donnell, 1975, pp. 7-8. . · 
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· 11. SUBSTITUICAO DE IMPORTAC(>ES E· • . 
"APROFUNDAMENTO DA INDUSTRIALIZACAO" 

. Segundo a análise da industrializacao latino-americana que pas
sou a prevalecer no comeco dos anos 60, no ambito da CEPAL e das 
corr~ntes est.ruturalistas, o setor manufatureiro nos países mais desen
vol_vidos da regiao, depois de várias décadas de crescimento mostrar
se:ta excessivamente diversificado do ponto de vista "horiz¿ntal", o u 
seJa, de bens de consumo final. Este fenómeno decorreria da circuns
t~~cia de q__ue a di_strib~icao da ~enda, cujos padroes de elevada regres
SIVI?ade nao haviam sido suficientemente atenuados pela industriali
Zl!.l(ao, g_erav~ u~a pauta de demanda por bens de consumo extrema
mente diversifi~ada vis. a vis a re.nd~ -~édia prevalecente. Esse padrao, 
por sua v~z, fora defimndo a traJetona da substituicao de importacoes 
(ISI) ~·evitando ou postergando os investimentos "em profundidade", 
ou s~Ja, na produca? de bens intermediários e de capital. 16 No mesmo 
sent~do, teriam gravitado (a) a maior exigencia de tecnología e concen
tracao de r~c_lusos para produzir esses bens; (b) a menor inclinacao 
dos empre~ano.s para aventurarjie em incursoes nessa direcao, 17 dado 
que pod~rta~ Importar OS referidos bens eni COOdtcoes melhores de 
precos, quahdade e financiamento (no caso das máquinas e equipa
mentas); (e) o caráter "fechado" da industrializacao em relacao aos 
mercados de exportacao. As implicacoes desse esquema seriam óbvias: 
(l) agravamento dos problemas de escala e de barreira de mercado 
para numerosos produtos:_ (2) fragment~cao: elevacao do grau de rigi
dez da pauta de Importacoes; e (3) canahzacao para o exterior de gran
de parte dos "enc~d~amentos P!iratrás" (backward iinkages) do cresci
mento ~a producao mterna. Diga-se de passagem que essas dificulda
d_es, mais os problemas para aumentar as exportacoes num ritmo sufi
c!entemente elevado, berit como a alta relacao capital-trabalho implí
Cita nos J?adroes de investimentos prevalecentes - que, supostamente 
p~ovocana :anto urna redu~ida criftcao de empregos quanto um declí~ 
m o da ~elac~o produto-c.apital - formaram o conjunto de ingredientes 
das Iruus articuladas teonas de estagnacao de meados da década passa
da. 

·t. A hipótese do "aprofundamento da industrializa~oo" 

Foi a pa~~ir d~ss~. marco analítico que Guillermo O'Donnell pare
ce, ter concebido a Ideia da correspondencia entre os regimes btirocrá-

. 16 ~or exe~pl?•. no com~o.do~ ano~ 60 a indústria chilena, de acordo com.umaclas
slficacao a dms d1g¡tos, era ma1s diVersificada que a de seis paises desenvolvidos (ver Ser
ra, 1976, cap. 1). 

17 Aspecto bastante enfatizado por Hirschman, l970, cap._ IIL 
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tico-autoritários e a. necessidade, para o desenvolvimento capitalista 
dos países da regiao, da "verticaliza~ao" ou "aprofundamento" do 
seu setor industrial, na dir~ao dos bens de produ~ao de alto coeficien
te capital-trapalho e elevados requisitos tecnológicos (O'Donnell, 
1975). 18 Esta seria a alternativa para a estagna~ao que se supunha cau
sada pela deficiente integra~ao vertical· do setor industrial. 

Na tentativa de identificar a "íntima e sistemática" rela~ao entre 
o regime burocrático-autoritário e o desenvolvimento do capitalismo 
na regiao latino-americana, 19 o autor come~a afirmando que os regí
mes ··burocrático-autoritários 

"( ... ) correspondem a urna etapa de importantes transformac¡;oes nos 
mecanismos de acumulac;;iio de suas sociedades, ·as quais, por sua vez, 
fazem parte de um processo de 'aprofundamento da industria/iza~iio' de 
um capitalismo periférico e dependen te; mas, também, dotado de urna 
extensa industrializac¡;iio" (!bid., p. 6) .. 

Esses regimes nao se associariam a 

"( ... ) qualquer mudanc;;a importante numa economia capitalista, mas 
sim aos processos que dtfini como 'aprofundamento da industrializa~iio', 
isto é, o avanc¡;o em direc;;iio a urna elevada integrac¡;iio vertical da indús
tria, em estreita associac;;iio com o capital internacional, de capital.1smos 
de industrializac¡;iio já extensa e diversificada ( ... )" (!bid., pp. 48-49) 
(Grifo meu) 

O'Donnell acredita, inclusive, que aprofundar era necessário para 
a continuidade mesma do capitalismo, pois segundo afirma, "a ordem" 
desejada pelos promotores do regime burocrático-autoritário (BA) · 

"era funciio das grandes transformac¡;oes sociais (que antecederam sua 
emergencia) e - d medida que os proponentes do BA davam por assentada 
a continuidade do capitalismo nos seus países- da problemática emergen
te da dire~ao em que este teria que ser novamente 'aprofundado' "(!bid., 
p. 14) (Grifo meu). 

Aparentemente, para o autor, aquela necessidade derivava dos 
problemas de estrangulamento externo. 20 Assim, alinha seus argu
mentos: 

18 Devo dizer que o trabalho de O'Donneii onde se formula essa hipótese· (O'Don
. nell, op. cit.) representou um dos melhores es(orcos para interpretar, dentro dos a perta

dos limites de um ensaio, a emergencia daqueles regimes nos países mais industrializa
dos do cone su! da América Latina. 

19 "( ... ) a emergencia, impactos sociaís e dinamismo (dos padroes modernos da de
nominaciio autoritária, expressos nos regimes burocrático-autoritários) niio pode ser en
tendida nem explicada se nao se comeca vendo sua íntima e sistemática relaciio com a 
estrutura e mudancas de certo tipo de capitalismo, que tem características próprias que 
tem que ser devidamente especificadas" (O'Donnell, 1975, p. 4). , 

20 Evidentemente, e com raziio, ele deu por assentado que a natureza das forcas so-
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"Se o estrangulamento externo comprometia o crescimento do 
produto nacional, ( ... ) se alimentava agudos problemas inflacionáriós 
e, além do mais, se tudo isso redundava em crisés sócio-polhicas cada 
vez mais agudas, a etapa seguinte do desenvolvimento tinha que assina
lar urna meta central: produzir internamente os bens (insumos, equipa
mentos e, eventualmente, tecnologia) cuja demanda de importac¡;ao ha
via aumentado velozmente ( ... )" (Grifo meu). 

"( ... ) em termos das condic¡;oes do comércio internacional- pouc9 
adequadas para confiar nas conseqüencias de nao aumentar significati" 
vamente a produc¡;iio local de insumos e bens de capital - e da oferta 
mundial de investimentos e tecnologia, reforc¡;ada pela impossibilidade 
política e ideológica das classes e setores que consolidavam sua domi
nac¡;iio mediante o BA de explorar seriamente caminhos alternativos, 
esse aprofundamento da industrializac¡;iio era a única dire~ao possíve/ a 
tomar. O único caminho possível parecia ser Útmbém politicamente in
dispensável, pois os problemas de balanc¡;o de pagamentos do período 
anterior e a pobre integrac¡;iio vertical da indústria estavam indubitavel
mente ligados as crises económicas que alimentavam os ameac¡;antes 
processos políticos e sociais que a implantac¡;iio do BA procurou extir
par" (pp. 15 e 16) (Grifo meu). 

O último parágrafo insinua urna nova idéia: .que os atores do 
círculo de poder do regime autoritário (e, portanto, ao menos urna 
grande parte dos seus promotores) considerava a suposta e imperiosa 
necessidade de aprofundar a industrializa~ao como tarefa central da 
política económica. Isto .se explicita mais adiante: 

"(Para os) atores situados, na primeira etapa do BA, nas posic¡;oes 
mais altas do poder institucional( ... ) surgem claramente- percebendo
os e aprovando-os - os mesmos temas: a direc¡;iio implícita no aprofun
damento da industrializac¡;iio, o papel indispensável á ser desempenha
do nesse aprofundamento pelo capital internacional e, também, a neces
sidade de criar condic¡;oes suficientemente atrativas para sua entrada" 
(!bid., p. 28). 

É importante notar que o aprofundamento, de acordo. com 
O'Donnell, teria que ser tarefa principalmente do Estado e das empresas 
multinacionais (EM) (em parte pelas razoes a e b indicadas no primei
ro parágrafo desta se~ao) e requeriría: (a) "grandes organiza~oes; fi
nanceiramente capazes e, ademais, em condi~oes de esperar prazos ge~ 
ralmente prolongados para (a) matura~ao (das inversoes requeridas 
pelo aprofundamento)"; (b) um "complexo processo de readequa~ao 
(das atividades finais}", dada a provisao interna de insumos e equipa
mentas de parte das novas atividades a serem instaladas; (e) e, na me-

ciais e políticas que promoveram o regime autoritário excluía tentativas de soluc5es 
"nacionalistas-redistributivistas". 
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di da~~ que se pretendía associá-la a urna "corrente de exporta~oes in
dustnats, (requer também) urna situa~ao de estabilidade garantida rto 
que se refere a alguns aspectos institucionais - típicamente regimes de 
produ~ao e taxa de cambio - que haviam variado de forma errática no 
período anterior" (ver ibid., pp. 16-17). Tudo isso exigiria "um alto 
grau de CERTEZA FUTURA quanto aos fatores decisivos· para o re
sultado final dessas decisoes de inversao" (/bid., pp .. 17-18). · 

O parágrafo acima sugere algumas das razoes de O'Donnell para 
explicar a "afinidade eletiva," entre regime burocrático.:autoritário e 
aprofundamento da industrializa~ao: (a) a necessidade de elevar a taxa 

. de investimento (~, portanto, de frear o u comprimir o consumo popu
lar); .. (b) a necesstdade de estabilidade político-institucional para ga
rantir a presen~a das empresas multinacionais, a previsibilidade neces
sária para o tipo de investimento requerido e o crescimento das expor
ta~oes industriais. Isto fica mais claro quando o autor assevera: 
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·:(. .. )Que os erráticos ~ro~essos prévios ao BA estavam Ionge de garan
tir essa certeza parece obv10. N os anos prévios ao BA era evidente a im
P?ss~bilidade de garantir qualquer conjunto de políticas mais ou menos es
tavels e de controlar flutua~oes económicas elementares" (/bid., p. 18) 
(Grifo meu). 

Nao há dúvida, para O'Donnell, que 

"( ... )_antes do. BA estes capitalismos cumpriam de forma muito pobre a 
funcao essenc1al de transformar a acumulacao em investimento repro
dutivo" (/bid., p. 17). 

"A situa~ao (nos ?"?s que antecederam ao BA) era antagónica 
comas necess1dades objetiVas de estabilidade e previsibilidadesocial de 
fod~ economi~ c~mplex~ - as quais parecem particularmente-agudas 
no tipo de cap1tahsmo existente nesses países, e sobretudo para o apro-
fundamento de sua industrializacao" (/bid., p. 7). · 

. J á no regime burocrático-autoritário, 

"trata-se de por o Estado em forma, desenvolvendo sua capacidade 
para processar e controlar informacao, bem como para decidir e im
plantar políticas, para. diminuir rapidamente as flutuacoes sócio
economicas anteriores a sua emergencia e comecar as obras de infra-es-. 
trutura física ·a:dequadas para as futuras inversoes destinadas a apro
fundar a industrializacao. Inclusive, trata-se de desenvolver capacidade 
para negociar as novas entradas de capital internacional" (!bid., p. 21). 

Ademais, considera _o autor que 

"( ... ) efetivamente tentou-se- com exito de maior ou menor grau, se
gundo os diferentes BA, satisfazer as metas de maior integracao verti
cal da estrutura produtiva que definem o aprofundamento da indus
trializacao; nisto também jogou um papel decisivo a continua entrada 
de capital internacional" (/bid., p. 27) (Grifo meu). 

"( ... ) certas necessidades estruturais ou objetiva~ destas sociedades 
( ... ),dadas a continuidade de seus parametros capitalistas e a complexi
dade de suas economías, tendiam a mové-las na dire~ao das mudt;zn~as 
implícitas no conceito de aprofundamento da industrializa~ao. Em si mes
mas, essas 'necessidades' sao urna construcao teórica nao observável, 
enquanto sim siio observáveis as mudancas implícitas no 'aprofunda-· 
mento'. Levando em conta a ocorréncia efetiva dessas mudan<;as, pode
ria argumentar-se que aqueJa construcao teórica fica 'provada.'; mas •. 
esta é urna atribuiciio causal post hoc que- embora nao necessariamen
te errónea- d~ve ser tratada com cuidado" (/bid., p. 29) (Grifo meu). 

Das afirma~oes anteriores depreende-se logicamente que os poli
lT-makers dos regimes burocrático-autoritários efetivamente persegui
r~ml o aprt~(undamento como o~jetivo fundamental e, que,. talvez (isso 
niio est<Í tiio claro no texto), houve avan~os mais ou menos significati
vos nessa dire~iio, dependendo do país. 

Para concluir, o próprio O'Donriell nos resume seu argumento: 

"( ... )dados (a) a crise prévia deste tipo de capitalismo e (b) sua conco
mitante tendencia para gerar processos de ativacao popular 'ameacan
tes' e supondo (e) a derrota de alternativas nao capitalistas, podemos 
arriscar u m. pouco confiadamente( ... ) a conclusao de que (d) as mudan
ras que tenderoo a ocorrer. se roo na direcao do .aprofundamento dalndus
triali::arao. o qual, por sua vez, (e) corresponderá a emergencia e ex
pansiío do BA e (t) que este, na sua primeira etapa, dará lugar a uma 
conduciío 'ortodoxa' da política económica, guiada pelo reconheci
mento e aprovaciío dú necessidade objetiva de transformar estes capita
lismos nessa direciío" (lhid., p. 29) (Grifo meu). 

Pode-se, ainda, acrescentar, como arremate, que da análise de 
O'Donnell parece 11uir a lógica que ampara a seguinte afirma~ao: "(No 
México) o aproft,mdamento da industrializa~ao avan~ou tanto ou mais 
do que no Brasil, come~<mdo antes e continuando em forma mais inin
terrupta" (lhid., p. 47) . 

Isso seria evidente, na medida em que o México estaría sob um re
gime burocrático-autoritário há muito mais tempo. Assim, num en
saio elaborado sob a inspira~ao do trabalho de O'Donnell se afirmou 
que naquele país 

"A 'prematura' consolidaciio dos controles corporativistas autoritários 
pesa muito na explicacao do porque( ... ) os novos desafios da acumula
ciío de capital foram resolvidos em forma mais exitosa e suave" (Kauf
man, 1976. p. 5). 

Creio que a análise das experiencias brasileira, chilena, uruguaia e 
mesmo mexicana nao permite, em absoluto, considerar o aprofunda
mento como uma das "íntimas rela~oes" (para usar termos de O'Don
nell) entre os regimes burocrático-autoritários, de um lado, e a estrutu
ra e mudan~as do capitalismo nesses países, de outro. Mais que isso, 
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penso' que a aceitacao dessa hipótese dificultaría ·o entendimento da 
forniá~ao, dinamica e contradicoes desses regimes. 

·· · Assim, no caso do Brasil: 

. a) o aprofundamento da industrializacao avancou notavelmente 
durante os anos 50- especialmente em sua segunda metade- e comeco 
dos 60, ativamente impulsionado pelos governos dos regimes anterio
res ~o burocrático-autoritário, e que poderiam ser considerados demo
cráticos. 
. b) impulsionar o aprofundamento da industrializacao, nos termos 

de O'Donnell, nao era o problema crucial do capitalismo brasileiro 
nos anos imediatamente anteriores a instalacao do regime autoritário. 
· e) a necessidade de aprofundar a industrializacao nao era motivo 

de particular apreensao para os promotores do regime autoritário nem 
para os atores que dentre eles emergiram para ocupar posicoes de po
?er. I~to,,"!esmo descontando a natural preocupacao como processo 
mflacionano e a concentracao de' esforcos e a prióridade dada numa 
primeira etapa, a política de estabilizacao. . ' 

. d) o aprofundámento ~ao se constituiu no eixo da política econó
·mica ou no motor do crescimento nas duas primeiras fases "económi
cas" d? regime (1964-6?: estabi.lizacao e 1967-71: recuperacao); fai 
co.nduzido de forma mUito deficiente na terceira (1971-74: auge) e só 
fot colocado como absolutamente prioritário na quarta fase (1974?: 
declín~o ), depoi~ de dez anos de autoritarismo. As dificuldades que ca
ractenzaram o mgresso da economía nessa qtiarta fase se deveram . 
primordialmente, as desproporcoes no crescimento anterior derivada~ 
do atraso relativo da producao de insumos intermediário; e bens de 
capital, reproduzindo-s.e os desequilibrios na integracao vertical em es
éalil ampliada, "noutro nivel". N a verdade, o regime nao mostroli ne- · 
nhum talento especial para aprofundit.r a industrializacao. Ao contrá
rio, pode;-se-ia até dizer, forcando um pouco os termos, que: a) du
rante a decada, em I1:1gar de aprofundar-se, a industrializacao se "desa
profundou",· ao meqos em termos relativos; b) a consciencia 'bem 
~omo ~ n~ces~idade objetiva e a.s tentativas definidas de aprofu~dar a 
mdu~tnahzacao, apareceram nao no comeco do regime, mas dez anos. 
depois, como _resultad~ dos próprios problemas e contra:dicoes engen
drados a partir ?o estilo de dese~volvimento que tendeu a prevalecer; 
e) aqueta necessidade e as tentativas correspondentes tem constituido 
u!D dos principais fatores da relativa "desestabilizacao" recente do re
gime. 

· Em seguida, tentarei dar indic~oes sobre.cada um desses pontos. 

2. A substituiciio de importacoes 

Vale observar, de i!lício, qu~, no intento de estabelecer traeos co
muns entre os países latmo-arnencanos de "maior desenvolvimento re
ll6 

lativo", muitos analistas chegam a supor que os tropecos da economía 
brasileira no comeco da década passada provieram das dificu1dildes de 
transito da chamada "etapa fácil" da industrializacao substitutiva 
(ISI) para a "dificil".21 Na verdade, nos anos 50, e, particularmente, en
tre 1956-61, parte substancial da ISI mais "difícil" foi realizada e os 
problemas existentes se derivaram mais da complexidade de "digerir" 
os resultados alcancados do que das limitacoes no a vaneo da substitui
cao. Naturalmente, isto nao significou que o país houvesse completa
do algum processo de quase auto-suficiencia em matéria de producao 
de meios de producao. Cumpriu, isto sim, um ciclo de ISI, no qual se 
expandiu aceleradamente a producao de bens intermediários e princi
palmente de capital e consumo durável. 22 Naquele período se instala
raro as indústrias automobilística, de construcao naval, material elétri
.co pesado e outras de bens de capital; ampliaram-se consideravelmen
te as indústrias básicas como a siderúrgiCa, petróleo, nao ferrosos, ce
lulose e papel, química pesada, etc. Como conseqüencia, a participa
cao das importacoes-na oferta total de produtos industriais reduziu-se 
drasticamente até o comeco dos 60. Nao há dúvida que mesmo consi
derando as tensoes e contradicoes que acompanharam o processo, se

. ria exagerado concordar. com O'Donnell quando ele afirma que "es.te 
. capitalismo cumpriu pobremente a funcao de aprofundai''. A o contrá-

rio, dentro do contexto histórico em que se colocava, o regime pré
autoritário promoveu com razoável eficácia a realizacao dos "grandes 
e complexos investimentos de ·aprofundamento da industrializacao". 
E, mais ainda, o fez nao obstante a prolongadíssima estagnacao das . 
exportacoes que, em dólares correntes, cresceram 0,85% ao ano entre 
1947-48 e 1961-62, enquanto as importacoes cresciam, também em dó
lares corren tes, a 1,6% e o PIB real se eleva va em urna média de 7% ao 

·ano. Este foi um aspecto notável do que se poderia chamar de indus-
trializaciio tardia introvertida. 

Fiz referencia, acima, ao cumprimento de um ciclo de ISI e creio 
que seria oportuno fazer urna digressao a respeito, tanto· P!lra situar 

· 21 Este nao é bem o caso de O'Donnell no artigo em questao, como demonstram suas 
observacoes feitas na p. 13, .embora ele talvez tenha subestimado o grau de aprofunda
mento já alcancado antes de 1964. Numa obra anterior (O'Donnell, 1973), a subestima
cao é mais clara, por exemplo, quando ele afirma que: "A profunda crise em que de
sembocaram as' economias (do Brasil e da Argentina) deveu-se aoque se chamou o 'es
gotamento' das etapas fáceis da industrializacao, quer dizer, o fim do período de cresci
mento industrial extensivo, 'horizontal', baseado na substituicao de importacoes de 
bens de consumo final" (p. 70). 

22 Entre 1949 e 1955, a producao desses tres tipos de bens cresceu a taxas anuais de 
10,5, 10,8 e 18,4%, respectivamente. Entre 1956 e 1959, essas taxas foram de 9,7, 21,9 e 
'16,2%, respectivamente (Tavares, 1972; Bonelli-Malan, 1976). 
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melhor as restri~oes a hipótese de O'Donnell, quanto para apontar al
guns equívocos sobre a natureza da ISI. 

.. Pens~ que, se se admite a idéia de que a substitui~ao de importa
~oes defi~1u, em certos períodos, a dinamica do crescimento industrial 
na Aménca .Latina, nao s.eria errón~? faJar de esgotamento desse pro
cesso numa epoca d~termt~ada (vana ve) segundo os diferentes países), 
sempre.que.essa constdera~ao recebesse pelo menos duas qualifica~oes. 

Pnm~uo, que ? esg<?tamento mencionado se refere a um ciclo de 
ISI. Ou seJa, .e~ta n~o tena se esgotado para sempre, mas sim atingido 
um certo est~g1o, dtfere~te segundo os paises, a partir do qua) dificil
ment~ poder~ a pros~eguu no seu papel de principal fonte de estímulo do 
cresctmento mdustnal, ao menos até que a expansao do mercado in
terno e eventuais vicissit~des do ?alan~o de pagamentos assim 0 impu
sessem. E, na verdade, nao havena porque descartar a idéia de que, en
contradas outras "fontes de expansao" e, eventualmente recolocan
do-s~ problemas de rest~i~oes externas depois de um cert~ período de 
cres~I3mento •. a economta pudesse percorrer novos ci~los substituti
vos, ou seJa, periodos em que as referidas restri~oes funcionassem 
como estimulo principal para o crescimento. 

Nessa perspectiva, o erro de muitos estruturalistas nao consistiu 
em diagnosticar e chamar a ten~ao para o declínio da ISI, mas sim em 
su por .que es~a circunstancia implica va numa necessária estagna~ao do 
setor mdustnal (e da economía) e, portanto, que o mercado interno 
nao se expandiria - ou o faria muito lentamente- sem que se realizas
sem "reformas estrutur~is" d~ cunho ~edistributiv~sta. 24 Cumpre no
ta!, de passag~m, que nao estlveram sos nesse "pessimismo". Outros, 
n~o .estrutu~ahstas, endoss~ram, por exemplo, a tese de que a estagna
~ao mdustrtal acompanhana o declínio da ISI salvo se a esta sucedesse 
urna fase de exporta~ao de manufaturas como eixo dinamico do cresci
ment?. ~ o ~aso, P?r ~xe~plo, de Sir Arthur Lewis quando afirma, a 
respetto da mdustrtahza~ao nos "paises tropicais'', que: 

"( ... ) em fins dos anos 60, os países tropicais mais a vaneados já atin
giam os limites da substituicao de importacoes, e a industrializacao co-

23 Como indicamos. mais ad.i~nte, essa possibilidade recolocou-se no Brasil desde 
1974. A crenca no térmmo defimt1vo da ISI arraigou-se tanto que urna edicao da revista 
Wo~fd D_evelopm~nt (_v. S, n. l e 2,jan.-fev., 1977) dedicada a América Latina foi intitula
da Latm Amenca m the Post Substitution Era" 

24 A !óg~ca .d~se esquema de reformas seria, em termos bem simplificados, a seguin
te: a re~!stnbu1cao da renda dinamizaria a demanda por bens de consumo nao duráveis 
ben~fic1ando-se, portanto, as atividades de (supostamente) maior rclacao produto~ 
cap1tal; por ~utro lado, .a magnitu4e ampliada do mercado para esses· bens criaría urna 
deman~a denvada J:!Or .bens de producao capaz de justificar sua substituicao eni termos 
rentáve~s ou. bem atmg1r-se escalas mais eficientes para aqueJes que já estivessem sendo 
produz1dos mternamente. 
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mecou a tornar-se mais lenta( ... ) Se 70% da forca 4e trabalho ·consiste 
de agricultores de baixa produtividade, que geram somente um peque-. 
no excedente, o mercado para manufaturas domésticas é estritamente 
limitado. Na medida em que nos aproximamos dos limites da substitui
cao de importacoes, o ritmo da industrializacao pode ser mantido so
mente mediante a exportacao de manufaturas. E foi isto o que aconte
ceu" (Lewis, 1977, p. 22). 25 

A segunda qualifica~ao tem a ver com o fato de que ao falar em 
esgotamento da ISI os autores estruturaHstas. pensavam, a meu ver 
com certa plausibilidade, no declínio desse processo como fonte de 
estímulo principal do crescimento industrial, devido a que as dimen
soes da demanda interna nao tornavam rentável a substitui~tao do 
grosso dos itens da pauta de importa~toes. 

As qualifica~toes anteriores permitem sugerir a existencia de um 
duplo equívoco por trás da hipótese de O'D~nnell. Primeiro, a idéia de 
que a ISI deveria e poderia prosseguir sendo o eixo dinamico de um 

· crescimento industrial rápido (sempre que se levassem a cabo as modi
fica~oes politico-institucionais associadas a emergencia dos regimes 
burocrático-autoritários). Ora, a melhor crítica a suposi~tao do esgota
mento da ISI, de autoría de Hirschman (1970,-cap." 111), explícitamen
te assumida por O'Donnell para a elabora~tao de sua hipótese, afirma
va que havia "recursos" capazes de permitir a continuidade da substi
tui~ao de importa~oes (por exemplo, "ruptura" das resistencias em~ 
pres!lriais a aprofundar a industrializa~tiio), procurando relativizar o 
peso dos problemas de mercado, de tamanho mínimo das instala~oes 
indu.striais e de oferta de divisas, enquanto obstáculos ao prossegui
mento da industrializa~tao substitutiva. Mas, niio pretendeu discutir se 
e em que circunstancias a ISI poderia continuar sen do a principal fonte 
de estímulo ao crescimento industrial. 

Segundo, e aqui pensando no caso brasileiró, é inegável que 
O'Donnell, como já indiquei antes, subestimou o avani(O da industrializa.,. 
~ao até o come~to dos anos 60, quando a substituic;ao já realizada per-

25 Em sentido parecido aponta a afirmacao de Grunwaid de que "Existem duas es
tratégias de industrializacao para conduzir as nacoes emergentes em direcao a maturida
de económica. Urna é através do desenvolvimento da producao de manufaturas intensi
vas em trabalho (labor intensive) para exportar aos países avancados. A outra é·através 
·da industrializacao substitutiva de importacoes" (Grunwald, 1970, p. 848). A propósito· 
da citacao de Lewis convém observar que, evidentemente, a lógica do seu raciocinio nao 
depende de. que mais ou menos de urna certa porcep.tagem da populacao esteja na agri
cultura, pois nessa economía "dual", dada a renda per capita, o tamanho do mercado 
será funcao do número absoluto de habftantes urbanos. Por outro lado, nao "foi isto que 
aconteceu". Na América Latina houve crescimento significativo da indústria. e do mer
cado interno mesmo durante o período em que a ISI deixou de ser o (ou mesmo um) fa
tor dimimico. As exportacoes de manufaturas, embora tendo crescido rapidamente, nao 
foram significativas para explicar as taitas de crescimento industrial. 
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mitia conjecturar sobre as possibilidades de um novo ciclo de expim
siio a poi a do primordialmente no crescimento da demanda interna. N a 
verdade, nos anos 50. especialmente em sua segunda metade, a indus
trializa~ao no Brasil realmente dera um salto significativo na dire~ao 
das atividades mais avan~adas em termos de concentra~ao. densidade 
de capital e tecnología - inclusive produtoras de bens de produ~ao. 

Nesse sentido, cabe notar que a idéia de Hirschman, também le
vada em conta por O'Donnell, segundo a qual a industrializa~ao na 
América Latína (correspondente ao que ele -denomina late-late
comers) teve um caráter marcadamente seqfiencial e suave em compa
ra~ao com os /ate-comers de Gerchenkron (Aiemanha, Itália, Rússia) 
"(faltando ao) processo algumas das características essenciais do great 
spurt de Gerchenkron,. (Hirschman, 1970, p. 95), no caso brasileiro 
poderia ser tida como válida quando muito até o come~o dos anos 50. 26 

.O autor, desde logo, se dá conta disso; quando anota que 

"Ao menos urna experiencia na América Latina, a do Brasil du
rante os cinquenta, aproximou-se razoavelmente da descricao esbocada 

-por Gerchenkron (para os late-comers)" (op. cit., p. 95). 2' 

26 Nunia perspectiva "revisionista" da análise cepalina tradicional poder-se-ia consi
derar que, embora formalmente tivesse havido um acelerado processo de substitui~o de 
importa~aes durante essa dada, traduzido pela acentuada redu~io dos coeficientes im
portados na oferta total de numerosos beils de produ~o e de consumo durável (e isto 
nio obstante o acelerado aumento dessa oferta), a expansilo industrial havida r¡ilo pode
ria ser explicada somente pelos estfmulos das restri!;Oes externas e do mercado interno 
favorável, porquanto o investimento autanomo do Estado e das. empresas multinacio
nais teria se antecipado a esses estfmulos. Por outro lado, a instala~o de um significati
vo setor de bens de produ~o imprimiu ao movimento cfclico da economia um caráter 
muito mais endógeno que o dominante nas dadas anteriores. Isso tudo explicarla a 
maior proximidade do caso brasileiro com o modelo estilizado por Gerschenkron para 
os late-comers, quanto poderia justificar a idéiá de que já nos anos cinqOenta o eixo di
ni mico principal do crescimento industrial nilo foi a ISI tal como convencionalmente se. 
a considera. Nos outros paises da América Latina a referida a~o autanoma também 
esteve presente, mas como disse ·um autor, "No Brasil (mais do que na Argentina, Vene
zuela. Chile e outros) ó Governo esteve ansioso para promover a máxima integra~o 
vertical. isto é, promover tanto a indústria de bens de consumo final, quanto o setor de 
bens de capital" (Baer, 1972, p. 98). Talvez o Chile seja o caso em que aqueJa a~o autO
noma tenha chegado mais longe (em termos relativos a dimensio de sua economia), isto 

· ·nilo só antes como também depois que se esgotou a etapa "fácil" da ISI e, neste caso, 
principalmente durante o govémo democrata cristio. O sucesso da experiéncia, ao me
nos no curto prazo. foi modestfssimo, dados o menor tamanho do mercado interno e a 
descabida decisio de simultaneamente realizar grandes investimentos no setor de bens de 
consumo duráveis (inclusive automobiHstica), bens de _produ~o. indústrias de exporta
~io, reforma agrária e em servi~os sociais "redistributivos" 

27 Es5a !=Qnsidera~o nos remete-a um ponto que valeria a pena explorar criticamente 
eni outros trabalhos: na literatura sotsre populismo; ·normalmente se atribui urna afinida
de entre esse regiine e o caráter supostamente suave e nilo disruptivo dajndustrializa~o. 
Se isso fosse verdade, no caso brasileiro o populismo nio teria tido vigéncia além de 
1945. ·. 
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3. Ortodoxos e "aprofundamento da industrializactio" 

Mesmo que aprofundar a ind~strializacao na,? fo~se o pr~bl~ma 
central ou crucial para o desenvolvtmento (para nao dtzer contmuzda
de) do capitalismo no Brasil, pensariam de .forma diferente os pr~~o
tores atores situados no poder, ideólogos, mteressados.e benefictanos 
do r~gime? Nao creio. Consulte-se, por exem~lo, o Plan? de Acap 
Económica do Governo Castello Branco ou os hvros de dots dos mats 
representativos economistas ideólogos das forcas que tomaram o P?
der em 1964- Eugenio Gudin (1965) e Mário Simonsen (1969) -.CUJa 
-orientacao se inspira nítidamente nos que, como diz Hirsch~an, "ata
caram a industrializacao nao porque tivesse ava:ncado mutto pouco, 
mas por ter sido levada longe demais" (Hirschman, 1977, p .. 16). 

Realmente nao se poderia inferir, logicame~te, nenhuma td~olo
gia partidária do aprofundamento no pensamento dos economtstas 
afeicoados ao regime (que chamaremos de "orrodoxos"). Tomemos, 
por exemplo, a conexao que estabelece O'Donnell e?tr.e es!rangula
mento externo e necessidade de aprofundar a industnahzacao. Nada. 
mais longe do pensamento ortodoxo do que a idéia de que este s~ria ? 
caminho para aliviar os problemas de balanco de pagamentos. Pnme!
ro porque ninguém neríl ortodoxos nem heterodoxos, pensava que a 
soiucao para a escassez de divisas seria reduzir as importacoes (o coefi- · 
ciente de importacües brasileiro, no comeco dos anos 60, era redu
zidíssimo....: perto dos 5% em 1964) ou acreditava (acertadamente) que 
urna nova etapa de ISI per:mitisse essa reducao. Segundo, porque nada 
mais bizantino para os ortodoxos que desconfiar "das con~eqüencias 
de nao aumentar significativamente a producao local de msumos e 
bens de capital" devido "as condicoes do comércio internacional e da 
oferta mundial de inversoes e tecnología" (O'Donnell, op. cit., p. 
16). 28 Terceiro, porque nao havi.a, em absoluto, "i~possibilidade polí
tica e ideológica de explorar senamente as alternativas (ao aprofunda_
mento da industrializacao) por parte das classes e setores que consoh
davam sua dominacao mediante o BA" (/bid., p. 16). Quarto, porq.u~a 
saída ao estrangulamento externo que sempre defenderam conststla, 

28 Se existisse aquela desconfianca, e se aprofunda_r ~ industri~!iza~íio foss~ a úni~~ 
saída, os ortodoxos poderiam ser até considerados objettvamente anttdependtzantes .. 
Isto na medida em qile se admitisse apropriada a definicíio de Cardoso: "( ... ) economta 
dependente ( ... ) significa urna economia ondeo ·processo de acumulacíio n?o se desen
volve integralmente: a inexistencia de um setor de producíio de bens de c~pttal - ou ~ua 
debilidade- tem como conseqüencia que o esquema de reproducíio ampltada d? capttal 
só se completa nas ec<momias centrais" (Cardoso, 1972, p. 43). Ne~sa per~pe.cttv~, o r~
gime burocrático-autóritário, se perseguisse o aprorundament? .da mdustnaltzacao e tt
vesse exito, poderia; no limite, levar ao enfraquectmento dectstvo dos Jacos de depen
dencia. 
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por ordem de importAncia, no aumento das exporta~oe~, incl~indo a 
de produtos primários nao tradicionais, no estúnul~ aos mvesttmentos 
estrangeiros diretos e no financiamento ~xterno. f: mteressante no~ar, 
_de passagem, que .o aprofundamento realtzado ~ntes de 1964, ~ons~?e
rado "excessivo" pelos ortodoxos (por consptrar contra a eficten
cia''), era apontado como um dos entraves a expansao das exporta
~oes, pois supostamente, reduzia a competitividade internacio!lal dos 
produtos iildustriais ou deixava de lado a idéia de que o c::omércto exte
rior é urna "avenida de mao dupla". Nas palavras de Simonsen: "( ... ) · 
o aumento obsessivo dos índices de nacionaliza~ao (leia-se aprofunda
mento da industrializa~ao) muitas vezes con duz ao desperdicio e nao a 
economia de divisas" (1969, p. 290). 

4. Crise e recupera~iio do crescimento 

Pelas considera~oes anteriores, ficou claro que, a meu ver, o apeo
fundamento da industrializacao nao constituía necessariamente.a al
ternativa para dinamizar a e<conomia a part!r do comC~tO dos anos ~· 
Em seguida, desenvolverei esse ponto, anahsando breve~e!l~e a crtse 
de 1962-64, as alternativas que se apresentavam e a traJetorta poste
riormente seguida. 

A contra~ao do crescimento industrial e do conjunto da economia 
foi nítida a partir de 1962, prolongando-se até 1967. Entre 1964-1967 
essa contra~ao esteve sobredeterminada pela polftica de estabiliza~ao, 
de modo que a questiio de maior interesse reside no porque do declinio 
anterior. 29 

. 

Urna hipótese plausível a respeito, admite a combina~ao de duas 
ordens de circunstancias. A primeira poderla ser explicada por um fe
nómeno de natureza típicamente cíclica. Com efeito, no comC~to dos, 
anos 60 tendía a ocorrer urna desaceleta~iio do crescimento como re
sultado da intera~ao de um conjunto de fatores. Em primeiró lugar •. 
chegou a sua miriguante a onda de macicos investimentos, iniciada em 
1957, perdendo intensidade os poderosos efeitos de encadeamtmtos 
(linkages) que a haviam acompanhado e gerado fortes e recorrentes 
efeitos indutores sobre o investimento, emprego e csmsumo. Segundo, 
ao efeito desacelerador desse fenómeno somou-se o fato de que muitos. 
dos setores "novos" de bens de producao e consumo durável haviam 
sido, em geral, superdimensionados, ao embalo dos incentivos públi-, 
cos, das expectativas, ejou devido a problemas de escala mínima de 
producao vis a vis tainanho do mercado. 30 Em terceiro lugar, para as 

29 Urna interpretal(iío parecida a que segue é a de Tavares, 1975. 
· 30 No que se refere ao setor de béns de capital, por exemplo, já em l96Q,havia eleva

da capacidade ociosa em equipamentos e máquinas-ferramentas, como indicaram estu-· 
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atividades produtoras de bens de consumo duráveis se haviam esgota
do as reservas de mercado, antes satisfeito com importa~toes, e expan
didas pelos efeitos multiplicadores do próprio "pacote" de investimen
tos, estando sua posterior expansao sujeita as possibilidades de redu
~ao dos seus precos e de financiamento at> consumo, bem cqmo ao 
crescimento e ao perfil de distribuicao da renda interna e as elasticida
des-renda da demanda dos diferentes grupos. Quarto, as atividades 
produtoras de nao duráveis, há muito dependentes do aumento vege
tativo da demanda; nao apresentavam maior dinamismo, inclusive 
pelo menor crescimento do emprego e pela inflacao crescente que, des
de 1959, corroía ·o póder de compra das massas assalariadas. Em quin
to lugar, o setor de bens de capital teria que ressentir-se fortemente dos 
conseqüentes desincentivas a investir decorrentes das condicoes ante
riores. Por sua vez, o setor público encontrava enormes dificuldades 
para expandir. e mesmo manter seu nivel de investimento, devido a 
problemas de financiamento, sendo, portanto, problemático compen
sar os .efeitos do enfraquecimento da component~ fnduzida do investí
mento mediante aumento da componente autónoma. 31 Finalmente;·.a 
pouca disposi~tao da:S institui~toes financeiras internacionais e a situa
cao do. balanco de pagamentos (pesada carga da divida externa e es
tagnacao das exporta~toes) tampouco permitiam algum alivio pelo 
lacio d(netor externo. 32 

• 

Mas, a tendencia a desacelera~tao nao desembocaría necessaria
mente em crise nao fosse a superposi~tao de outra ordem de circunstan
cias, inter~telaciónadas: a instabilidade política e o descontrole do pro- • 
cesso inflacionário. 33 Essas condi~toes acentuaram o desestil:nUlo ao 
investimento privado, em particular o estrangeiro, 34 sobretudo a par
tir do momento em que forain anunciadas e adotadas medidas visando 
controlar suas remessas de lucros. Por outro lado, o governo, sem. 
"congelar" salários, tentou aplicar um programa de estabiliza~tao atra-. 
vés de cortes do investimento público e do crédito privado (1963), que 
precipitou a economía em fase de crise aberta. Para isso nao deixou de 

dos da CEPAL. Em menor,.mas significativa medida, havia tambéin subutiliza~tiío ein 
equipamentos elétricos pesados. 

31 Até 1962 esta última cresceu significativamente, efetuando, na prática, essa com
pensaciío. 

32 Para alguns autores, o fator crucial da desacelera~tiío esteve no estrangulamento 
externo. Ver, por exemplo, Leff, 1967 e, para urna crítica convincente a este último, 
Morley e Bergsman, 1969. · · 

33 Evidentemente, nao houve apenas coincidencia entre esses dois fenómenos e a de
.saceleraciío, mas seria aventurado a partir daí tomar aos primeiros como a variável to
talmente dependente ou, no outro extremo, como a variável independente. 

34 Responsável por cerca de um ter~to da produ~tiío industrial (Bonelli, 1975, A pendí
ce). 
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contribuir, também, a natureza- a seca no eentro~sul provocou racio
namento de energia elétrica e, junto com as geadas, queda da produ-
~ao agrícola. . . . . . . 

Dado o resultado político da crtse,. que alternativa objettva s.e 
3:presentava para redinamizar a e~onomia? Excl~ía-~e c.o~o saída, evi
dentemente, a tentativa de levar a cabo urna redistnbui~ao .da r~nda .e 
outras medidas do genero que, acreditavam alguns, podenam Impn
mir maior dinamismo as indústrias de bens de consumo leve. Por ou

. tro lado um renovado e intenso processo de aprofundamento da indus-
trializa~~o poderia, também, ser perseguido, mas exigiría nao s~ u.ma 
relativa discrimina~ao contra o setor de bens de consumo duraveis -
um dos eixos dinamicos do crescimento do decenio anterior - como 
·enfrentaría, no curto prazo, rendimentos decrescentes (por problemas 
de escala e de matura~ao dos investimentos) e, muito provavelmente, 

· fortes resistencias externas, tanto das institui~oes financeiras como das 
matrizes das empresas multiñacionais. 35 Entenda-se: isto nao significa 
que nao eram necessários _novos investimentos que aprofundassem a 
industrializa~ao e eliminassem certos pont()s de estrangulamento, per
mitindo, assim, a digesta o da capacidade instalada durante os anos an
teriores, ou que nao coubesse abrir novas frentes de expansao no mes
m o sentido (caso da petroquín'lica, por exemplo). 36 Mas, parece razoá
vel admitir que, dados os parametros políticos que pa~saram a pre~a
lecer e a coilvic~ao dos detentares do·poder da necessidade. de abnr e 
internacionalizar a economía bem como o enorme potencial de acu
mula~ao já existente no seto; de bens de consumo duráveis, q~e este 
poderia passar (ou continuar) a representar um papel predommante 
na etapa que deveria com~ar. · .· .. · 

O referido potencial de acumula~ao estava dado pelo volume da 
capacidade produtiva já in~talada ~o setor, por s~u. ~rau de ~onopó
lio; pelas margens da capacidade ociosa, pela possibihdade- nao refle-: 
tida nas medidas sobre capacidade utilizada num momento dado- de. 
beneficiar-se, dinamicamente, de significativos aumentos na rela~ao 
produto-capital mediante o aproveitamento de economía de escala e 
externas em geral, bem como por seus fortes efeitos de encadea~~nto 
sobre o conjunto da economía urbana. Estes fatores lhe permitlam 
contar com excepcionais condi~oes para mobilizar financiamento, a 
aquisi~ao dos seus prodl!tos, tanto pela dimensao dos recursos dis-

35 Das p·rimeiras, pelas po.lfticas protecionistas e ''autárquicas" que t~l programa im
plicada; das segundas, pela preferencia em seguir abastecendo suas fiha1s ~esde fora. 
: 36 Cabe notar, como indica um estudo feíto na época: "O fato da exp~nsao d~ setor 
. industrial ter sido desordenada provoco!J a o long o do processo urna sene de ~ssmcro
·nias ( ... ) há insuficiente capacidade instalada na indústria d~,bens de produciio mterme
diários: metalurgia e química básica, borracha, papel, et¡;:. (Tavares, 1972, p. 165). 
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poníveis, quanto pelo forte estímulo exercido sobre a economía por 
sua ~xpansao, fator sempre muito persuasivo junto as autoridades res~ 
ponsáveis pela política crediticia. · · 

Por outro lado, as grandes firmas do setor - devido ao tipo de 
bens produzidos, a grande disponibilidade de recursos para publicida
de, bem como a sua condi~ao de filiais de empresas multinacionais, 
circunstancia que lhes garantía um fluxo constante de inova~oes deri
vadas dos gastos de pesquisas e desenvolvimento das matrizes - ti- · 
nham, também, excepciomil capacidade para condicionar a demanda 
interna em seu beneficio. 

A "nova" etapa requería urna profunda reorganiza~ao do sistema 
de financiamento público, privado e externo, em desarticula~ao desde 
fins dos anos 50, o que vinha a implicar mudan~as tanto institucionais . 
.(com rela~ao a legisla~ao tributária, dívidá pública, intermedia~ao.fi
nanceira, capital estrangeiro e comércio exterior) quanto nos esque
mas de distribui~ao da renda, funcional e pessoal: Muito se fez nessa 
dire~ao nos primeiros anos, destacando-se a substancial eleva~ao das 
receitas do setor público, O· rápido crescimento da divida desse setor .. 
(destinada numa primeira fase a financiar seu déficit e posteriormente· 
inClusive a "absorver" liquidez), a organiza~ao de um efetivo sistema 
de crédito ao consumo e de financiamento a constru~ao habitacional, 
o afrouxamento das regras com rela~ao ao capital estrangeiro, a pro
gressiva liberaliza~ao das importa~oes .e a inaugura~ao de urna cres
cente batería de estimulo as exporta~oes, bem como a violenta com
pressao dos salários dos trabalhadores menos qualificados. 

A trajetória do crescimento pós-64 é bem conhecida. Para a recu
pera~ao foi fundamental a dinamiza~ao das atividades produtoras de 
bens de consumo duráveis e da constru~o civil - devido principal-· 
mente a institui~ao de um sistema de financiamento ·centralizado no 
Banco ,Nacional de Habita~ao 37 bem como, mais adiante, do setor de 
bens de capital (inicialmente puxado pela retomada do investimen,to 
público) e as exporta~oes nao tradicionais: 38 Do lado da oferta, a ·c·a
pacidade ociosa 39 e o ''potencial de expansao" existentes desempenha-

37 A m,aior parte dos recursos desse Bancó vem de Üm. tundo que recolhe o equiva
lente a 8% dos salários e que fica a cargo-das empresas. O depósito é feíto em nome dos: 
empregatlos, que teriio o direito de retirar sua parte correspondente caso sejam dispen-
sados do emprego. . . 

38 Dentro destas, os produtos primários constituíam, sem dúvida, urna das ativida
des de maior potencial ae expansiio~ 

39 U m indicador das margens de capacidade ociosa existentes está no fato de que, em· 
1965, os níveis de produciio de onze dos dezoito ramos industriais brasileiros, represen
tando mais de dois tercos do valor adicionado industrial (a precos. de 1955) estavam 

· abaixo dos níveis de 1962 (estimativa ·elaborada com base em dados do IPEA, 1968, p. 
218). E isso niio obstan.te o fato de gue a capacidade produtiva nesses ramos continuara 
expandindo-se, embora a um ritmo decr~cente. 
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rám um papel decisivo, do mesmo modo que o aumento da capacidade 
para importar. 40 Assim, enquanto o produto industrial aumentou em 
algo mais de tres quartas partes entre 1967-1972, o estoque de capital o 
fez em somente 45% entre 1966-1971 e a participacao das importacoes 
na oferta industrial cresceu de 10 a 15%. entre 1966-1972. 

O que aconteceu com o aprofundamento da industrializacao nos 
pi:imeiros anos de recuperacao? Ocupou um discreto segundo plano 
no quadro da política económica e da evolucao da economía. É certo 
que o investimento industrial se elevou em termos absolutos, mas a 
taxa de investimentos do setor, em 1970, era ainda inferior a de 1962; 
do mesmo modo, praticamente nao aumentou a taxa de investimento 
global. Elevou-se também, consideravelmente, o nível do investimento 
público (petróleo e energía, comunicacoes) e se iniciaram grandes pro
jetos promovidos principalmente pelo Estado e pelas empresas multi
nacionais - por exemplo, na área da petroquímica. Mas essas iniciati
vas nao assumiram um papel predominante como eixo de érescimento. 
. Por outro lado, é fundamental ter presente que a recupera~ao ve~ . 
rificada entre 1967-70 nao chegou a estimular, em medida proporcio
nal, o setor interno de bens de capital. Isto nao aconteceu apenas poi~ 
q'de havia capacidade ociosa tanto no setor quanto nas atividades pó_.· 
terlcialmente demandantes de bens de capital ou ainda porque também~ 
hitvia alguma inadequacao na oferta nesse setor. O fato é que, sob a 
pressao e as facilidades das fontes de financiamento externo, devido as 
preferencias das multinacionais, e gracas ao desejo de maximizar asta
xas de érescimento no curto prazo, a política económica passou a dis~ 
criminar contra a indústria de máquinas e equipamentos, concedendo 
incentivos fiscais apenas para a compra de bens dé capitais importa
dos. Entre 1966-69, a disponibi1idade destes cresceua 20,5% anual, en~ 
quanto a producao interna o fez a 7,1% (Bonelli:Malan, 1976). Assim, 
grande parte do poderoso efeito acelerador decorreóte da retomada: de 
maiores taxas de investimento, concomitantes com urna diminuií,;ao 
das margens de capacidade ociosa, cimalizou-se para fora do país. 
Com isso, além de desperdicar parte da capacidade de acumulacao já 
instalada, limitou-se a expansao do setor de bens de capital e ampliou
se seu atraso tecnológico relativo. 

N o caso dos insumos intermediários, ao contrário do que alguns 
analistas sppoem, o problema consistiu em que, de fato, o Estado pós-
64 nao parece ter assumido tao adequadamente um papel planificador 
mais abrangente, de modo que os investimentos nesse setor, mais com
plexos, exigindo maior programacao e maiores prazos de maturacao 
se atrasaram consideravelmente em termos relativos. Assim, já no co
meco dos anos 70, a economía via-se na contingencia, por exemplo, de 

40 Devido ao crescimento das exportacoes e ao endividamento e¡¡terno. 
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importar aco, aluminio, fertilizantes, etc., sqfrendo progressivamente 
de escassez em urna ampla gama de insumos básicos. A respeito do 
a~'?· deve-se m~ncionar o já antológico erro de programacao do Minis
ten~ do PlaneJamento na gestao de Roberto Campos, quando se su
bestimaram as necessidades de ampliacao da capacidade instalada do 
setor, provocando problemas que se arrastaram até .o presente. Este 
repre~enta um dos m~lhores e.lfemplos da ausencia de qualquer talento 
especial da tecnocracia do regime burocrático-autoritário para promo
ver o aprofundamento da industrializacao. 

J\o serem percebidas as dificuldades que adviriam do atraso do 
setor de ben~ de p~oducao, o governo, em 1971, entre o u tras medidas, 
esten~eu os Incentivos par~ compra de bens de capital aos produzidos 
~o pais, proc~rando, ta?t~em, lancar ou acelerar programas de inves
tim~~t?s em msumos básicos. Mas, isto fez-se na perspectiva de com
patibthzar o conseqü:ente aumento da taxa de investimentos com a ma
nutencao da frenética expansao das atividades de bens de consumo du
ráveis, construcoes residenciais de luxo e investimentos públicos com
pleme~tare~, sem falar dos projetos que se derivaram em parte do oba
oba tnunfalista do. governo Garrastazu Médici (por exemplo, estádios 
de futebol, Rodovia Transamazonica, Ponte Rio-Niterói, etc.). Desse 
!flOdo tornava-se necessária urna rápida ampliacao do coeficiente de 
Importacoes, que seria viabilizada nao só mediante maior estímulo as 
exportacoes como também pelo recurso ao endividamento numa elo
qüente demonstracao de cega co.nfian~a no setor externo n~o obstante 
os já pr~visíveis transtornos da economía internacionaL .Assim, opto u
se por tentar aprofundar a industrializacao sem frear a horizontaliza
~iio. C()mo escrevi em outra parte: "a cobertura dos hiatos entre a de
~anda e. a produ~ao interna de bens intermediários e· de capital atra
ve!¡. d~s Impo~t:'lcoes, enqu.anto se aumenta va sua producao interna, 
podena .permitir que se evitasse a entrada do ciclo em sua fase min
guante.ou que fossem alteradas algumas de suas características funda- . 
mentais" (Serra, 1973, p. 38). . 

Nao o~stante, antes mesmo que a precarfedade do esquema se 
tornasse evidente, o programa de aprofundamento da industrializacao 
do governo do General Garrastazu Médici deixava muitíssimo a dese
jar, ao menos por questoes de eficácia. Como diz, em forma lapidar, 
um documento d? !PEA (órgao dependente'do Ministério do Planeja
mento ), a proposito do Conselho de Desenvolvimento Industrial 

·(COI), que era, entao, o principal instrumento de execucao da política 
industrial: 

"Real~ente! o. CDI nao tem cumpridó estritamente os objetivos a 
·que se propoe. Ln~ut~nd.o-s~ a .resumir ~s projetos apresentados, proce
de a urna concess~o md1scnmmada de mcentivos. Com exc~ao de al
guns setores que tem seu mercado controlado diretamente I>elo goyer-
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·no, o CDI aprova praticanienté todos os projetos apresentados, igno
rando problemas de mercado, pripridades setoriais, absorcao de tecno
logia, . custos e eficiencia, compatibilizacao setorial e regional dos pro je
tos, bem como a concatenacao da polftica industrial com os objetivos 
globais da polftica económica. Nao atuando sobre a orientacao dos in
vestimentos, deixa de caracterizar-se como órgao de polftica económi
ca, esvaziando a eficiencia dos instrumentos de polftica que administra. 
O atraso relativo da indústria interna de bens de capital (especialmente 
até 1970) e· a atual escassez de bens intermediários sao apenas dois 
exemplos de efeitos para os quais contribuiu essa 'nao política' " (1-
PEA, 1974, p. ~07). 

. Assim, por exemplo, em 1973, em plena fase de aprofundamento 
da industrializa~tao desejada pelo governo Médici, mais de 50% dos in
vestimentas dos projetos aprovados pelo CDI se relacionaram com 
bens de consumo. Como ilustra~tiio máxima do desperdicio e irracio
nalidade que caracterizaram a orienta~tilo goverríamental no período, 
veja-se a notável decisao de permitir-se que o governo estadual de Mi
nas Gerais promovesse a instala~tao l)esse estado da fábrica de auto
móveis Fiat. Isto supos urna extraordinária- e, provavelmente, até en
tao inigualada- mobiliza~tao de incentivos, estímulos e isen~toes tribu
tárias que reduziram o aporte da matriz italiana ao 11_1ínimo, bem 
como um custo de 600 milhoes de dólares, em circunstancias que o 
país já contava com, pelo menos, sete empresas automobilísticas e que, 
tanto por problemas de demanda, quanto de abastecimento de insu
mos (estes já claramente perceptíveis) parecia utópica a possibilidade 
de que a produ~tao de automóveis pudesse continuar mantendo sua 
marca de 20% de crescimento aimal. 

As dificuldades para implementar a estratégia adotada no comeco 
da década ficaram bastante evidentes em 1974, quando a inflacao dis
parou e os problemas de balan~to de pagamentos chegaram a um pon
to crítico, entrando a economía em zona de turbulencia. 
· Com efeito, a política de aprofundamento da industrializacao pos
ta em prática desde a referida época requería, desde logo, urna forte 
eleva~tiio da taxa de investimento, o que veio efetivamente a ocorrer, 
exercendo um notável efeito acelerador sobre a indústria interna de 
bens de capital e de insumos intermediários, bem como sobre as im
porta~toes desses bens. 41 Este efeito foi, ademais, reforcado pelo fato 
de que o aprofundamento perseguido foi simultaneo com a continuida
de dos programas de vultosas obras públicas (inclusive os derivados 
do furor triunfalista), com a veloz expansiio da 'producao de bens de 

41 A taxa de forma~;iio bruta de capital elevou-se de 21 parll. 24,4% entre 1970 e 1973. 
A produciio interna e as impprta<;i'íes de bens de capital cresceram a urna taxa anual de 
22,5 e 23%, respectivamente, entre 1969 e 1973. Fonte: Bonelli-Malan, 1976. 
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consumo duráveis e com o boom da constru~tao residencial de luxo, de
vidamente sacramentados. pela política governamental e estimulados 
pelas expectativas eufóricas do setor privado. Estas expectativas ctim
priram, ademais, um importante papel "autónomo" na eleva~tao da · 
taxa de investimento, refletindo-se numa tendencia a sobre
acumulacao - incluindo estoques de bens intermediários - a qual foi 
também refor~tada pela especula~tiio face as incertezas do setor exter- . 
no. 42 

Dentro desse contexto, depois que as importa~tües de petróleo.(e 
as importa~toes globais) vinham cr~s~endo vertiginosamente desde 
1967 e, particularmente, desde 1970, a quadruplica~tao dos prel(os·da
quele produto veio a representar urna t:spécie de coup de grace na si
tua~tiio, precipitando a crise no balan~to de pagamentos. 

O esquema anterior já havia gerado pressües inflacionárias antes 
da "crise" do petróleo, d!,ldo o superaquecimento da economía e o a u-

. mento dos prel(os internacionais desde fins da década anterior. 43 Essa 
pressao era visfvel em 1973 e só pode ser mitigada gra~tas ao refori(O do 
controle de prel(os, a sobrevaloriza~tilo do cruzeiro (cujo pre~to em rela
~tiio ao dólar nao se alterou durante todo esse ano) e urna deselegante 
(e posteriormente reconhecida) manipula~tao dos índices oficiais de 
pre~tos, vindo en tao a irromper em 1974, quando a taxa de infla~tao ele- · 
vou-se 1 ,5 vezes em rela~tilo a de 1973, uma propor~tao bem superior a. 
que poderia ter sido causada pelo aumento'dos pre~tos do petróleo por 
si só. 

Por outro lado, aquele esquema só fora viável dewido a um.volu
moso e:tdividamento externo, necessário apesar do acentuado cresci-· 
mento das exportai(Oes. Já em 1973 o déficit em conta corrente do ba
lan~to de pagamentos fora equivalente a mais de 2% do PIB e quase 8% · 
da forma~tiio bruta de capital da economía. Em 1974, com a eleva~tao 
dos pre~tos do petróleo, mais o violento apmento das importa~toes de 
bens de produ~tao, aquetas porcentagens subiram para cerca de quase 
8% e 21%, respectivamente, criando urna situa~tao praticamente insus
tentável. 

Foi nesse contexto que o novo governo, que assumiu em 1974, 
tratou de embarcar num programa de aprofundamento da industriali
zaéiio que se poderia considerar mais "clássico", isto é, comprimindo 

. 42 De acordo comas Contas Nacionais recentemente publicadas (Conjuntura Econó
. mica, julho, 1977), o aumento de estoques na economia em 1973 e 1974 foi, respectiva

mente, de 95,4 e 91 ,JO,~ em termos reais, equivalen do, o nível atingido em cada ano, a 
cerca de 4 e 7,4°~ d.-:: Produto Interno Bruto. 

43 Tanto por encarecer as importacoes quanto pela elevao;iio do preco das exporta
~;oes brasileiras. · 
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o co~ficiente de importa~oes e no melhor estilo da ISI "dificil". 44 Seto
res ponderáveis do regime se lan~aram em defesa dessa estratégia, que, 
agora sim, era percebida como necessária e cujá implantacao passou a 
sér efetivamerite tentada, com o propósito explícito de mudar o eixo 
dinamico de crescimento dos bens de consumo duráveis para os bens 
de produ~ao. O programa de substituicao, centrado em insumos bási
cos e bens de capital, foi acompánhado, também, de um vasto progra
ma energético e da tentativa de ampliar consideravelmente a producao 
de matéi'ias primas exportáveis (celulose, ferro; alumínio e mesmo 
a~o); mediante gigantescos investimentos soba forma dejoint ·ventures 
entreo Estado, empresas multinacionais e, em menor medida, capital 
privado nacional. Procurou-se, também, desativar o crescimento ex~ 
poilencial das atividades produtoras de bens de consumo duráveis 
(principalmente automóveis), pelo lado da: oferta~retirando os incenti
vosdo COI as indústrias correspondentes, e pelo'lado da demanda 
mediante a reducao dos prazos máximos e elevacao da entrada míni
ma do crédito ao consumo. 

Deve-se observar que a execucao do programa nao tem evidencia
do nenhuma imaginacao ou racionalidade particul!trmente originais e 
superiores as vigorantes no "ciclo verticalizante" anterior, que prece
deu ·ao regime burocrático-autoritário. E tem, inclusive, abalado os 
andaimés deste mesmo regime, o qual, forcando um pouco os termos, 
parece até apresentar urna certa: desafinidade com o aprofundamento da 
industrializacao. Isto porque tal aprofundamento, nas condicoes em · 
que tem se dado, comprometeu premissas fundamentais para a estabi
lidade do regime durante o auge do autoritarismo (identificado com o 
período do governo Médici). Por um lado, tem freado em forma signi~ 

:ficativa a expansao do consumo. Por outro, dá~se num contexto de de
saceleracao do crescimento da demanda, circunstancia que limita for
temente suas possibilidades de avanco. E esse fator, mais a inflacao 
crescente e a mudanca dos padroes de investimento, diminui a previsi
bilidade da política económica e eleva consideravelmente seu potencial· 
conflitivo horizontal (entre os diferentes setores· da burguesía, incluin
do suas fracoes internacionalizadas - ou diretamente internacionais -
e os dirigentes das empresas estatais). Além do mais, nao deixou de ter 
importancia - no sentido do enfraquecimento ideológico do regime- o 

44 Durante 1974, em. meio a reÍtérad~s declara~oos de que no contexto da crise mun
dial a economia brasileira representava urna "ilha de tranqüilidade", a convi~ao dos 
responsáveis pela política economica quanto a necessidade da compressao do coeficien
te de im~ortacoes foi ainda pequena, nao tendo sido estabelecido nenhum tipo de con

. trole etetivo sobre as mesm~s, circunstancia parcialmente responsável pela sua elevacao. 
em 35% (quantum) em relacao a 1973. Somente a partir de meados de 1975 adotaram-se 
medidas mais defini~as _a r~spe!to. · 
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fato de que nao foi possível achar os "culpados de sempre" para os 
problemas económicos. Estes problemas surgiram e pioraram, apesar 
de estarem dadas todas as condi~oes que os ideólogos da direita reivin
dicavam como necessárias e suficientes para o crescimento económico 
sustentado: inexistencia de movimento sindical como for~a efetiva, <le 
eleicoes livres e diretas e de quaisquer resquicios nacional-populistas 
(ou seja, nacionalistas e distributivistas) no seio do governo; absoluta 
garantía e toda sorte de estímulos e incentivos a chamada comunidade 
de negócios, nacional e internacional, correspondidos com reiterados e 
efetivos votos de confian~a na boa saúde do capitalismo brasileiro. 4

' 

Voltando a hipótese de O'Donnell, é interessante enfatizar, como 
indicam os Gráficos 1 e 2, que durante o crescimento observado entre 
1966-67 e 1973-74 a economía aumentou consideravelmente seu grau 
de "dependencia estrutural" com rela~ao ao exterior. 46 Por certo~· 
houve durante o período alguma substitui~ao de importa~oes, mas 
num ritmo e magnitude que ficaram.muito aquém dos corresponden,
tes a "abertura" da economía. Assim, aumentou significativamente a 
participa~ao de bens importados na ofert!;l da maioria d~s bens de pro~ 
ducao industriais. É bem verdade que urna classifica~ao industrial a 
trés ou quatro dígitos poderia indicar substancial redu~ao dos coefi
cientes de importa~ao para muitas atividades. Mas, em nenhum caso 
essa constata~ao poderia chegar a desmentir a existencia de urna major 
dependencia e mesmo "desaprofundamento", entendidas em termos re-
lativos e dinamicos. · : 

Na verdade, urna reflexao sobre o ocorrido na economía brasild-· 
ra em confronto como ensaio de O'Donnell, poderia sugerir que, se de; 
u m lado, o regime burocrático-autoritário logra(a}estabilidade que as 
empresas multinacionais desejam, (b) "certidao de boa conduta"jun~ 

45 Nao pretendo sugerir a existencia de urna relacao de causalidade simples entre as 
dificuldades economicas e a· abertura politica, ambos fenomenos característicos; do 
período de governo do General Geisel (e que, noutros contextos tem estado correlacio~ 
nados negativamente). Haveria que lembrar qu_e o projeto de "dist~tnsao" de Geisel foi 
com;chido antes de que a ccónomia entrasse em zona de turbulencia e que para ele influí
raro rato res como a liquidacao praticamente total das organizacoes políticas· de cont!ls-
taciio eretiva ao regime, armadas e nao armadas. . 

46 É ilustrativo, a propósito dessa dependencia estrutural mais elevada, mencionar os 
resultados de urna regressiio entre o saldo anual da balanca comercial como propon;ao 
das exportacoes (BAL) e a diferenca entre o Produto Potencial e o Produto Efetivo 
como proporciio do Produto Potencial (GAP), para o período 1952-1974 (cf. Bacha, 
1976). O Produto Potencial corresponde a urna taxa de.crescimento anual de 7%, unifor
me durante todo o período. Segundo o exercício, para a economia operar a "plena" ca
pacidade, o u seja GAP= O, o déficit comercial deveria ser equivalente a 11% das expor
tacoes em 1952-1963 e a 45% das exportacoes em 1964-1974. Para BAL = O, isto é, urna 
situaciio de equilibrio na balanca comercial, GAP seria igual a menos de 3% em 1952-
1963 e perlo de 12% em 1964-1974. 
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to aos centros financeiros internacionais, (e) expandir as exportacoes; 
e, de outro lado, dado seu caráter excludente com relacao as massas 
trabalhadoras (o que implica concentrar a renda, em termos funcio
nais e pessoais), a tendencia quanto ao aprofundamento da industriali
zacao ,poderá ser oposta a sugerida por O'Donnell. Por urna parte, a 
"folga" em matéria de divisas e a crescente gravitacao das filiais das 
empresas multinacionais tendem a facilitar e "forcar" maiores impor
tacoes de bens de capital, intermediários e tecnologia, para nao falar 
da aceleracao da obsolescencia tecnológica e de produtos. 47 Por outra 
parte, no mesmo sentido apontaria a voracidade pelas altas taxas de 
crescimento, a concentracao da renda e a canalizacao de substanciais 
recursos para financiar o consumo "moderno" e suas atividades de 
apoio, que levam longe as desproporcoes no crescimento setorial e, em 
conseqUencia, a necessidade de importacoes para compensá-las. Nesse 
contexto, tende a aumentar acentuadamepte a elasticidade das impor
tacoes com relacao ao PIB, 48 e isto nao devido a requerimentos de um 
"áprofundamento" que estivesse indo adiante do processo e que, por 
isso, terminaria nao só por deter o crescimento da elasticidade como 
inclusive por reduzi-la. 

5. Chile e México 

O que dizer da relacao entre regime burocrático-autoritário e 
aprofundamento da industrializacao noutros paises da América Lati
na? Em seguida, me referirei brevemente aos casos do Chile e do Méxi
co. 

· Em relacao ao primeiro, parece extraordinariamente dificil vis
lumbrar qualquer intencao de aprofundar a industrializacao por parte 
do regime militar, tanto no nivel declaratório quanto- e muito menos 
- prático. . · 

É certo, por outro lado, que a economia chilena era considerada 
um locus classicus dos males da horizontaliza~ao. Em todo caso, acho 
discutível a idéia de que nos anos 60 o aprofundamento da industriali
zacao, nos termos que O'Donnell coloca, fosse percebido como abso
lutamente imprescindível pela direita e mais: que fosse a única saída 
para o capitalismo ou mesmo, talvez, uma saída viável. Na verdade, o 
atual regime parece querer levar a cabo precisamente urna reducao da 
horizontalizacao, mas nao através da maior integracao produtiva in-

47 Bem como das despesas com turism'o e importacoes de bens de consumo supér
fluo, determinados pela folga de divisas. 

48 f: interessante notar que, em média, a referida elasticidade saltou de 0,32 em 1954-
1962 para 1,9 em 1965-1973. N este último período a média latino-americana (inCluido o 
Brasil) foi de 1,3. ~ 
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terna (ou mesmo no ambito regional) e sim mediante a liquida~ao de 
algumas atividades ·e; simultaneameñte, uma maior abertura ext~in~ 
da economía. .. 

O exame do caso do México, que possui urna economía razoavel
mente industrializada e vive sob o que seria o mais estável e antigo re
gime burocrático-autoritário da América Latina, poderia ser conside
rado u m teste releyante para a hipótese de O'Donnell. Com efeito, des
de etapas anteriores da industrializacao, o Estado mexicano nao esteve 
a "deriva" da sociedade civil, supondo-se que, por isso, teria podido 
garantir estabilidade e previsibilidade social necessárias para assegurar . 
as transfusoes de capital estrangeiro e perseguir o aprofundainento da 
industrializa<;ao, a medida em que "este capitalismo" cumpriria, de 
maneira menos mediocre, a "funcao essencial de transformar a acu
mula<;ao em investimento reprodutivo". 

Contudo: 

a} O aprqfundamento da industrializacao mexicana nao avancou 
tanto o u mais do que no Brasil, o u mesmo do que na sofrida economía 
argentina. Na verdade, nao obstante o tongo regime burocrático
autoritário, nessa matéria o México avancou menos que o Brasil pré-
64 (ver Tabelas 1 e 2}. 

b} Nao há dúvida que o regime mexicano sempre foi mais .. efi
ciente" no que se refere a arbitragem social interna e que, quanto a 
política económica e intervencao direta na economía, foi o milis inova
dor da América Latina nos anos 30 e 40. Suas possibilidades de con
trolar os mecanismos sociais de propagacao da in·flacao e a precoce 
(no contexto latino-americano} organizacao de um sistema de 1nterme
dia<;ao financeira centralizado, sem paralelos na regiao, permitiram
lhe, simultaneamente, garantir urna relativa estabilidade de precos 49 

-

também única entre as economías latino-americanas mais diversifica
das -, e orientar a alocacao de recursos de forma mais adequada para 
um cresCimento sustentado. · · 

Mas isto nao implicou que desempenhasse com particular enfase 
a tarefa de aprofundar a industrializacao. É importante notar, inclusi
ve, que, a partir de meados dos anos 50, assiste-se a um recuo na acao 
do Estado mexicano como "máquina de crescimento" (comportamen
to que somente viria a se alterar a partir de meados dos anos 60 e, no
va mente, dos70) 50

, limitando-se cada vez mais a posicao de provedor 
de economías externas ao capital privado e de regulador do sistema fi
nanceiro. E essa perda de posicao se deu pre«isamente quando o apro
fundamento da industrializacao mais se colocava na ordem do dia do 

49 · Para o -que também foram fundamentais as meno_res restii~aes do ·setor externo. 
50 Ver, a respeito, os dados ~mpilados por Fitzgerald! 1~76. 
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desenvolvimento. industrial nos países maiores da América Latina, e 
quando o regime mexicano se ia tornando "mais" autoritário. U m dos 
indicadores do menor peso relativo de Estado é, por exemplo, a parti
cipa~ao dos impostas no PIB que, em 1970, era de 8,8% em confronto 
com .urna média latino-americana de 14,3% e com 20,6% para o Bra
.sil. 51 No que se refere ao investimento público, no Brasil ele equivale' 
aproximadamente a tres quintos do investimento toial,.propor~aoque 
se reduz a dois quintos no caso mexicano- inferior a do Brasil pré-64. 

A propósito do México e do Brasil, me parece interessante deixar 
. duas sugestoes a respeito das diferen~as relativas a questao do aprofun
damento da industrializa~ao. Primeiro, a situa~ao relativamente desa
fogada da economía mexicana durante os decisivos anos 50 e comec;os 
dos 60, no que se refere a capacidade para importar, que permitiu que 
se mantivesse um grau de abertura externa maior, simultaneo com al
tas taxas de crescimento. Segundo, o menor raio de manobra com rt<hi-· 
c;ao aos centros de decisao "externos", devido a urna menor "diversifi~ 
cac;ao" de suas relac;oes de dependencia. Assim, mais de tres quartos 
das entradas de exportac;oes do México, em 1958, provinham dos Es
tados U nidos, proporc;ao que,_ em 1968, ainda era de dois terc;os; pro
porc;oes similares repetiram-se quanto a origem das importac;oes. f: in
teressante notar que ambas circunstancias, por outro lado, foram fun
dam~ntais para a maior estabilidade do regime (senao para a constitui
c;ao mesma do regime, no caso da segunda). A bonanc;a do setor exter
no no sentido de contribuir a conter a inflac;ao; a vizinhanc;a e "amea
c;a" dos Estados Unidos como um dos fatores primordiais de coesao 
social, na medida em que deu lugar a formac;ao de um forte sentimento 
nacionalista, com projec;oes ideológipas e políticas importantes. 

Assim, na verdade, do mesmo modo que, a meu ver, nao há um 
vínculo necessário entre regime burocrático-autoritário e aprofunda
mento da industrializac;ao, nao parece haver, também, entre o estabe
lecimento de um regime burocrático-autoritário mais antigo e estável, 
com maior capacidade de manter a coesao social interna, e a maior o u 
menor gravitac;ao do Estado como "máquina de crescimento", o u, a o 
menos, como "máquina de aprofundamento da industrializac;ao". 

· 111. REGIME AUTORITÁRIO 
E RACIONALIDADE ECONÓMICA 

Na sec;ao anterior, a pretexto de análise da hipótese do aprofun
damento da industrializac;ao, resumí alguns dos trac;os principais da 

51 Dados da CEP AL, i 975; exciuém contribuicoes aos sistemas de seg~ro social e fo
ram calculados a precos de 1970. 
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Tabela 1 

Participa~iio das Importa~oes na Demanda Interna- 1970 

Argentina Brasil México 

Maquinaria nao elétrica 25% 40% so% 

Maquinaria elétrica 18% 16% 32% 

Metal Mecanicas 12% 12% 31% 

Fonte: Comissá"o Economica para a América Latina, Na'<Óes Unidas. 

Tabela 2 

Participa~iio das Indústrias Metal Mecanicas e de Maquinaria 
na Produ~ao Industrial 

1960-69 1965-69 1970 1971 1972 1973 1974 

Argentina 33% 33,9% 35,9% 37,3% 39,7% 41,9% 42,0% 

Brasil 31,5% 31,4% 32,2% 34,3% 35,1% 35,7% 36,6% 

México 18,5% 19,8% 20,4% 19,7% 20,0% 20,9% 22,7% 

Fonte: Comissá"o Economica para a América Latina, Nat<5es Unidas. 

evoluc.;ao da economía brasileira, desde meados dos anos 50 e, espe
cialmente, a partir de 1964. lsto me permitirá, em seguida, dizer algo 
sobre outro tipo de conexao - agora urna verdadeira relac.;ao de causa
lidade - abundantemente apregoada no caso brasileiro, entre regime 
burocrático-autoritário e crescimento económico. Esse argumento foi 
apresentado nao só pelos ideólogos do regime, mas, também, por ou
tros que, embora insatisfeitos com a supressao da democracia e a re
pressao, o u· com as conseqüencias sociais do crescimento económico: 
que teve lugar, nao deixam de louvar as supostas virtudes do autorita
rismo como agente promotor do desenvolvimento. 
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Esta última. postura é transparente no caso de dois. autores que, 
-analisando a emergencia dos novos regimes militares na América Lati-
na, afirmam: · 

"( ... ) os militares da América Latina funcionam como pivo, garantindo 
a autonomía do Estado e criando as mesmas condicoes de poder estatal 
que prevaleciam nos países industrializados mais antigos. Os militare~ 
criam as pré-condicoes para o crescimento, mesmo quando o preco e 
extremamente severo em termos de parlamentarismo e democracia" 
(Horowitz e Trimberger, 1976, p. 233). 

No caso do Brasil, urna das causas desse suposto talento do ~uto
ritarismo para dinamizar a economía parecerla residir na assoc1a~ao 
entre o regime e urna também suposta assun~ao do "pragmatismo" e 
da "racionalidade" na política económica, idéia tao decantada pelos 
policy-makers brasileiros 52 e que cativou inclusive alguns brazilianists: 

"Quais foram as realizacoes do regi~e militar. desde 196;4? c:_erta
mente o regime teve exito em grande medida namaior cent~ahza~ao do 
governo central. As tomadas de decisao passaram a ser mai_s eficientes, 
os recursos alocados mais racionalmente e as metas de crescrmento eco
nómico nao sao mais subvertidas pelos tumultos do processo político 
civil. É na economia .que o regime atingiu 6 seu resultado positivo" 
(Roett, 1972, p. 49). . · 

Trocando em miú<;los, em que se expressaria esse dom dó autori
tarismo para fazer bem a economía? Os arg~mentos pareceni ser os se
guintes: 

l. O autoritarismo impedirla a erup~ao de aspira~oes sociais 
"prematuras", provocadas pelo efeito-demonstra~ao que acompanha 
o desenvolvimento dos meios de comunica~ao de massa e pela compe
titividade eleitoral do regime democrático. Estes fenómenos se tradu
-ziriam fatalmente em políticas distributivistas incompatíveis com as 
taxas -de investimento necessárias para o crescimento rápido, o u, en
tao, em processos inflacionários de efeitos disruptivos sobre a ativida
de económica. 53 

52 Assim, depois de dizer que "A Revolu~;ao de Mal'ltO de 1964 abriu nova fase n_a 
História Económica do Brasil" (maiúsculas no original), Simonsen destaca como pn
meiro aspecto dessa nova fase "( ... ) a especifica~;lio db desenvolvimento económico 
como objetivo nacional prioritário, num quadro·politi_co estável, atento a contin~id~de 
de prindpios, e que permitiu que as decisoes económicas se formulassem por cnténos 
téé"nicos isentos de injun~;oes eleitorais~' (Simonsen e Campos, 1974, pp. l-2). 

53 O mesmo Simonsen assegura que "Ordenar as aspira~;oes da sociedade num pro
grama de acao exeqülvel, eis o grande desafio dos ~overnantes do m~ndo moderno, e _é 
lamentável constatar que muitos deles nao consegUiram vencer o vestibular da perplex.l
dade. Mais lamentável aindaé verificar que o sufrágio universal freqüentemente premia 
aqueles candidatos que prometem dividir o bolo em partes de soma superior ao todo. 
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2. A "tranqüilidade" social e política, garantida pela mao de ferro 
do regime, seria fundamental para seduzir o capital estrangeiro e as 
institui~oes financeiras internacionais, bem como para a realiza~a'o de 
grandes projetos de investimentos, que requerém elevada previsibilida
de quanto aos rumos da economía. 

3. O regime autoritário nao só permitirla elevar a forma~ao de ca
pital, ao prover os recursos e os estímulos de demanda de investimen
tos necessários, como também proporcionaría urna aloca~ao mais efi
Ciente dos recursos e um crescimenio mais equilibrado. Isto porque, ao 
abrigo da instabilidade que seria inerente a democracia num país de 
reduzida renda per capita, facilitarla a a~ao planejadora de "desapai- · 
xonados e pragmáticos" tecnocratas estatais, restabeleceria a fun~ao 
salutar do sistema de pr~os e substituida os mecanismos inflacioná
rios de financiamento pela organiza~ao de um eficiente sistema de in:.. 
termedia~ao financeira. · 

Como aferir, em termos práticos, essa racionalidade superior? De 
acordo com os critérios estabelecidos pela ortodoxia económica, o 
fundamental seria levar em conta q desempenho da economía no que 
se refereao crescimento global, balan~o de pagamentos, infla~ao, taxa 
de investimento e aloca~ao de recursos. O desempenho em rela~ao a 
estas quatro últimas variáveis nao constituiría, evidentemente, um ob
jetivo em si, mas seria relevante como indicador das possibilidades de 
sustentacao do crescimento. 

l. Crescimento 

A taxa de crescimento do PIB, a partir de 1968 e até 1974, real
mente foi vigorosa: cerca de 10% ao ano. É útil, no entanto, analisar 
esse dinamismo dentro de um horizonte temporal mais amplo. Assim, 
de 1962 a 1967 (o que incluí quatro anos de regime militar), a referida 
taxa foi de tao sornen te 3, 7% ao ano, o que in duz a conjecturar que o 
rápido crescimento subseqüente poderia ser interpretado cómo parte 
d:;t fase ascendente do ciclo económico, depois de seis anos de lento 
crescimento (e estagna~ao per capita) do PIB. Durante estes anos ter
se-iam criado consideráveis margens de capacidade ociosa e de poten
cial de acumula~ao que permitiram a forte expansao· po~terior (pelo 
menos em sua primeira fase, até 1970-71). ~essa perspectiva, a perfor-

Nascem assim as experiencias da incompatibilidade distributivista, cujos resultados slio 
apenas a explosao inflacionária, a insolvenCia externa, a falencia do crescimento e a de
sordem social" (Simonsen, 1974, p. 2). E continua, agora ufanista: "Enquanto boa parte 
do mundo continua mergulhada nos dilemas da perplexidade, o Brasil vem se destacanc_· 
do, desde a Revolucao de 1964, como urna ilha de racionalidade" (Sinionsen, op. cit., p.· 
2). 
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manee do pefíodo 1968-1974 nao fez mais do que re~olocar a ecóno
mia dentro do seu patamar histórico de crescimento no após guerra, 
que é de, aproximadamente, 7% ao ano. A taxa de· crescimento do 
PIB, entre 1947-1961, periodo em que o país viveu sob umregime ra-

, zoavelmente democrático (especialmente entre 1956-1961), foi de 7% 
ao ano, média que iguala a de 1961-1974. Depois deste último ano, o 
PIB volta a situar-se abaixo do nivel determinado por sua taxa históri-
ca. 

Creio que, no mínimo, as considerac;oes anteriores ressaltam de 
forma eloqüente o caráter descuidado de afirmac;oes do tipo: 

"O acordo político relacionado com o golpe de 1964 significou o 
abandono da democracia política(; .. ) e a imposi~ao do poder militar a 
flm de atingir-se um alto produto nacional bruto. Numa anterior fase 
político-democrática, o Brasil exibiu menos crescimento no setor eco
nómico( ... ) Depois que o poder foi tomado pelos militares, o produto 
nacional bruto aumentou· anualmente de 11 a 12% e manteve-se neste 
último nivel em 1974. Assim, nós vemos que o comando militar, im
pondo um fator coercitivo sobre todas as classes sociais ( ... ) come~ou a 
deflagar a decolagem económica da mesmaforma que a Europa obteve 
ganhos económicos com governos civis" (Horowitz e Trimberger, o'p. 
cit., p. 235) (Grifo meu). , . 

2. Balan~o de págamentos 

Neste aspecto sobressai, sem dúvida, o elevado ritmo de cresci
mento das exporta~oes, especialmente depois de 1968, em valor e em 
quantum. É importante ressaltar, inclusive, outra caracterfstica notável 
do periodo, representada pela significativa diversificac;iio das exporta
caes, adquirindo maior gravitaciio os produtos industrializados. Do 
mesmo modo, entre os produtos nao industrializados, a diversificac;ao 
também foi razoável, tendo o café perdido a posicao proeminente que 
ocupava até o comeco dos anos 60. 

A brilhante performance das exportac;~es costuma ser um dos 
principais trunfos exibidos para justificar os méritos dos governos au
toritários, em contraste com os eleitos democraticaménte, já que, des
de o após guerra até meados da década passada, como indicamos ante
riormente, as exportacoes permaneceram praticamente estagnadas. 
Até que ponto, no entanto, pode tal sucesso ser atribuido ao regime? 

, Einegável que a bateria: de .incentivos e e_stilllul()S as exportacoes· 
inaugurada em 1964 e desenvolvida principalmente depois de 1968 (in
clusive com a política de minidesvalorizacoes iniciada em agosto desse 
ano), desempenhou um papel fundamental nesse sucesso. Mas, como 
abstrair das condicoes excepcionalmente favoráveis da demanda exter
na durante o período? Lembremos que, entre 1952-53 e 1958-59, as ex
portac;oes mundiais cresceram_, em quantum, em 1,8% ao ano, em com-
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para~ao com u m crescimento de 10,3° o no período 1966-67 e 1972-73 
(ver Tabela 3). Evidentemente. a política económica soube como tirar 
partido dessa mudan~a de situa~ao, mas como disse com precisao Al
bert Fishlow: 

"Políticas para explorar o mercado externo reagem as percepr,;oes 
de demanda generalizada e nao se pode presumir que sejam indepen
dentes desse fenómeno" (Fishlow, 1977, p. 6). 5• , 

Por outro lado, teria sido um regime autoritário condicao neces
s~ria para políticas p~ó,-exportadoras? Thomas Skidmore parece suge
nr urna resposta posttlva: 

"Antes de 1964, o Brasil tinha falhado visivelmente em expandir as 
exporta~oes e, portanto, criado um sério estrangulamento pelo lado 
das importar,;oes. Poder-se-ia perguntar se um governo eleito teria tido 
condir,;oes de adotar urna vigorosa política de promo~iio das exporta
r,;oes" (Skidmore, 1973, p. 24). 

"Poder-se-ia duvidar razoavelmente se eles (Campos e Bulhoes) te
riam tido condi~oes de vender tal política (promo~iio das exporta~oes) 
a um governo eleito em 1964, quando o animo contrário ao setor ex
portador era ainda grande entre os políticos, os quais permaneciam sob 
a influencia da tese da CEPAL" (!bid., p. 25). , 

Afora essa extravagante hipótese, que coloca urna suposta in
fluencia da CEPAL ss como ponte entre a promocao das exportacoes e 
o regime autoritário, oq.tros tipos de conexoes poderiam ser lembra
dos, como é o caso dos "baixos salários para aumentar a: competitivi
dade das exportacoes", levantada por Marini, o u "estabilidade políti~ 
ca a fim de garantir a estabilidade da política cambial e de fomento as 
exportac;oes, bem como a previsibilidade requerida, pelos investimen
tos nas indústrias exportadoras", lembradas por Robert Kaufman. Es-

. sa!t hipóteses, que se relacionam mais diretamente com as exportacoes 
in~ustriais, sao mais razoáveis que a anterior, mas nao me_parecem 

54 É interessante ressaltar, no que se refere as exportacoes industiiais, que junto com 
as condicoes favoráveis da demanda externa e dos estímulos da politica exportadora in
:t~rn~ nao ~á d~vid~ de qu~ o fator crucial foi o prévio desenvolvimento da base produ
tlva mdustnal, mclumdo a mfr~-estrutura que a acompanhou, realizada no ciclo expansi-' 
vo dos anos 50 e comeco dos 60, durante o qua! o dinamismo da demanda interna, a des
favorável demanda externa e a incipiencia do setor industrial, que recém ia adquirindo 

'um perfil mais diversificado, colocavam fora de contexto as possibilidades de um cresci
mento dinamico das exportacoes de produtos manufaturados. : 

55 Cujo pessimismo exportador, se é que a qualificacao é justa, remonta aos anos 50, 
quando se baseava numa percepcao nao tao incorreta das condicoes do mercado -inter
nácional, bem como na necessidade primordial de impulsionar a industrializacao. 
Quanto a este último aspecto, como disse o secretário da CEPAL, referindo-se aquela· 
década: "(As) preocupacoes (relativas as exportacoes de manufaturas)'escapavam ao 
marcq histórico e o objetivo em que se colocou o problema, quando o que estava real
mente em jogo era o propósito mesmo da industrializacao" (Iglesias, 1976, p. 87). 
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convincentes. No caso ·dos saiários, seria difícil demonstrar que sua 
compressao, no periodo pos~erior a 1964 explica significativamente o 
crescimento das exporta~oes de manufaturas, sobretudo quando con
frontada com a importancia dos incentivos e estimulos concedidos. 56 

. Quanto as outras hipóteses, caberia lembrar, por um lado, que as 
exporta~oes de manufaturas constitufram em forma predominante 
urna proj~ao para fora de atividade11 que atendem ao mercado inter
no, nao tendo por isso, via de regra, sido objeto de grandes investi
mentos especificos. Por outro lado, está por ser demonstrado que a ne
cessidade de previsibilidade requerida para os investimentos em expor
ta~ao é mais elevada que a dos investimentos que visam o mercado in
terno, a tal ponto que requeririam urna delicada estabilidade politi
ca. 57 Finalmente, custa crer que urna politica persistente de promo~ao 
das exporta~oos nao pudesse ser conduzida por governos mais demo
cráticos, que reagissem a percep~ao da situa~ao favorável da demanda 
externa, bem como as condi~oes internas (de oferta) propicias, como 
foi o caso da Colómbia 58 e do Chile nos anos 60, por exemplo. · 

A volta do desequilíbrio externo 

Outro aspecto mareante da evolucao do balan~o de pagamentos 
foi o acelerado endividamento externo, que taml!ém foi possibilitado 
pela conjuntura económica mundial dos anos 60 e 70, caracterizada. 
por urna notável expansao da liquidez internacional. Entre 1952-53 e 
1958~59, as reservas internacionais cresceram a urna média de 1,6% ao 
ano, em compara~ao com 12,5% no periodo 1966-67 e 1972-73 (ver 
Tabela 3). 

A conjugaca"o do crescimento das exportacoes com o financia
mento externo, permitiu (e induziu a) que as importa~oes crescessem 
mais rapidamente ainda. E foi sornen te a partir de 1974 que se revelou 
a impossibilidade de compatibilizar as exponenciais dos pagamentos 
por bens e servi~os do exterior, por um lado, e das entradas por expor
tacoes e fluxos de capitais, por outro, chegando o déficit em conta cor
ren te a atingir urna próporcao crítica do PIB. 

56 De tipo fiscal, crediticio e cambia!, os quais chégam, no caso de determinados pro
dutos, a reoozir os pr~os de exporta~ao em mais de 50% em rela~ao aos pr~os inter
nos. 

57 E óbvio, diga-se de passagem, que os investimentos em exporia~ao sao sempre 
mais incertos, pois dependem da demanda externa, que é um fator exógeno e fora de 
controle da politica económica· interna. Mas isso nao tem nada a ver com a questao em 
pauta. 

58 Onde, entre 1960 e 1970, as exporta~oes nao tradicionais passaram de um oitavo a 
um tJ:r~o.do total exportado. 
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Na verdade, a experiencia brasileira nesse terreno aponta a um in-' 
· teressante paradoxo que poderia, mutatis mutarülis, estender-se a ou
tros países da América Latina de economía mais diversificada. Com · 
efeito, a referida experiencia parece sugerir que o padrao de crescimen

. to interno ten de a reajustar-se em funcao das possibilidades de abertu-
ra· externa da economía, de modo a elevar rapidamente a elasticidade 
da demanda por importacoes a medida em que essas possibilidades au
mentam, até que, novamente; o problema do desequilibrio externo 
seja reposto. . 

Nao é demais reiterar que esse problema ressurgiu apesar do acen
tuado crescimento· das exportacoes (e do generoso financiamento ex
terno), que, pelo ritmo em que se deu, de crer-se nos diagnósticos orto
doxos e heterodoxos da economía brasileira do come~o da década pas
sada, deveria ser muito mais suficiente para eliminar as tendencias ao 
referido desequilibrio. 59 

3. lnjla~iio 

Neste aspecto, o sucesso foi mais modesto do que habitualmente 
se acredita. É bem verdade que o aumento anual de precos foi reduzi
do de mais de 80% (em 1963).a um nivel próximo dos 20% (depois de 

·1968). Mas este nivelé consideravelmente elevado para a "estabiliza-· 
cao" da taxa inflacionária, inclusive levando-se em conta que desapa
receram dois fatores que a ortodoxia económica sempre apontou 
como os principais responsáveis pela alta sustentada dos precos: o dé.: 
ficit governamental e a pressao sindical. 60 

_ 

O fato da intla~ao ter sido reduzida a quarta parte refletiu a capa
cidade do regime para comprimir a renda dos assalariados e das clas
ses populares em geral, mas sua estabilizacao num nivel elevado revela 
a dificuldade do mesmo para resolver de outra forma os conflitos dis
. tribu ti vos horizontais - entre os diferentes setores da burguesía e in
clusive desta com o setor público. Ilustra bem, por outro lado, como o 
autoritarismo nao é necessariamente um ·substituto eficiente para regí-. 
mes mais democráticos no que se refere a elimina~ao. da inflacao._ 61 

· 

59 Junto com o desequilibrio, ter-se-ia ·agravado a dependencia externa, ao menos 
como é definida por Simonsen, agora Ministro da Fazenda: "( ... ) a verdadeira medida 
da dependencia externa de um país está no vo1ume de importa~oes essenciais ao funcio- · 
namento da atividade económica e a sustent~ao de um nivel adequado de investimento. 
Pode-se afirmar que o perfil do desenvolvimento industrial até 1973 agravou a depen
dencia externa do·Brasil" (Transcrito na Gazeta Mercantil, 9-11 dejulho de 1977, p. 6). 

60 Ver, a respeito, Serra, 1972. · 
61 A afirmacao acima me parece plauslve1 sempre que o regime autoritário-persiga 

taxas de crescimento elevadas~ como· é o caso do brasileiro. 
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Tabehi 3 

Crescimento Anual das Exporta~oes e das Reservas Internacionais 

Exporta~6es Mundiais Exporta~6es do Brasil Reservas Totais 
Anos 

Valor Quantum Valor Quantum (DEG) 

1952/53-1958/59 1,5% 1,8% -2,6% 3,6% 1,6% 

1958/59-1966/67 5,6% 4,7% 3,8% 3,2% 3,2% 

1966/67-1972/73 16,5% 10,3% 20,0% 12,4% n,5% 

---- -----

Fonte: Dados básicos de lnternatimwl Financial Statistics, Suplemento, maio 1977. 

N a verdade. os tecnocratas ti dos como pragmáticos e racionais, 
elevados a condu~;ao da política económica pelos regimes burocrático
autoritários. mesmo nao sendo incomodados por _nenhuma competi
c;ao no terreno político nem por qualquer oposi<;ao sindical, nao repre
senta m necessariamente urna garantia segura contra a inflaciio e po
dem até ter. neste terreno, um comportamento objetivo tao permissivo 
(o u endógeno) qua rito as autoridades económicas dos mais sin gel os re
gimes democráticos. Isto se evidencia claramente pela aceleracao do 

· aumento de precos a partir de 1973, 62 sobo influxo inicial de pressoes 
local1iadas de demanda (proporcionadas pelo superexcitamento do se
tor privado nas vizinhancas do pico do ciclo expansivo), bem como da 
forte elevaciio dos precos das importa<;oes e exporta<;oes, e devidamen
te respaldada por um acentuado crescimento dos meios de pagamento. 
Posteriormente. o mark up das empresas (como elemento de defesa de 
sua rentahilidade ante o declínio do crescimento da demanda), e a es
peculaciio finánceira. atuaram como fatores de impulso adicional e 
realimentac;iio. respectivamente. desse processo. 

62 Cumpre.reiterar que nesse ano (e. em certa medida. em 1972) os mesmos tecnocra
tas aplicaram· urna medida anti-inflacionária pouquíssimo ortodoxa: subestima~;ao da 
eleva~;ao do custo de vida mediante a inclusao no mesmo de pre~;os oficiais em vez de 
prt:~;os de mercado. Com efeito, a cifra oficial do aumento do custo de vida em 1973 
(Rio de Janeiro) foi inicialmente de 12,3%, senda-a utilizada para os reajustes salaríais, 
bem como pará o cálculo do aumento do índice geral de pre~;os, etc. Posteriormente, já 
no governo do General Geisel, reconheceu-se que o au.!llento havia sido de 22,5~;,. O 
índice do. D:1EESE para a cidade de Sao Pauto revel_ou um aumento ainda maior 
(26,$:%'.~-

144 

4. Taxa de investimento 

Urna das características, a primeira vista mais surpreendente, da 
performance da economia depois de 1964, foi o fato de que a taxa de 
investimento, depois de declinar em 1965 e elevar-se nos anos seguin
tes, somente de 1972 em diante veio a ultrapassar os níveis atingidos 
em 1958-1963. Os dados para a indústria revelam que em 1971 a taxa 
de investimento era ainda inferior a de 1962. 

Se sao carretas as estimativas que mostram essas tendencias, 63 re
lativiza-se consideravelmente a idéia que atribui um talento excepcio
nal ao regime autoritário para promover a acumula<;ao produtiva (co
mo se fosse urna espécie de regime estalinista de direita), posto que so
mente nos tres ou quatro últimos anos do ciclo expansivo 1967-1974 a 
taxa de investimento ter-.se-ia elevado acima dos níveis atingidos no ci
clo expansivo anterior, e, diga-se de passagem, em grande medida gra
<tas aos elevadíssimos déficit em conta corrente. 

. O desempenho da taxa de investimento suger.e, pór outro lado, a 
plausibilidade da hipótese de que a concentra<;ao da renda, pessoal e 
funcional, entre 1960 e 1970, ou a crítica compressiio dos salários dos 
trabalhadores nao representaram o pre<;o pago pelos setores populares 
para que a sociedade investisse proporcionalmente mais. Ao contrá
rio, parecem ter assegurado recursos para as classes mais altas, em 
parte para seu consumo e em parte para que elas financiassem a aqui
si<ta<> de bens de consumo duráveis pelos setores melhor remunerados 
da classe média e dos trabalhadores. 

5. Alocac:iio de recursos 

. Nao há nenhuma evidencia de que a alocaciio de recursos pós-64, 
ou particularmente depois de 1968, tivesse sido mais eficiente do que, 

:por exemplo, durante o ciclo de expansiio anterior (1956-1961 ). Habi
tualmente, as afirma<tües em contrário baseiam-se na idéia de que a 

· política económica do regime autoritário teria restabelecido u m fun
. cionamento mais livre do sistema de pre<;os e que o emprego da corre-· 
<tao monetária teria neutralizado boa parte das distor<;oes geradas pela 
infla<tao. No entanto, mesmo admitindo que ambos fenómenos tives-

. sem acorrido, difícilmente se poderia dizer que·a aloca<;iio de recursos 
teria .. melhorado", se considerada de um ponto de vista dinamico e 
macroeconómico. Como vimos anteriormente, o padrao de investí-· 

63 Os dados sobre a forma~;ao de capital no Brasil sao reconhecidamente precários 
(para urna aprecia~;ao dos problemas existentes, ver Suzigan, 1973), razao pela qua) cabe 
a observa~;ao tradicional de que as conclusoes que decorrem de sua análise devem ser to
madas com cautela. 
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rilentos e crescimento prevalecente 64 tendeu a gerar despropor~roes en
tre os tres principais macro-setores (bens de investimento, bens de con
sumo duráveis e bens de consumo nao duráveis), desequilibrio externo 
e acelera~rao da infla~rao~ abrigando a politica económica do regime a 
recorrer a procedimentos que no passado escandalizavam os ortodo-
xos (a isto voltaremos logo mais). _ ·-
. Qué em matéria de aloca~rao eficiente de recursos o periodo 1956-
1961nao ficou muito a·dever aos anos posteriores a 1964 transparece 
claramente nas reflexoes dos próprios economistas ortodoxos. Assim, 
referindo-se as distor~raes que teriam pontilhado o crescimento da eco
nomia depois de 1950, Simonsen, num livro publicado em 1969, men
ciona como distor~rao "estruturalmente mais importante" a que decor
reu da sustenta~rao do deserivolvimento mediante a "explora~rao artifi
cial da rela\tio capital-produto" (Simonsen, 1969, p. 60). Tal explora
~rao ter-se-ia verificado gra~ras a umpadrao de investime!'tos qu~ t7ria 
negligenciado a capitaliza~rao da agricultura e dos serv1~ros soc1a1s e,. 
também, gra~ras aos abusos nos subsidios cambiais a importa~rao de 
equipamentos. Portanto, para o autor os "artificios" para reduzir ~ re
la~rao capital-produto ( ou seja, para elevar a rela~rao produto-cap1tal) 

"( ... ) fo~a de dúvida propiciaram um crescimento economico brilhante 
no decenio de 1950, mas nenhum deles se poderla incorporar a urna 
política estável de desenvolvimento a longo prazo" (Simonsen, op. cit., 
p. 61). 

O que nos diz sobre o período 1968-1974 o mesmo autor? 

"( ... )a indústria automobilistica e a de bens duráveis em geral cresee
ram a taxas extremamente elevadas, que niiQ. ·fo.ram acompanhadas 
pela siderurgia, pela produciio de insumos básicos e de bens de capital. 
Colocando-nos na perspectiva da época, niio há .porque criticar essa 
trajetória de desenvolvimento. O crescimento da indústria de ponta exi
ge menores investimentos e produz resultados mais rápidos, em termos 
do aumento do produto real, do que a expansiiodas indústrias de base" 
(Conferencia na Escola Superior de Guerra, 9-11 de julho de 1977): 

Ou seja, recorreu-se. amplamente a um p~drao de investimentos 
-que também "explorou" rela~roes produto-cap1tal elevadas, a custa do 
·atraso nas indústrias de bens de producíio, da geracíio de desequilibrio 
externo e aceleracíio da inflacao, o q~e dificilmente poderla represen
tar "urna política estável de desenvolvimento a longo prazo". 

64 o qua! incluiu, como já indicamos na: secao anterior, vultosos investimentos em 
obras públicas supérfluas, no melhor estilo do que a direita atribui aos governos nacio
nal-populistas, para nao falar do desperdicio de divisas devido a importaciies de bens 
supérfluos ou competitivos com atividades· internas, despesas· de turismo, juros relacio
nados com o ex_cesso d~ acumulacao de reservas, etc. 
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As vicissitudes da política económica 

Nao deixa de ser fascinante observar, pelas citacoes anteriores; 
como a lente ortodoxa, que focalizara tao criticamente os "artificialis
mos" da trajetória da economia antes de 1964, nas suas análises sobre 
o desenvolvimento posterior passou a encar.á-los - através de urna be-
nevolente sociologia do conhecimento - como razoáveis e lógicos. E, 
por certo, acima de qualquer censura, mormente porque a fatalidade, 
e nao o estilo,:de crescimento que teve lugar, é qu~ teria sido o fator 
responsável pelas dificuldades económicas delineadas a partir de 1964: 

"Nao se podendo prever, na época, que os precos do petróleo qua
druplicariam no final de 1973, parecia natural acelerar o desenvolvi~ 
mento economico pelo caminho mais fácil, deixando a parte mais ár
dua para urna época em que o país já tivesse alcancado razoável nívet 
de renda per capita. A coincidencia infeliz foi a ocorrencia da crise do 
petróleo justamente no momento em que atingíamos o auge da depen~ 
dencia internacional" (Simonsen, Conferencia na Escola Superior de 
Guerra). 

Por a "culpa" nos azares da economia internacional é um argu
mento compreensível.quando emitido pelos policy-makers do regime, 
para os quais, como sempre, a bonanca económica se explica pelas 
suas virtudes e os tropecos pela mala fortuna. Compreensível mas pou
co persuasivo, pois foi precisamente o fenómeno da desproporcíio se
torial que acompanhou o ciclo de expansíio de 1968-1974, o ponto de 
partida dos transtornos que afetaram a economia a partir de 1974, cu

.jos sintomas já eram visíveis desde antes da crise qo petróleo (por 
exemplo, a escassez de matérias primas básicas e de mio-de-obra, bem 
como a aceleracao da inflacao). Esta crise incidiu como fator agravan
te mais que "originador" dos problemas havidos. Na verdade, a políti
ca económica que acompanhou o ciclo 1968-1974, na sua irrestrita 

. confianca de que a economia internacional se manteria em eufórica ex
pansíio quase que indefinidamente, foi vítima de um problema pareci
do aoque Albert Hirschman chamouforeign exchange illusion 65 e pre
tender atribuir ao setor externo a principal responsabilidade pelo 

65 Segundo o qua!, "quem utiliza produtos importados, imediatamenté reage ante 
um aumento de suas necessidades através de ordens adicionais de compra, e o importa

_dor as transmite tranqüilamente para o exterior, nao se dando conta de que as limita
ciies reais da oferta estao na capacidade do país de ganhar divisas adicionais através das· 
exporta~;iies. Esta limitacao pelo lado da oferta nunca é percebida antecipadamente; sua 
pereepcao por parte dos agentes económicos só virá com o aumento do preco das divisas 
o u mediante controles de cambio decorrentes de um excesso de demanda por divisas es-· 
trangeiras" (Hirschman, 1958, p. 168). Ressalte-se que essa percepcao chegou mais tar
diamente do que seria de esperar, porquanto, como indiquei na nota 44, somente em. 
meados de· 1975 comecou-se a estabelecer algum controle sobre as importaciies. 

147 



declínio do ciclo expansivo e sua entrada numa fase mingüante, equi
vale a culpar a realidade por nao se ter comportado segundo as exigen
cias da ilusao. 66 

Por último, vale a pena sublinhar que a experiencia da economía 
brasileira, desde 1974, ilustra magníficamente como as mudancas nas 
condicoes objetivas recoloca' para os responsáveis pela política econó
mica a necessidade de adotar medidas que; num passado recente, hor
rorizariam os economistas ortodoxos: jurós negativos para atividades 
consideradas estratégicas na substituicao de importacoes, depósitos 
compulsórios para as importacoes, lento reajuste nas tarifas das em
presas de utilidade publica, controle de precos para bens de consumo 
básico, etc. Do mesmo modo repetem-se impasses característicos do 
passado (embora também de novo tipo), como é o caso da impossibili
dade de desvalorizar mais fortemente o cruzeiro (que se considera· 
sobrevalorizado) devido as elevadas margens de endividamento e m. 
moeda estrangeira de parte das empresas; o u, ainda, da necessidade de 
paralisar ou reduzir consideravelmente grandes projetos de investí
mento no setor primário para explortacao, devido as defeccoes dos só
cios estrangeiros, desalentados face a más perspectivas quanto a evolu
cao da economía internacional. E nao faltam sequer os erros vultosos 
no planejamento e execucao desses e outros projetos, inclusive de in
fra-estrutU:ra,_ como exemplificam os problemas havidos na implanta-
cao do plano ferroviário. . 

· Convém esclarecer que nao se trata aquí de emitir juízos de valor 
em relacao ao aparecimento de tropecos e desequilibrios na marcha da 
economía, os quais, afinal, sao inerentes ao desenvolvimento capitalis
ta. 67 Cabe apenas registrar-que, primeiro, em absoluto o regime buro
crático-autoritário nao criou as condicoes para que seus "state plan
ners" fossem iluminados· sequer para racionalizar intencoes, quanto 
mais para regular os acontecimentos, ignorando ou transcendendo o 
caráter cíclico e contraditório daquele desenvolvimento capitalista: 
Segund~, que a aceleracao da inflacao, o "estrarigulamento" externo e 

66 ~ote-se, de_ passagem, ~ue a própria adversidade das mudanc;as na economia in
te~nacional te~ Sido ~upere.stl~ada. Por exemplo, no periodo posterior a "crise" do pe
trol«:<>, _as relac;oes de ~ntercamb10 externo do Brasil nao pioraram tanto quanto se costu
ma msmuar. &e~ índice em 1975-76 foi praticamente o mesmo de 1970-72. Nao seria 
correto, a respeito, tomar-se 1973 como base, pois foi um ano excepcionalmente bom 
para os prec;o~ das exportac;iies br~si!eiras, nem, por certo, compará-lo com 1974, du
rante o qual nao chegaram a matenahzar-se as reac;oes dos outros pre<;os internacionais 
ao aumento do prec;o do petróleo. 

67 E, n_uma seqüencia dialética, podem acabar ate aumentando, como efetivamente 
tem oco~ndo, as chan~es de mudanc;as de rumos no quadro económico e inclusive políti
co, desejadas por mUitos. 
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o declfnió dos ciclos de expansao podem ocorrcr sem que exista urna 
efetiva competitividade eleitoral nem .quaisquer possibilidades de or
ganizacao e protesto efetivos dos setores populares. Terceiro, que o di
namismo do crescimento económico e transformacoe11. importantes na 
estrutura produtiva nao demonstraram ser incompatíveis na ·experien-' 
cia brasileira do após guerra com regimes mais democráticos. Quarto, . 
que o rápido crescimento observado entre 1968 e 1974 nao foi o resul
tado de alguma capacidade superior de acm;nulacao do regime autori
tário, mas sim de urna combinacao particular de condicoes favoráveis 
da economía interna e do mercado mundial, de mercadorias e capitais. 
Quinto, que nao parece plausfvel que a implantacao de algumas das 
medidas de política económica mais fundamentais - como é o caso da 
promocao das exportacoes - requeressem um regime autoritário. Sex
to, tampouco parece ser correto afirmar que o estilo de crescimento 
observado (por exemplo, no tocante a distribuicao da renda) fosse, por 
razoes técnico-naturais, inevitável, como se condicoes políticas distin
tas, que respondessem a urna dinamica diferente da luta de classes, fos
sem, em si, incompatíveis com urna performance satisfatória da econo
mía. 
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CAPITULO 5 

MUDANCA INDUSTRIAL E GOVERNO AUTORITÁRIO 
NA AMÉRICA LATINA: UMA CRÍTICA CONCRETA 

DO MODELO AUTORITÁRIO-BUROCRÁTICO 

Robert R. Kaufman* 

Por que tantos dos países industrialmente adiantados da América do 
Sul sao dominados por governos que expressam fortes compromissos 
com o desenvolvimento económico e simultante espezinham tao com
pletamente os direitos humanos? Até que ponto podem esses gover
nos ser utilmente compreendidos em termos das contradi~oes carac- · 
terísticas da industriaJiza~ao dependente, atrasada? Este capítulo trata 
destas questoes através de urna análise comparativa do Brasil desde 
1964, do Chile e do Uruguai desde 1973, e da Argentina entre 1966 e 
1970: quatro exemplos do que foi rotulado de governo autoritário
burocrático (A-B). 1 O México "autoritário", embora menos repressi
vo do que os seus equivalentes sul-americanos, será também conside
rado em certos pontos, para ampliar a compara~ao. O foco principal 
'será sobre os problemas económicos e sociais a que estes governos pa
recem ser urna resposta. Embora isto ,seja obviamente apenas urna 

* A pesquisa para este documento foi apoiada pelo Center for International Affairs 
da Universidade de Harvard, e por doa¡;í'íes do Conselho de Pesquisa de Ciencia Social. 
Thomas Bamat forneceu assistencia extremamente útil na pesquisa. Gostaria também 
de agradecer as valiosas suigestí'íes de David Collier, Eric Davis, James Kurth, Guiller
mo A. O'Donnell, José Serra e Alfred Stepan. 

1 M odernization and Bureaucratic-Authoritarianism c;\e Guillermo ,A. O'Donnell (Ber
keley; Inst.ituto de Estudos Internacionais, Universidade da Califórnia, 1973). 
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perspectiva da qual podem ser consideradas as origens destes 60ver
nos, ela é claramente urna perspectiva essencial, tanto para urna com
preensao completa destes casos como nos termos de um conjunto 
maior de argumentos teóricos que constituem a preocupacao deste li
vro. 

O militarismo é, naturalmente, um fenómeno comum latino
americano. Nao obstante, os governos sol-americanos mencionado:; 
acima empregaram instrumentos públicos de vigilancia, repressao e 
tortura com crueldade e eficiencia inusitados. Eles emascularam ou 
suspenderam os processos eleitorais e legislativos, expurgaram e des
mobilizaram o· movimento trabalhista e acompanharam cuida"dosa
mente as atividades dos meios de comunicacao e das universidades. 
Políticos moderados e até direitistas, bem como esquerdistas e guerri
lheiros estao incluidos entre suas vítimas. Pode ser que algumas dita
duras tradicionalistas - aquetas, por exemplo, de Duvalier, Trujillo ou 
Stroessner - tenham se equiparado a este registro de repressao siste
mático; mas esses homens governavam sociedades muito menos mo
dernizadas, exercendo o poder e extraindo a riqueza em seu beneficio 
pessoal e no de suas familias. Os governos com os quais estamos preo
cupados apresentam urna retórica e intencao que é modernizadora e 
impessoal. Seu dominio "arbitrário" sobre os trabalhadores, políticos, 
estudantes e intelectuais é acompanhado por tentativas de estabelecer 
relacoes pragmáticas e previsíveis com o setor da inicitiva privada, 
particularmente o comércio internacional, e racionalizar e promover a 
economía como um todo. É esta combinacao de repressiio e "raciona
lidade" que garante a exploracao empírica e a explicacao teórica. 

Em certo sentido, nao é difícil compreender por que estas formas 
de autoritarismo emergiram em sociedades. industriais relativamente 
adintadas. Qualquer governo que prócure desmobilizar e controlar es
sas sociedades por longos períodos deve aplicar doses bastante gran
des de coacao. Estes governos tem também mais probabilidade de pos
suir os recursos tecnológicos e burocráticos necessários. U m exame 
inais minucioso, contudo, revela alguns enigmas teóricos sobre por 
que estes regimes sul .. americanos emergiram onde e quando o fizeram 
-enigmas esses que sao particularmente curiosos para aquelles que es
tao interessados em revelar ligacoes sistemáticas entre a mudanca só
cio-económica e política. 

A modernizacao autoritária, por exemplo, muitas vezes tem sido 
considerada como um fenómeno associado com as primeiras fases da 
industrializacao. 2 Os principais modelos de direita sao as autocracias 

2 Social Origins of Dictatorship and Democracy de Barrington Moore, Jr. (Boston: 
Beacon, 1966). The Stages of Political Development de A.F.K. Organski (Nova Iorque: 
Alfred A. Knopf, 1965), esp. pp. 122-58. 
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alema e japonesa do século dezenove, que transformaram sociedades 
agrárias atrasadas em produtoras de aco, estrada de ferro, produtos 
químicos e produtos de engenharia através da mobilizacao determina
da do capital industrial e da arregimentacao rigorosa das demandas 
sociais'e políticas populares. 3 Mas o desafio desenvolvimentista que 
confronta os governos sol-americanos contemporaneos nao é a trans
formacao das economias agrárias pré-industriais. O impulso iniéial 
para a industrializacao já esta va a caminho por várias décadas quando 
est~s govern?s emergir_am em cena. Se há alguma diferenca, além do 
ma1s, a polít1ca desta fase inicial da transformacao industrial pareceu 
mais próxima das experiencias inglesa e francesa do que daqúelas do Ja
pao o u da Alemanha. Grande parte da industrializacao do Chile e do 
Uruguai ocorreu sob sistemas constitucionais relativamente institucio
nalizados que, após a 11 Guerra Mundial, estenderam o·acesso político 

. a segmentos sucessivamente mais amplos da populaciio. Mesmo na 
· Argentina e no Brasil, onde o constitucionalismo mio estava bem en- · 
trincheirado, rñuitos consideravam a política .. populista" das déCadas 
de 1940 e 1950 como evidencia de urna tendencia para dominar a clas
se média e abrir cada vez mais, senio institucionalizar, padroes de par· 
ticipacao política. 

. Só os observadores mais otimistas e ingenuos, sem dúvida, presu
muam que estas tendencias culminariam necessaiiamente em democra
cias estáveis de massa. Mesnio no Chile e no Uruguai, os obstáculos a 
esses desenvolvimentos eram óbvios para qualquer um que se desse ao 
trabalho de olhar abaixo da superficie: a industrializacio estendeu, ou 
até exacerbou, as tensoes de classe já presentes na sociedade pré
in~ustrial; e as comuriicacoes .de massa do século vinte geraram expec
tativas que desafiavam contmuamente as capacidades produtivas e 
distributivas das economías sul-americanas. No entanto, apesar destes 
problemas, estas sociedades que se industrializavam pareceram marca
das por. participaci!l e competicao polí~ica crescentes, processo esse 
que por sua vez pareceu aumentar os custos e reduzir as probabilida
des das opcoes autoritArias desenvolvimentistas. Por que, entio, esta
va~ os governos contemporaneos do Brasil, Argentina, Chile e Uru
guai - governos tao aparentemente comprometidos com o desenvolví
mento - desejando pagar estes custos? E quais foram os efeitos? 

Um certo número de autores - entre eles, Fernando Henrique 
Cardoso, Enzo Faletto, Philippe Schmitter e Albert Hirschman- sup;e
riram ou insinuaram que algumas respostas importantes podem ser en
contradas nos problemas políticos e económicos da acumulacio de cá-

3 Ec~nomic Backwardenesi in Historica/ Perspective de Alexander G h k 
(Cambndge; Mass.: Harvard University Press, 1962). ersc en ron 
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pital encontrados no processo de industrializacao atrasada e depe~
dente. 4 N este capitulo, vou explorar .alguns dos fundamentos empin
cos e teóricos de urna importante sintese e extensao destes argumentos: 
a tese de Guillermo O'Donnell de que estes regimes estao ligados a· 
urna fase "adiantada" da industrializacao para substituir as importa
coes(ISI) na qual as oportunidades para investimentos em pequena es
cala foram "exauridas" e percebe-se que maior expansao depende de 
investimento em indústrias de bens de producao em larga escala, geral
mente estrangeiras. Quando superpostos a tendencias participatórias 
nacionalistas, populistas da fase inicial "mais fácil" do ISI, os esforcos 
para promover este novo tipo de investimento exacerbam os conflitos 
que nao podem ser contidos pelos governos eleitos popularmente ou 
por regimes competitivos. Exigencias aumentadas de previsibilidade e 
estabilidade a tongo prazo, pressoes por austeridade fiscal e disciplina 
da mao-de-obra: tudo implica iniciativas políticas e mudancas e8trutu
rais que ameacam os interesses da burguesía doméstica, consumidores 
que trabalham em escritórios e operários, que haviam constituido as 
bases das coalizoes "nacional-populistas". Os regimes A-B, sustenta 
O'Donnell, emergem das crises sócio-económicas geradas por ·este im
passe, procurando resolver pela forca as contradico.es que nao podem 
ser resolvidas a través da barganha e da negociacao. Longe de serem 
tradicionais e conservadores, estes regimes sao em alguns casos dina~ 
micos e progressistas, no sentido de que sua "raison d'etre" envolve 
urna reestruturacao fundamental da economía industrial e de sua rela
cao com outros setores da economía doméstica e com a ordem econó-
mica internacional. s · · 

Meu objetivo é examinar este argumento concentrando-me sobre 
alguns componentes limitados, .embora decisivos, de urna cadeia mui
to mais elaborada de raciocinio político-económico. Nao tratarei por 
exemplo, diretamente, dos complexos argumentos históricos que se~. 
guem o curso do ISI da primeira metade deste século até os primeiros 

4 Dependencia y desarrollo en America Latina de Fernando Henrique Cardoso e Enzo 
Faletto (México, D.F.: Siglo Veinteuno Editores, 1970); "The Political Economy oflm
port-Substituting Industrialization in Latin America" de Albert O. Hirschman, em Bias 
for Hope de Albert O. Hirschman (New,Haven: Y ale University Press, 1971), pp. 85-
123; "Paths to Political Development in Latin America" de Philippe C. Schmitter, em 
Changing Latin America de Douglas A. Chalmers, ed. (Nova Jorque: Academia de Cien
cia Política, 1972), pp. 83-108. 

5 O'Donnell trata mais diretamente da evollu~íio e do caráter dos regimes A-B em 
"Reflexiones sobre las tendencias ·generales de cambio en el Estado burocratico
autoritário", Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Buenos Aires, Argentina, 1975). 
Ver também, "Corporatism and the Question of the State", em Authoritarianism and Cor
poratism in Latin Americq ~ de James M. Malloe, ed.· (Pittsburgh: University of Pitts
burgh Press, 1977), pp. 47-89 e Modernization. 
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padroes ·de dependencia neocotonial, bem como ate as restricoes inter
nacionáis concorrentes. Urna ramificacao particularmente importante 
desta análise, tratada aqui em grande part~ como urna presunciio, é: 
que este contexto histórico deu origem a urna burguesía industrial do
méstica tecnologicamente imitativa e políticamente débil, que é atual
mente incapaz áe liderar a transiciio "necessária" para as indústrias de 
bens de produciio o u para a exportaciio de produtos manufaturados. 
Da mesma formá, alguns dos fatores ideológicos, psicológicos e poli
tíco-institucionais que enriquecem e completam a sofisticada aniilise 
neomarxista do· autoritarismo-burocrático seriio notados quando im
portantes, mas um tratamento completo destas questoes deve também 
ser deixado. para outra ocasiiio e lugar. 6 Este capítulo em vez disso 
avalia as .contribuicoes explicativas que sao fornecidas por urna descri
ciio e análise dos dilemas sócio-económicos contemporarieos enfrenta
dos pelos regimes A-B. Mais específicamente, o capítulo é dividido em 
tres partes, cada urna das quais trata de urna questiio importante de
corrente da proposiciio geral de que o governo A-B está "associado" 
com, e é urna condiciio necessária para a transiciio das fases "fáceis" 
da ISI para as formas mais dificeis de desenvolvimento industrial. 

Parte l. Qual é o caráter dos quatro governos militares que emer
giram no cone sul-americano durante a· década de 1960 e 1970? Esta 
primeira seciio critica, em termos relativamente concretos e proces
suais, as principais políticas económicas e mudancas políticas que 
ocorreram durante estes governos. 

Parte 11. Pode a crise que levou a formaciio destes governos ser re
montada sistemáticamente até um limiar especificável em que o inves
timento na industria leve deixe de ser uina base vjável para a expansiio 

·económica global? Aqui, embora os casos sul-americanos coniinuem a 
ser os pivós centrais da análise, serao introduzidos dados relativos ao 
México para fornecer urna perspectiva adicional comparativa. · 

Parte 111. Que tipos de mudancas económicas se seguiram a emer-
gencia destes governos, e até que ponto elas podem ser atribuidas as 
políticas dos próprios governos, em vez de a urna mudanca das condi-

6 Para excelentes tentativas de erigir tais fatores numa estrutura explicativa ver: 
"The New Professionalism oflnternal Warfare and Military Role Expansion" de Alfred 
Stepan, em Authoritarian Brazil: Origins, Policies and Future de Alfred Stepan, ed. (New 
Haven e ~ondres: Y ale University Press, 1973), pp. 47-69; e o primeiro e último capítu
lo~ dest~ hvro, de Da~id Collier .. Tentei também tratar desses fatores em "Corporatism, 
Chentehsm, and Partlsan Confl1ct'~ em Authoritarianism and Corporatism de .Malloy, 
ed., pp. 109-49; Transitions to Stable Authoritarian-Corporate Regimes: The Chilean Ca
se? (Sage Comparative Politics Series, Series 01-060, Vol. 5, 1976); e "Authoritarianism 
and Industrial Change in Mexico, Argentina, and Brazil", em Authoritarianism in Mexi
co de. José Luis Reyna e Richard Weinert, eds. (Filadélfia: Instituto para o Estudo de 
Questoes Humanas, 1977). 
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coes internacionais OU as OSCilacoes par~ cima ",?aturais~' do ciclo C_?
mercial'! Dois tipos de mudanca receberao atencao espectal em relac~o 
a isto: a aceleracíio do crescimento das indústrias de bens de producao 
(urna indicacíio do que O'Donnell chama de ··~pr?funda~~nto" d~ 
industrializacíio); e o crescimento ~as exportO;~?~s mdust~ta_ts, que fot 
ligada por outros autores aos regtmes autonta~tos de dtretta. . . 

Estes esforcos, admitidamente, refazem mm tos dos passos Ja ~a
dos por O'Donnell, Cardoso e outros, cuja análise g~ral decorre pnn
cipalmente de um exame dos países do cone sul-amencano. Seus argu
mentos, contudo, se cristalizaram no fim da década de 1960_ e comt!co 
da de 1970, numa ocasiíio em que os governos A-B do ~rastl e da~~
gentina ainda estavam numa fase inicial,_ e antes d?s r~gt"?es autont_a
rios terem aparecido sequer no Uruguat e no Chtle. Alem do mats, 
muitos aspectos das análises deles ainda permanecem ambiguos, e por
tanto su jeitos a· diferentes interpreta~.es ~ interyretacoes. erróneas. ~ 
perguñtas feita e os casos examinados aqut contt~ua~. asstm e los d<?Ct
sivos na evolucíio dos modelos teóricos com aphcabthdade potencial
mente mais geral. Até o ponto em que as respostas as per~untas acaba
das de propor sugerem padr0es comuns, podemos ter_ma~or co?~anca 
de que este e outros autores tenham nos lancado em dtrecoes teoncas e 
empíricas úteis. 

PARTE l. UM RESUMO DO GOVERNO A-B 

Os Regimes A-B 

Vamos comecar nos concentrando nos próprios govern_os A-~ 
sul-americanos. COmo suas políticas económicas, bases de apmo ~ m~
todos de controle social evoluíram após chegarem ao poder'! A pnmet
ia parte desta secíio apresenta esbo~;os sucintos relativamente conct;e
tos de cada governo, levantando a conta contra o pano de fu~do das 
crises, amea~;as políticas, infla~;íio, escassez de moeda estrangetra e re
cessíio, os·quais, em cada caso, acompanharam a tomada d? pod_er. A 
segunda critica alguns dos tra~;os institucionais e estruturats mats ~o
mumente assodiados aos governos A-B, bem CO!fiO algumas das dtfe
rencas importantes entre os quatro casos espectficos. 

7 Depentlencill y desarrollo en America Latina de Fernando Henrique Cardoso e Enzo 
Faletto (México: Siglo XXI, 1970); Po/itical Deve/opment: A General Theory anda Latin 
American Case Study de Helio Jaguaribe (Nova lorque, Evanston, Sao Francisco, Lon
dres: Harper & Row Publishers, 1973); "The future of Latin America: Between Under
development and Revolution" de Rodolfo Stavenhagen. Latin American Perspectives, 
Vol. 1 (Primavera 1974), pp. 124-49. 
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Brasil. O tema principal que domina grande parte da análise histó~ 
rica deste caso - o mais resistente e "bem-sucedido" dos novos regime8 
'A-B - é a experimentalidade e incérteza com que o novo gover11o 
militar tateou em.direcíio a fórmula político-económica pela qual eleé 
agora tao famoso. 8 Muitos dos participantes do golpe de 1964 esta~. 
vam, é verdade, comprometidos com um período indefinido de gover
no, rejeitando implicitamente o papel "moderador" desempenhado 
anteriormente pelos militares. Mas os contornos precisos do novo re
gime evoluíram gradualmente e tem mudado constantemente desde 
entíio - resultado. de urna sucessíio de escolhas experimentais ad hoc 
pelos "arquitetos" da nova ordem. Da posicao vantajosa.do meio da 
década de 1970, estas escolhas parecem se agrupar em várias fases, 
cada urna das quais representa mudancas importantes das políticas 
económicas e características estruturais do próprio regime. 

A fase inicial (1964-1967) foi caracterizada por urna interacíio 
aparente entre um prográma rigoroso de estabilizacaQ, destinado prin~ 
cipalmente a controlar a inflacao, e urna série de decisoes que estende
ram e elaboraram os controles autoritários. Quase imediatamente, os 
tecnocratas do novo governo Castelo Branco congeleram os salários, 
cortaram as despesas do governo e restringiram o flux o de crédito para 
o setor privado. Simultaneamente, o governo passou urna descompos
tura no trabalhismo organizado e nos partidários do regime Goulart 
deposto, proibindo as greves e prendendo ou exilando os funcionários 
do goverho anterior. O descontentamento continuado como progra
ma de estabilizacao levou sucessivamente a descomposturas mais ge
néricas, dirigidas a elementos mais amplos e menos obviamente "sub
versivos" da política brasileíra. Um ponto decisivo ecorreu após as 
eleicoes de outubro de 1965 para governador, na qual associados do 
ex"presidente Juscelino Kubitschek venceram em Minas Gerais e na 
Guanabara, dois dos maiores estados brasileiros. Sob pressíio da "Ii
nha-dura" militar, o governo respondeu com o Segundo Ato Institu
cional, que aboliu os partidos existentes, .estabeleceu o sistema de elei
coes presidenciais indiretas e estendeu a autoridade do presidente para 
despedir funcionários eleitos e suspender direitos políticos. Este decre
to tracou com bastante clareza os principais esbocos político
institucionais da nova ordem política. Embora o governo Castelo 

8 Ver especialmenté os artigos em Authoritarian Brazil, Origins, Policies, and Future 
de Alfred Stepan, ed. (New Haven e Londres: Y ale University Press, 1973). Para urna 
crítica útil da política aconómica e desempenho brasileiros, ver Crescimento Industrial 
no Brasil, Incentivos e Desempenho Recente de Wilson Suzigan et al. (Rio de Janeiro: 
IPEA/INPES, 1974). Também, The Political System of Brazi/, Emergence of a "Moder
nizing" Authoritarian Regime, 1964-1970, de Ronald M. Scheider (Nova Jorque: Colum
bia University Press, 1971). 

161 



Branco estivesse relativamente restrito no exercício do poder, permi
tindo considerávellatitude ao debate público na imprensa, ele agiu no 
fim do seu mandato suprimindo a miaoria dos líderes políticos impor
tantes de todos os setores do espectro ideológico. O Brasil assim pare
cía lancado na sua trajetória autoritária. 9 

Os aspectos economicos do. "milagre" braslleiro, contudo, toma
ram forma mais lentamente. Embora os defensores de Castelo credi
tem ao seu governo a reduclio das eJtpectativas inflacionárias e a insti
tuiclio de mudancas importantes nos sistemas fiscal e financeiro, as 
políticas economicas deste primeiro período nao foram notavelmente 
bem-sucedidas, mesmo em seus próprios termos. As medidas de aus
teridade haviam produzido um declínio vertiginoso (e talvez desneces
sário) nos padroes de vida da classe trabalhadora, com apenas urna re
duclio moderada da própria taxa de inflaclio. Embora a ajuda pública 
externa fluísse para o Brasil durante este período, os investidores pri
vados e emprestadores foram lentos em reagir aos incentivos liberais 
oferecidos pelo governo Castelo, e a recesslio que havia se apoderado 
do sudeste industrial mostrou poucos sinais de diminuir. Nao foi se
nao na segunda fase da "revoluclio" brasileira, associada com a aseen
sao de Delfim Netto como Ministro da Fazenda (1967-1974), que a 
economía brasileira comecou a mostrar sinais dramáticos de recupera
ello. 10 

O enfoque de Delfim foi um tanto menos ortodoxo do que o de 
seus predecessores, embora dificilmente mais favorável aos objetivos 
do regime para a classe inferior. A estratégia global da recuperaclio 
economica continuou, como sob Castelo, a se concentrar principal
mente no fortalecimento da demanda de bens de consumo durável da 
classe média superior, e na atraclio de investimentos diretos, créditos 
de importaclio e empréstimo de valores do estrangeiro. Contudo, Del
fim abandonou o compromisso anterior de conseguir estabilidade ab
soluta de precos a favor de aumentos anuais previsíveis de precos de 
cerca de 20 por cento. Os fluxos de crédito para o setor privado foram 
liberalizados, e as taxas de cambio e de salário mínimo foram "indexa
das" de maneira destinada a despolitizar estas questoes explosivas e 
manter baixos os custos da mlio-de-obra. 11 Ao mesmo tempo, Delfim 
acelerou os esforcos anteriores para estimular e diversificar as exporta
caes através de subsidios e liberalizaclio do comércio. E, por volta de 
1970, a política do governo· também viro u-se mais diretamente para 

9 "Politics and Economic Policy Making in Authorltarian Brazil, 1937-71", de Tho
mas F. Skidmore, em Authoritarian Brazil de Stepan, ed., p. 3-47. 

10 "Sorne Refleci:ions on Post-1964 Brazilian Economic Policy" de Albert Fishlow, 
em Autoritarian Brazil de Stepan, ed., pp. 69-119. 

11 /bid. 
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um estímulo das indústrias de bens de produclio, após ficar claro que a 
demanda doméstica por produtos tajs como o aco e produtos petro
químicos esta va se distanciando muito das estimativas anteriores e dos 
objetivos de produclio previstos. Comissoes mistas públicas e privadas 
incumbidas da supervislio dos investimentos nestas áreas foram reor
ganizadas e fortalecidas, e foi concedida aprovaclio para urna varieda
de de projetos em grande escala que anteriormente tinham sido deixa
dos definhando na prancheta de desenho. 12 

Estas políticas, deve-se notar, coincidiram com condicoes interna
cionais extremamente favoráveis - urna expanslio importante do co
mércio mundial e urna exploslio virtual dos fundos de Eurodolar dis
poníveis para investimentos nos países do Terceiro Mundo. É impossí
vel, portanto, determinar com certeza exatamente quanto da recupera
ello economica que se seguiu era, de fato, realmente atribuível a estra
tégia de Delfim. Nao obstante, o impacto aparente da sua gestlio foi 
urna exploslio rápida e mantida de expanslio economiéa. Nos sete anos 
de ascendencia de Delfim, a econoniia brasileira cresceu a urna taxa 
anual de aproximadamente 10 por cento, liderada primeiro por urna 
recuperaclio abrupta das indústrias de bens de consumo durável e de
pois, desde cerca de 1970, por urna rápida expanslio do setor de bens 
de capital também. 13 

Embora Delfim fosse nomeado por um presidente, Costa e Silva, 
que havia chegado ao cargo prometendo liberalizaclio política, esta se
gunda fase do governo A-B foi marcada também principalmente por 
um endurecimento severo e extenslio do apai:elho repressor. Um!l 
erupclio dé greves ilegais, terrorismo generalizado e atos variados de 
protesto pacífico forneceram o pretexto para as faccoes militares da li~ 
nha dura tomarem a Ofensiva. Em dezembro de 1968, o governo Costa 
e Silva suspendeu o Congresso e baixou o famoso Ato Institucional NY 
5, que da va ao presidente poderes irrestritos para proteger a "seguran
ca nacional" .. A onda de represslio que se seguiu- prisoes, demissoes, 
vigilancia policial e censura rigorosa- continuou sem desfalecimentos 
durante os tres primeiros anos do governo Medici (1970-1974), que 
tornou-se particularmente notado pelo uso da tortura ao enfrentar os 
adversários reais ou suspeitos. Em 1971, com a subverslio completa
mente desmantelada e os moderados intimidados, o Congresso foi rea
berto e a situaclio se "normalizou" gradualmente. Até pelo· menos 
1974, a policía brasildra de seguranca continuou sendo o braco mais 
poderoso do governo, vigiando todas as institucoes importantes da so
ciedade civil e sufocando virtualmente todas as críticas públicas séria!!. 

12 Crescimento industrial de Suzigan et al, pp. 50-73. 
13 /bid., pp. 111-49. 
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Um terceiro aspecto do período 1967-1974, finalmente, foi a cris
taliza~tao do sistema de alian~as que havia sido enfatizado por O'Don
nell e Cardoso como o tra~o característico do governo autoritário
burocrático "maduro"!4 No ápfce da estrutura do governo, este siste
ma se apoiava nos interesses complementares dos tecnocratas civis 
(tais como Delfim) e dos oficiais da "linha dura", interessados no "de
senvolvimento'~ e na "seguranca nacional" respectivamente. A um 
nível mais fundamental de análise encontra-se a evolu~tao de urna ínti
ma rela~tao de trabalho entre os funcíonários do governo, administra
dores e irivestidores estrangeiros, e certas firmas nacionais que se bene
ficiam de subsídios do estado e acordos acionários conjuntos·- em re
sumo, o "trio" governante constituido pelo ~stado, capitalistas estran
geiros e urna burguesías doméstica "assocíada". 

Coro a ascensao de Ernesto Geisel a presidencia em 1974, contu
do, o Brasil pareceu ter embarcado numa ainda terceira fase político
económica que envolveu modifical(oes potencialmente importantes 
nas políticas económicas e nos fundamentos sócio-politicos do regime. 
No nivel "político", Geisel prometeu urna "descompressao"- urna re
du~tao da censura a imprensa, um relaxamento dos controles politicos 
e a restaura~tao de um grau limitado de competi~ao entre os partidos, a 
ARENA "oficial" e o MDB. Durante 1976, estas politicas removeram 
pelo menos os aspectos mais ásperos da repressao anterior. Por um la
do, a oposi~tao a linha dura e a vacilacao do governo impediram este 
processo de ir tao longe como alguns haviam esperado. Embora aos 
críticos do regime fosse permitida maior latitude, as prisoes periódicas 
e a censura continuaram a gerar urna atmosfera de inseguran~a politi
ca. Urna vitória politicamente embara~osa do partido de oposi~ao 
MDB nas elei~oes para o Congresso em 1974levou o governo a proi
bir o debate público nas elei~oes municipais de 1976. E nao havia ne
nhum sinal de que os oficia:is estivessem preparados para abandonar 
seu controle sobre as elei~oes presidenciais, para relaxarem seu contro
le sobre as atividades sindicais, ou a renunciarem aos poderes especiais 
concedidos pelos atas institucionais dos governos anteriores. 15 

Dentro desta estrutura um tanto mais relaxada, mas ainda autori
tária, houve também considerável incerteza edebate sobre ás orienta
~toes económicas e socíais que o Brasil tomaria na segunda metade da 

14 O'Donnell, "Reflexiones"; Fernando Henrique Cardoso, "Associated-Dependent 
Development: Theoretical and Practica] Implications", in Stepan, ed., Authoritarian 
Brazil, pp. 142-79. . 

15 .Desde que este documento foi rascunhado, o governo Geisel engajou-se num novo 
castigo severo, suspendendo temporariamente o Congresso e revendo as leis eleitorais de 
maneira a eliminar qualquer possibilidade de vitória do MDB nas elei~roes estaduais, lo
caís ou para o Congresso. 
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década de 1970. Em 1974-1975, a crise de combustfveis, o volume e 
pr~os aumentados das outras importa~oes e o peso crescente do endi
vidamento externo haviam retardado a expansao económica globa:l do 
país e produzido aumentos substanciais da infla~ao doméstica. No 
contexto destas dificuldades, um certo número de polit~cas iniciadas 
durante a fase Delfim foram question~das ou alteradas. Os advogados 
do comércío e políticas· de investimento liberalizados estavam, por 
exemplo, colocados na defensiva pelos partidários de um novo assalto 
e mais intensivo de substitui~ao das importa~oes, destinado a reduzir o 
débito externo brasileiro crescente. Alguns funcíonários do governo 
também pressionaram por políticas revistas da renda que fortaleces
sem o poder aquisitivo dos operários nos setores mais modernizados 
da economia. E, apesar de urna retórica continuada sobre as virtudes 
de urna eco.nomia de livre iniciativa, as companhias estatais assumi
ram urna posi~ao dominante dentro de muitos ramos industriais im
portantes, provocando fortes protestos tanto dos setores privados es
trangeiros como domésticos e amea~ando o equilibrio do próprio 
"trio" que governava. 

Em 1977, portanto, virtualmente todos os aspectos da economia 
política do Brasil- suas estruturas institucionais, politicas e até as coa
lisoes de classes que as apoiavam- tinham sido sujeitas a um exame e 
debate críticos. Algumas mudan~as abruptas, sem dúvida, pareciam 
iminentes, mas a orienta~ao global da evolu~ao futura do sistema pa
recía menos clara do que em qualquer ocasiao desde o próprio golpe 
de 1964. 

Argentina. O governo Ongania (1966-1970), como o do Brasil, to
mou o poder com vagos compromissos.de expurgar a sociedade argen
tina politicamente dividida da sua "demagogia populista", de termi
nar a infla~ao e disciplinar o potencial de produ~ao q\le se sentia exis
tir largamente dentro· da economia argentina. As novas· autoridades 
anunciaram imediatamente que, no interesse da revolu~ao, as elei~oes 
seriam adiadlls e os partidos banidos indefinidamente; isto por sua vez 
foi rapidamente seguido pela proibi~ao das greves, a ióterven~ao nos 
sindicatos-chave e um expurgo rigoroso dos dissidentes dentro das 
universidades. Também, poucas semanas após o gelpe, Alvaro Also
gorray, há muito uro símbolo argentino da ortodoxia económica inter
nacional, foi nomeado Emba:ixador nos Estados Unidos, como um si
nal do compromisso do novo governo de impor um programa de esta
biliza~ao e de atrair novos fluxos de capital estrangeiro. 

Coro a nomea~ao de Krieger Vasena como Ministro da Economia 
em janeiro de 1967, esta estratégia geral foi definida ainda mais especí
ficamente. O governo impós um congelaniento de salários a longo pra
zo., baixou os direitos de importa~ao, aumentou os impostos, reduziu 
o déficit fiscal e decretou urna desvaloriza~ao do peso de 40 por cerito 
"de urna vez por todas." Embora o objetivo imediato fosse contera in-

165 



flacao, estas medidas eram destinadas também explícitamente~ lanc_ar 
os fundamentos para a realizacao de tres objetivos desenvolvtmentts
tas maiores: ( 1) a expansao e diversificacao das exportacoes; (2) desen
volvimento da infra-estrutura económica (particularmente nas estra
das de ferro, eletricidadé e instalacoes portuárias, onde o governo pro
meteu racionalizar e modernizar as companhias públicas); e (3) a pro
mocao de investimentos macicos na indústria pesada do setor privado, 
pi-incipalmente com a ajuda do capital multinacional. 16 

Embora o governo Ongania tenha caido finalmente em 1970, as. 
linhas gerais da sua experiencia autoritária obviamente copiavam a ex
periencia brasileira. Nao obstante, _vária~ difer~nc~s entre os dois ca
sos sao importantes para a nossa dtscussao. Pn~etro, o programa de 
estabilizacao de Ongania nao incluía, como o de Castelo Branco, um!l· 
reducao abrupta da liquidez monetária ou do crédito para o s~to~ pn
vado. Em parte devido a esta escolha e em parte em conseqUencta da 
oportunidade do surto económico internacional do fim da década de· 
1960, o novo governo argentino nao teve que esperar tanto tempo 
como os brasileiros por urna recuperacao económica global. No fim de 
1967 mais ou menos na mesma ocasiao em que o milagre económico 
brasÜeiro estava aparecendo no horizonte, as ~axas _de inflacao na A~
gentina haviam caído substancialmente e os mvesttmentos e~tranget
ros estavam voltando em quantidades crescentes. Estes acontecimen
tos, juntamente com os substanciais investimento~ do governo. n.a 
construcao e urna recuperacao parcial das exportacoes agrícolas, tm
ciarani um processo constante de expansao económica que durou du
rante todo o ano de 1970. 

Além do· mais, o governo argentino realizou estes objetivos com 
um toque mais leve do que os brasileiros. Como no Brasil, os trabalha-· 

·dores das indústrias leves tradicionais e os empresários domésticos em 
· pequemi escala sofreram corisideravelritente com o programa de esta
bilizacao - as falencias nos negócios comerciais dobraram entre 1966 e 
1970, por exemplo, apesar da prosperidade geral. 17 Apesar d~ tudo~ ~s 
padroes de vida globais da classe trabalhadora níio cairam tao vertlgt
nosamente como sob Castelo Branco, ou como cairiam subseqUente
mente no Uruguai e no Chile; e a tortura e prisoes em massa níio figu
raram com proeminencia na tentativa de Ongania de desmobilizar e 
controlar a sociedade. 18 

16 Piua dec1arac1íes importantes da ~Htica econ6mica, ver o discurso de Ongania ao 
país, Review oftheRiver Plate (12 de agosto de 1967), p. 215; Reviewofthe River Plate de 
Krieger Vasena (11 de outubro de 1967), pp. 19-20. . 

17 Dados da Review of the River Plate (30 de abril de 1973), p. 604. 
18 Ver Economic Po/icy-Maklng in a Conflict Society: The Argentine Case de Richard 

·D. Mallon em colaboraciio comJuan V. Sourrouille (Cambridge, Máss.: H~rvard Uni
versity Press, 1975), p. 30; Economic Surveyfor LatinAmerica das NaciSes Unidas, 1969, 
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Outra dilá.:n¡,;a pllSSÍVd entre o Brasil e a Argentina é a en fase;: re
lativa que a última atrihuiu ao "aprofundamento", emhora aquí a c:vi
dencia seja mt:JlllS clara. De fato, tanto os argc:ntinos como o::. hrasilt:i
ros freqüentemente preferiram suprir capital e necc:ssidade de equipa
mento através de importa¡;oes, cm vez de através do encnrajamc:nto da 
prodlll;ao local. aplliandlJ-st: na promo~ao das exporta~óes e n11s cré
ditos exterrlllS para fornc:cc:r a moeda estrangeira necessária. Uma ub
serva~üo impn.:~~i,JIIi~ta sugae, contudo, que as indústrias locai:. de 
bens de capital r•1diam ter recebido um encorajamento um tanto 
maior na Argt:ntina. O conceito de aprofundarnento pare¡;e lt:r apare
cido mais freqüentl:mente na retórica dos funcionárius argentinos e: llS 
regulamcntos do governo ofereciam incentivos liscais as firmas que 
compravam c:quipamentü argentino. 19 Os argentinos, além Jo mais, 
pareceram Lllll t<llllll mais bem-sucedidos em resi~tir ú~ p·ressi)c~ para 
impurtar capital c equipamento: Jlll Brasil, por exemplo, as máquinas
fcrramc:ntas prLHlu;iJas dumc:sticamt:nte caíram de 64 por ccnto do 
consumo total para <ipenas 33 por cento entre 19ó6 e 1970; na Argcnti
na, os números correspondentes foram 79 por cento e 55 por cento. 2" 

O govcrno argcn ti1w, finalmente, pareceu fazér mais de u m esfor¡;o 
para controlar os ganlws de exportac,;ao e desviar as receitas de nweda 
estrang.eira para os investimentos domésticos. O decreto de dc:svalori
tit¡,;ao maci~a mencionado acima, por exemplo, foi acompanhadü por 
um grande imposto inesperado- medida essa que kvou a uma opusi
t;al> cunsiderúvd dns exportadores agrícolas. 2

: 

Os fatores que parecem ter pesado mais fnrtemt:nte no cobp~o do 
go,·erno Ongania foram Inais políticos e social~ d,J que estritamente 
económicos ern carúter. Os mais freqüenten\enle citados sao: (a) a~ di
\isó~:s cntrt: os próprios militares argentinos: (h) a resistencitt relativa 
das for¡,;as sociais afetadas negativamente pda~ P•>líticas de Ongania: 
notadamente as elites agrícolas, os empresúrios dnmésticos e us sindi
eallh: e (c) a aus¿ncia no mcio da década de 19CJ0 dt: aprufundantt:lllll, 
ll1llVimentos dt: massa "anticapitalistas" que pudiam ter neutralitaLhl 
a oposi~iio das duas primeiras fontes. O'Donnell atrihui particular im
purtúncia a oposi¡,;~ill dos empresúrios dnmé~ticns e fac~oes militares 
naciunalistas. que reclamaram durante todo o pcríudo Ongania da pe
netrat,;Ú•l das firmas multinacionais. O mnlu d,b ~indicatos perunistas, 

p. IO'J; "Tstadu) .-\liant.t' en .-\rgcnttna, 1956-1976" de Guilkrmo O'Donncll (Centro 
de htudim de Estadn y Sn..:iedad, BuelllJS Aires, Argentina, outubro 1976). Gráfico n9 
111. Serie' 1\t.:n,uck, de Salari,>s Industriales Seleccionados, 1956-1976. 

1'1 Rene11 uf rhe Ri1·er !'late (22 de julho de 1967), p. 63. 
20 Rerie11 ,;¡ rile Ri1 cr 1'/a/1: (31 de outubro de 197 2). p. 656. 
21 \ cr l:'conumi<l'oh,T-.If,¡/..itlK in a Confli,·r Society de Mallon et al., p. 32: "F,laJo 

) Ali<tllL.as en la :\r¡¡cilllna .. de O'Donndl, pp. 26-27. 
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sugere ele, nao deteve esta oposicao; porque a pesar da hostilidade com 
que as elites argentinas consideravam estes sindicat~s. os últimos nem 
afirmaram ser nem foram percebidos como ameacas graves a ordem 
social estabelecida. 22 · · 

Neste contexto, o famoso Cordobazo dejunho de 1969 deu o coup 
de grace num· governo que, embora forte e bem-sucedido na superfície, 
já estava de fato sofrendo urna tensao interna considerável. Dentro de 
póucas seman.as da confrontacao entre trabalhadores, estudarites e-: 
polícia, Krieger Vasena renunciou; cerca de um ano mais tarde, o pró
prio Ongania foi expulso da presidencia pelos óficiais que estavam dis
postos a pagar o preco político da estratégia de desenvolvimento do 
presidente. Embora os presidentes militares continuassem no cargo 
durante os tres anos seguintes, estes acontecimentos trouxeram efeti
vamente a primeira experiencia autoritária-burocrática d!i Argentina a 
um fim. Os governos pós-Ongania abandonaram as políticas salaríais 
rigorosas de Krieger, adotaram urna linha um tanto mais dura (embq
ra ainda flexível) em relacao i10 capital estrangeiro e relaxaram o con
trole sobre os sindicatos. Na onda de greves, atividades de guerrilha-e 
pressoes inflaeionárias que se seguiu, o governo Lanusse em 1972-1973 
concordou finalmente em transferir o poder ao próprio movimento 
peronista. 

Chile. Enquanto o governo Ongania tomava o poder reagindo a 
urna ameaca relativamente branda, a crise de 1973 que precipitou o 
governo A-B no Chile envolveu um desafio sem precedentes as elites 
dominantes daquele país. O conflito de classes doméstico em escalada, 
as pressoesexternas sobre o governo Allende e as divisoes dentro da 
própria coalizao de Unidade POpular- tudo contribuiu para um grau 
extrao'rdinário de polarizacao social e caos económico que deixou uma 
marca importante no curso subseqüente da política chilena. Por um la
do, o medo generalizado da classe média das forcas revolucionárias 
desencadeadas sob o governo Allende fizeram muito para consolidar o 
poder político do novo regime militar. Durante 1976, nao houve vir
tualmente nenhum sinal importante de divisao militar e apenas fracos 
protestos dos setores empresariais domésticos e burocratas que sofre
ram consideravelmente com as severas políticas antiinflacionárias do 
novo goverrio. Ao mesmo tempo, a determinacao dos militares. de ar
rancarem pela raíz as bases profundamente entrincheiradas dos pode
rosos partidos esquerdistas do Chile levou-os a criarem mecanismos 
de coacao que superaram até os do Brasil durante o fim da déca<,ia de 
1960 e comeco da de 1970. Juntamente como Uruguai ea Argentina 
pós-1976, que também enfrentou "ameacas vindas de baixo" be·m or-

22 "Reflexiones" ·de O'Donnell, PP: 7-10. 
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ganizadas, o governo militar do Chile foi sem dúvida um dos mais re
pressivos dos regimes A-B sul-americanos. 23 

Como nos outros casos de A-B, a junta chilena soiicitou vários 
tecnocrátas respeitados internacionalmente (por exemplo, Jorge 
Cauas) para estruturarem políticas ~ue reduzissem a inflacao e expur
gas~em o _sistem~ económico das "irracionalidades" fÚndamentais que 
haviam Sido deixadas acumular sob os governos civis anteriores. O 
ponto até onde os chilenos abracaram as doutrinas da ortodoxia eco
nó~ica conservadora foi, contudo, Ütmbém inusitado, mesriw para os 
regimes A-B. Mesmo o governo Castelo Branco, por exemplo, resistiu 
a aplicacao total do "tratamento de choque" que estava sendo advo- . 
_gado pelos porta-voze~ do .FMI. Os chilenos, contudo, importaram 
de que medidas excepcwnais eram essenciais para controlar as crises 
desesperadas inflacionárias e do bataneo de pagamentos e para restau
rar a confianca destruida dos ero prestadores e investidores internacio
nais. Mais católica do que o Papa, a junta desmantelou totalmente os 
controles de !mportacoes, precos e distribuicao instaurados sob os go
vernos antenores; congelou os salários e restringiu o crédito severa
mente. Também desmantelado foi grande parte do setor da "iniciativa 
estatal". Entre 1973 e 1971, mais de trezentas firmas nacionalizádas 
por Allen_de foram _devol~idas aos seus antigos donos; outras duzentas 
c~mi?anhias estatais: mUltas das quais haviam se originado no setor 
pubhco, fora?J ven.didas para maos particulares. 24 A determinacao da 
Junta de at~aJ~ capita! e_strangeiro, finalmente, refletiu-se por sua recu
sa em adenr as restncoes do Pacto Andino as multinacionais e em 
1976, pela retirada do Chile do próprio Pacto Andino. ' 

A est.rat~gia de recuperacao a longo prazo do governo concen
trou-se prmcipalmente sobre a expansao e diversificacao das exporta
coes - e~trat~gia essa mais adequada do que o aprofundamento para a 
economia chilena de t~manho rela~ivamente pequeno. Para promover 
as vendas de cobre, a JUnta negociou um acordo com as companhias 
am~ri;a~as de mineracao desapropriadas, em troca de promessas de 
assistencia na comercializacao e de novos investimentos nas indús
trias de refinacao de cobre. O~compromisso com a promocao das ex
portacoes nao~tradicionais refletiu-se, entre outras coisas, pela. forma-

.. 2~ ~er Tran.vitio~s lo Stable Authoritarian-Corporate Regimes de Kaufman: também 
Chiles DemocratJc Road to Socialism" de Michael H. Fleet, Western Politica/ Quar

terf•· .. vol. 27. ~· ~· de~embro 1973."pp. 766-86. "A First Word on the Chilean Tmgedv" 
ife s!~nley Plastnk, DISsent, Vol. 21, N9 1 (Inverno 1974); "Chile, The Question of Po
wers de Paul M. Sweez~~ Monthly Review; Vol. 25, N9 7 (dezembro 1973); "Seein 
Allende ~rough the Myths de Paul Sigmund, Wor/d View, Vol. 17; N9 4 (abril 1974)8 

. _24 Chll~. S,eparata del E_s~udio Económico de América Latina, 1976, CEPAL, Comi: 
s1on Econom1ca para Amenca Latina (E/CEPAL/1026/Add~l)! p. JoS. 
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cao de urna nova agencia, o PROCHILE, incumbido de d~envolver 
os mercados externos para os vinhos, frutas, calcados, tbtelS; produ
tos de couro e papel chilenos. Deve-se notar qu~ ~stes ~ltimos esforc~s 
·foram também envolvidos numa retórica de md1tanc1a que caracten
:zou tantos outros ~pectos do comportamento da junta. A diversifica
cao das exportacoes foi retrátada como ';lm .afast~mento. fundamental 
da longa dependencia do Chile ao protec10msmo mdustnal e as expor
tacoes de minerais, urna tarefa "dura e ditlci!" que exig~a tal~nto, tma
ginacao e perseveranca. Este nao era, prevemu um func1onáno, um ca
minho para os "moles e ineficientes" mas para os "homens e mulheres 
dedicados" dispostos a "se prepararem sem trégua, sem descanso, 
para üma luta longa e intensa para a conquista dos mercados de além
mar. A vitória unirá a soberanía do Chile ao seu progresso.:• .

25 

Durante os tres ou quatro primeiros anos de governo mdttar, 'O 
impacto destas políticas pareceu na melhor hipótese inefic~z e n~ 
:pior contraproducente. Apesar do tratamento de choque ~phcado a 
economía chilena, a fnflaciio só desceu lentamente, contmuando a 
·urna taxa média anual de cerca de 175 por cento durante 1976. Ao 
mesmo tempo, um grande n~mero de firmas chilenas foram levad~s a 
. falencia pelas restricoes de crédito e políticas de importac~o dra.sttca
mente liberalizadas; e, como indica o Gráfico 3, o fluxo de mvestimen
tos estrangeiros diretos permaneceu a nf~eis insignific~ntes. Em 1975, 
estas políticas combinadas com urna VIrada para ba1xo a~rup~ da 
economía mundial produziu urna das piores recessoes da h1stór1a do 
Chile, .com um declínio de quase 13 por cento do PIB. A pesar do au
mento modesto do PIB de 3,5 por cento em 1976, o produto per capi

. ta desse ano foi apenas ligeiramente mais alto do que o alcancado e~ 
1963. O desemprego no período pós-1973 foi conserva~ó.rament~.esu-_ 
ma"do em 15 por cento; e, nao obstante os bonus e ~~bs1~10S fam1ha~es 
destinados a mitigar o efeito do programa de estabthzacao, os salános 
·chilenos tinham caído a níveis desconhecidos em tempos recenteS.

26 

Por· outro lado, havia alguns sinais dispersos de melhoria da eco
nomía chilena, e em 1977 estes comecaram a fornece! alguma base 
para 0 otimismo oficial. As vendas tanto das exportacoes de manufa
turados como tradicioriais aumentaram após o golpe; e embora os c~e
dores europeus se rec9sassem ~m 1975 a r~financiar o grande débt_to 
externo do Chile, os bancos pnv~dos amencanos e o Banco Mundial 

2S Ver "Las Exportaciones: Visión al Dia", e declarat;;iio de Jorge Fontaine, Secretá
rio Executivo do PROCHILE; El Mercurio, Domingo 22 de Febrero de 1976, p. 25: 

:!6 O PIBe dados da intla¡;iio de "Chile". Separata del Estudio Económico de Amé
rica Latina, 1976 da CEPAL (E/CEPAL/1026/Add.l) p. 299 e 301; sobre os salários, 
ver "Military Government and Real Wages in Chile" de Ricardo Lagos e Osear A. Ru
fatt, Latin American Research Review. Vol. _X, Nt 2 (Veriio 1975), pp. 139-47. 
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comecaram rio meio .tia década de 1970 a fornecer um fluxo substan
cial de ajuda financeira e crédito. Em 1977, o Chile tinha um excedente 
no balanco de pagamentos; sua taxa de inflaciio havia descido para 

·cerca de 60 por cento; e sua ~conomia continu.ou a modesta recupera-. 
ciio comecada em 1976. As implicacoes destes acontecimentos a curto 
praZo continuam pouco claras. Eles obviamente nao fornecem eviden
cia suficiente para as afirmacoes do governo de que a economía diri
gía-se para urna "decolagem" na década de 1980. Elas podem, contu
do, indicar um grau de "normalizaciio", e o inicio de um periodo me
nos caótico e difícil de atividade económica. 

Uruguai. O regime uruguaio tomou o poder mais diferenCialmen
te do que os outros com a forma atual de governo militar evoluindo 
por fases para fora das operacoes de se$uranca conduzidas contra os 
Tupamaros no fim da década de 1960. A medida que os militares per
seguiam sua operaciio, expandiram gradualmente o seu controle sobre 
áreas sucessivamente mais amplas do governo e da sociedade, pressio
nando as autoridades civis no sentido de acoes repressivas mais duras. 
Em janeiro de 1973 houve a intervenciio nas universidades; em marco 
de 1973 foi estabelecido um novo Conselho militar de Seguranca Na
cional para coordenar a política do governo; em junho, por insistencia 
dos militares, um decreto presidencial fechou o Congresso e impos a 
censura a imprensa. E, no fim do ano, nova legislaciio trabalhista seve
ra havia disciplinado o movimento sindical antes poderoso e indepen
dente. Com estas medidas, o estado caiu sob o dominio de urna alianca 
um tanto incomoda das altas patentes militares com os interesses agrá
rios civis, representados até .1976 pelo Presidente Bordaberry. 27 • 

. . De urna perspectiva comparativa, um dos aspectos mais significa
tivos do novo governo_uruguaio altamente repressivo foi éle· ter sido 
inicialmente menos capaz de chegar a urna estratégia claramente defi
nida de estabilizaciio e recuperacao económica. Entre os militares, ha
via divisoes sérias entre os nacionalistas da linha dura, tais como Gre
goria Alvarez, e os ge~~rais mais inte-rnacionalmente orientados repre
sentados por Esteban Cristi. Além do· mais, o governo civil de Borda
b.erry era formado principalmente de políticos-criadores de gado; os 

· tecnocratas conservadores, como grupo, nao desempenhavam ne
nhum papel importante. De fato, havia poucos dessestecnocratas a se
rem encontrados entre as pequenas firmas que constituíam o grosso do 
setor industrial do Uruguai ou dentro de um sistema universitário que, 
mesmo pelos padroes latino-americanos, continuava dominado pelas 
profissoes "tradicionais". N este contexto, o novo governo passou 
grande parte dos seus primeiros dezoito meses tentando "eliminar a 
corrupcao", o mínimo denominador comum entre as faccoes civil-

27 Ver os números sucessivos de Latin America (janeiro até julho 1973). 
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militares dispares. Na verdade, por mais de um ano, estas autoridades 
niio conseguiram concordar num Ministro da .Economía. permanente, 
e o cargo foi preencbido numa base interina por urna série de indi
viduos. 

A nomeaciio de Vegh Villegas em setembro qe 1974, contudo, 
mudou este quadro significativamente, assinalando a ascendencia da 
facciio militar "internacionalista" e alinhando mais a política uru
guaia com os outros regimes A-B. A leí dos investimentos foi mudada, 
por exemplo, para garantir aos investidores estrangeiros em perspecti
va o direito de repatriarem todos os ganhos e comprometen do oficial
mente o Banco Central a fornecer os fundos necessários em moeda es
trangeira. Outras políticas seguiam segundo linhas ortodoxas seme
lhantes, embora com algumas diferencas em enfase e tática. o plano 
de estabilizaciio de Vegh, por exemplo, incluiu um preco bem como 
um congelamento de salários e um desvío do tratamento de choque 
ainda mais duro imposto pelos chilenos. Da mesma forma, a exigencia 
de um grande depósito em dinheiro (35 por cento) livre de juros, deu 
inicio em parte a políticas de importaciio liberalizadas. Importantes 
agencias do governo foram encorajadas a ajudar os exportadores a de
senvolverem políticas de venda mais agressivas; mas embora as expor
tacoes de manufaturados recebessem considerável atenciio, a enfase 
principal foi nos produtos agrários - um reflexo do peso dos interesses 
rurais tradicionais no governo uruguaio. 28 

Estas iniciativas políticas, deve-se notar, niio passaram íncontes
tadas. Ao contrário dos chilenos, por exemplo, Vegh nao foi capaz de 
seguir um compromisso até o fim para reduzir os déficits fiscais, entre
gando as companhias públicas ineficientes ao setor privado- um gesto 
aparentemente impedido pela oposiciio antecipada dos patroes públi
cos e seus simpatizantes dentro do estabelecimento militar. Em mea
dos de 1975, só o servico municipal de onibus havia sido tirado do 
controle estatal. A orientaciio internacionalista de Vegh também cori
tinuou sob pressiio. Em 1975, por exemplo, os chefes do estado-maior 
conjunto fizeram circular um memorando objetando contra a influen~ 
cia ."indevida" que o FMI havia adquirido na formulaciio da política 
económica, gesto este que forcou Vegh aameaciu renunciar. Final
mente, a expulsiio em 1976 do Presidente Bordaberry foi a evidencia 
adicional da divisiio interna, embora, neste caso, as questoes da políti
ca económica desempenhassem um papel menor. Apesar destes sinais 
de tensiio, contudo, os traeos principais da estratégia de Vegh perma
neceram em vigor durante todo o meio da década de 1970, com poucas 
indicacoes de que estavam prestes a ser descartadas. Embora as divi
soes internas estivessem talvez mais perto da superficie do que em ou-

2R Review of the River Plate {30 de maio de 1975), p. 753. 
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tros exe'T,lplos de governo A-B. a orientaciio "tecnocrática" do gover
no parecta por enquanto estar garantida. 

Vamos, finalme?te, criticar rapidamente o desempenho económi
co glob~l do. U ruguat entreJ 973 e 1976. Como no caso chileno, a folha 
de servtcos e bastante. con[.u~a - e.mbora os governantes do UrugÜai 
par~cam um tanto mats bem-sucedtdos do que os do Chile em a vanear 
raptdamente para alguns dos seus objetivos principais. Em cada um 
dos qu~t~o anos entre. 1973 e 1976, a economía urllguaia registrou ta
xas postbvas d~ cresctmento, incentivada principalmente por um au
mento substancial do volume tanto das exportacoes agrárias como de 
manufa!urad.os. Esta. foi a primeira vez em mais de duas décadas que o 
Urug.ua~ havta expenmentado quatro anos consecutivos de expansiio 
economtc~. Somo na maioria dos outros casos, contudo (a Argentina 
de Onga_ma e urna .exceciio parcial), os padroes de vida da maioria da 
populacao se detenoraram - os salários reais e os ordenados diminui
ram, _por exempl?, de 6 por cento em 1976. Além do mais, a taxa de 
cresctmento ~~d1o a~ual do Uruguai de 2,2 por cento durante os anos 
de governo m.thtar amda era, em padroes comparativos, bastante bai
xa -: bem aba.txo das taxa~ de expansiio experimentadas durante 0 go
vc;:rno Ongama na Argentma, ou no Brasil desde 1967. U m relance: de 
olhos nos dados sobre a inflaciio e investimentos estrangeiros apresen
ta o mesm? qua~ro ~o~fus.o. Após o s~rto no nivel depreco~ de 1974, 
a taxa de 1~flacao dtmmutu substancialmente. A inflaciio de 40 por 
cento expenment~da em 1976, contudo, indicou que a estabilidade de 
precos estava mutto longe de ser um fato consumado. Da mesma for
ma, embora a mo?esta recuperaciio do Uruguai fosse ajudada por um 
afluxo su?s.tanctal de empréstimos externos e créditos niio
c~mpensatonos (elevando-se de urna babea de apenas cinco milhoes de 

. dolares em 19~3 a 130 mi~h?es em 1975),a situaciio do bataneo de pa
~ame~tos contmuou precana e, como no Chile, os esforcos para atrair 
mvestlmentos estrangeiros diretos falharam quase totalmente "O ca 
pital priv~do" co~o ~isse um jornalista, "é desconfiado e se~ dúvid~ 
o _Uruguat. tem pnmetro que provar niio só que o capital estrangeiro 
~a o corren a o nsco de nac~onali~ac~o como também que pode operar 
hvremente e com lucro - 1sso stgmfica numa economía estável com 
urna moeda estável." 29 

. No todo, podemos concluir que- embora os dados gerais econo~ 
mtcos ~~ssam bem ter p~ovado serem encorajadores para as autorida
des pohttcas do Urugua1 - a recuperaciio global foi, como a do Chile, 

A 
2~ !bid., P: 753. Os dados do parágrafo anterior silo da Comissiio Econom1·ca para a 
menea Latma "U " s · (E/CEPAL/1026/AJ~~~}: , eparata del Estudio Economico de America Latina, 1976 
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parcial e frágil na melhor hipótese. Mesmo coma recupera~ao, o Uru
guai continuou urna economia lenta de baixo crescimento. E com a in
fla~ao e as dificuldades do balan~o de pagamentos apenas dificilmente 
sob controle, mesmo os ganhos modestos registrados entre 1973 e 1976 
continuaram vulneráveis a reveses rápidos e devastadores.30 

Regimes A-B Comparados 

Para os fins da análise comparativa que se segue, apliquei o rótulo 
de "autoritário-burocrático" aos regimes descritos acima e designei 
datas precisas para sua emergencia e extin~ao. Embora esta abstra~ao 
analítica possa se revelar útil, contudo, ela obviamente simplifica bas
tante urna realidade que é muito mais fluida e complexa. Sem dúvida, 
os golpes militares A-B produziram mudan~as dramáticas nas estrutu
ras políticas de cada país - no objetivo da participa~ao política, nos ti
pos de interesses representados no processo político e na maneira pela 

· qual essa influencia foi exercida. Evidentemente, contudo, o novo go
verno nao terminou inteiramente os debates em curso sobre politica 
económica, ou os conflitos de interesse~ que fundamentam este proces
so. Na verdade, as "novas regras do jogo" destinadas a conter e rees
truturar estes debates foram elas próprias continuamente testadas e, 
em certas ocasioes, revistas. 

Acima de tudo, os sucintos esbo~os precedentes devem nos tornar 
extremamente desconfiados de que as politicas ou características es
truturais de qualquer um dos casos possam ser necessariamente gene
ralizadas para outros países: De fato, certos aspectos decisivos da poli
tica pública variaram grandemente entre os casos e no curso do tempo. 
No Brasil, por exemplo, o estado expandiu significativamente o seu 
papel empresarial; no Chile, a junta desmantelou grande parte do 
grande aparelho do estado que vinha se expandindo constantemente 
desde a década de 1940. Todos quatro governos prestaram alguma 
aten~ao aos objetivos desenvolvimentistas a longo prazo, tais como a 
diversifica~ao das exporta~oes ou os investimentos nas indústriais de 
bens de producao. Contudo, compreensivelmente, a estabiliza~ao eco
nómica recebeu a mais alta prioridade inicial; e, durante 1976, os go
vernos do Chile e do U ruguai continuaram a lutai principalmente com 
este tipo de problema. Finalmente, deve-se notar que houve urna va
ria~ao substancial através dos países e no curso do tempo nos tipos de 
projetos desenvolvimentistas enfatizados por cada regime. Na Ar,gen
tina, o governo Ongania pareceu acentuar os objetivos de aprofunda
mento bastante cedo após o golpe de 1966. Por outro lado, a industria 
brasileira de bens de capital nao foi promovida seriamente até a déca-

30 Latín America (15 de agosto de 1975), p. 249. 
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da .de 1970, bem depois do· inicio dos esfor~os de alta prioridade para 
est1n1 ular o setor existente de bens de consumo durável e para diversi
ficar as exporta~oes. Nos países menores, Chile e Uruguai, o aprofun
damento dificilmente foi sequer um objetivo realista. Lá, a promo~ao 
das exporta~oes pareceu mais a ordem do dia exclusiva - novamente, 
contudo, com enfases diferentes sobre a importancia relativa dos pro
dutos "nao-tradicionais" e "tradicionais". 

Nao menos importantes eram as diferen~as na satisfa~ao das das
ses destes regimes. Embora cada urna procurasse vigorosamente inves
timen~os estrangeiros diretos, apenas dois regimes (Argentina e Brasil) 
encontraram respostas positivas substanciais. Só os brasileiros conse
guiram consolidar um "trio governante" de funcionários do estado 
capitalistas estrangeiros e empresários domésticos "associados"· e est~ 
coalizao durou de forma pouco ambigua apenas por uni períod~ limi
tado de tempo. As elites agrícolasapoiaram fortemente o governo no 
Uruguai, e foram virtualmente excluidas do poder na Argentina de 
Ongania. Em todos os casos, o trabalhismo organizado, os emprega
dos burocráticos e os emoresários domésticos sofreram consideravel
mente. Contudo, mesmo as fortunas destes setores variaram um tanto: 
~s trabalhadores nao sofr~ram tanto s~b Ongania, e podem até ter 
t1?o ~lguns ganhos no Brasil durante a decada de 1970. As perdas eco
nomicas desses grupos, além do mais, pareciam decorrer mais direta
. mente dos programas de estabiliza~ao patrocinados pelo governo (co
mo sob Castelo Branco, e no Chile e. Uruguai) do que das mudan~as 
estruturais produzidas pela incorpora~ao das multinacionais na coali
ziio governante. 

Nao é preciso dizer, finalmente, que estes quatro regimes diferiam 
marcadamente em termos da sua estabilidade política global e sucesso 
económico. 

Qual, entao, é a base de compara~ao entre os quatro casos? Eles 
possuem bastantes características comuns para garantir colocá-los 
n?ma categoría "autoritário-burocrática" inais geral? Apesar de suas 
d1feren~as, cada um dos governos descritos acima parece ter combina
do (em graus variáveis, sem dúvida) pelo menos tres características im
portantes. Consideradas em conjunto, estas características por sua vez 
p~r:ce~ oferec~r urna estrutura para generaliza~~o que nao praticil 
VIOlencia excess1va contra as realidades contextua1s dos casos indivi
duais. 

l. Uma restrirtio violentad "contestattio pública". 31 Cadagoverno 
mudou as regras dojogo que prevaleciam por outras que eram bastan
te claramente autoritárias. Os funcionários do governo nao toleravam 

31 Polyarchy, Participation and Opposition de Robert A. Dahl (New Haven e Lon-
dres: Yale University Press, 1971), pp. 20-21. · 
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desafíos públicos sérios as suas obriga~oes ou políticas básicas; a com
peticao eleitoral e as liberdades civis foram severamente restringidas. 

Esta é urna característica óbvia dos governos A-B, mas que nao 
obstante é importante para distinguir os nossos casos dos outros. Mes
mo com as políticas de descompressao de Geisel, por exemplo, as polí
ticas brasileiras de meados da década de 1970 diferiam substancial
mente das políticas mais abertas da era pré-1964. Os generais de alto 
nivel e seus aliados civis continuaram a: controlar o cargo da presiden
~ia, que continuou.ínvulneravel 'ao desafio eleitoraf.direto. :Os críticos 
públicos do regime foram cuidadosamente isolados das bases de apoio 
das massas potenciais nas universidades e sindicatos. Os dissidentes, 
enibora mais livres do que no fim da. década de 1960, ainda eram inti
midados pelas prisoes arbitrárias e a vigilancia continua. E se o gover
no brasileiro relativamel).terelaxado de meados da década de 1970 ain
da pode ser considerado autoritário, o rótulo se aplica a fortiori a ou
tros casos. 32 

2. O uso do aparelho do estado para despolitizar o trabalhismo or
ganizado. Apesar da variacao das bases do seu apoio pelas classes, 
cada governo se concentrou no trabalhismo organizado como alvo 
principal da repressao, empregando vários processos de vigilancia po
licial, prisoes, e leis trabalhistas "corporativistas" de admissao para 
penetrar e controlar o movimento sindical. Em cada caso, as greves 
eram estritamente proibidas e os sindicatos expurgados de todos os 
líderes considerados como ameacadores pelos funcionários do gover-
no; 

Em conjuncao coin restricoes mais generalizadas á contestacao 
pública, este uso sistemático do poder público deve ser compreendido 
como urna característica definidora dos governosA-B. A ausencia des
ta característica, mesmo no contexto geral do autoritarismo político, 
significaría outro tipo de regime. As ditaduras tradicionais menciona
das na introducao, por exemplo, penetraram menos diretamente e ex
tensivamente na vida da classe inferior, confiando principalmente nos· 
mecanismos privados de controle social. Além do mais, os membros 
da oligarquía e a comunidade de négócios, bem como os trabalhado
rt;s, eram freqÚentemente os al vos do poder do estado - as vítimas da 
extorsao, terror e expropria~ao sistemáticos. 

Infelizmente algumas vezes é mais difícil usar esta característica 
como um meio de distinguir o governó A-B dos assim chamados regi-

32 O México, por este critério, pode também discutivelmente ser considerado autori
tário, especialmente se nos concentrarmos naausencia de polltica eleitoral competitiva 
genuina. Por outro lado, apesar dos exemplos episódicos de repressíio e estados de sitio, 
tanto a Venezuela como a Colombia provavelmente nao podem ser utilmente colocados 
dentro desta categoría. Os governos em ambos os países toleraram competi~íio aberta e 
vigorosa para importantes cargos públicos. 
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mes "inclusivos;' .que emprégam meios semelhantes de controle públi
co para segundo se afirma diferentes fins. Apesar da sua reputa~ao de 
populista, por exemplo, o Estado Novo de Vargas (1937-1945) apre
sentou muitos paralelos importantes como Brasil pós-1964. Primeiro, 
sem dúvida, aproveitou os símbolos nacionalistas e populistas empre
gados por Vargas no comeco da década de 1930 e continuou a se credi
tar pelos sistemas de bem-estar sociallan~ados sob os primeiros gover
nos de Vargas. Isto forneceu urna base de legitmidade que difería sig
nificativamente dos governos mais explicitamente "exclusivos" das dé
cadas de 1960 e 1970. Contudo, como nota Thomas Skidmore, o pró
prio Estado N ovo foi formado essencialmente em rea~ao a urna mobi
liza~ao popular anterior e em defesa das classes proprietárias. Como 
na era pós-1964, o Ministério do Trabalho empregou _legisla~ao corpo
rativista para expurgar e controlar os sindicatos existentes e desenco
rajar a forma~ao de novos. As técnicas de vigilancia e até tortura ago
ra familiares foram empregadas também na era anterior. 33 No mesmo 
sentido, o regime Peronista da década de 1950, o México desde a déca
da de 1940 e o Peru desde meados da década de 1970 tem urna seme
lhan~a importante com os regimes A-B contemporaneos em seus es
for~os para despolitizar· e desmobilizar o trabalhismo organizado. 
Esta característica hao é assitn tao única ou tao íntimamente ligada a 
moderniza~ao adiantada como é insinuado algumas vezes. 

Por outro lado, nossos regimes A-B contemporaneos siío clara
mente diferentes dos episódios autoritários mais comumente citados 
como exemplos arquétipos de governo populista inclusivo. Perón, até 
o fim da década de 1940, pediu ativamente o apoio trabalhista espon
taneo. O Ministério do Trabalho da Argentina lan~ou abertamente o 
seu peso a favor dos trabalhadores em greve; encorajou a formacao de 
novos sindicatos e delegou aos líderes sindicais considerável controle 
do sistema expandido de bem-estai:. Até a expulsao de Velasco, as 
.políticanrabalhistas do governo militar do Peru eram também facil
mente distinguíveis das suas equivalentes sul-americanas. As greves 
aumentaram nos anos que se seguira:m ao golpe militar de 1968, e os 
sindicatos mais bem organizados adquiriram substanciais beneficios 
novos par.a os seus membros. 34

· O governo Velasco nao recebeli bem, 

33 "Poíitics and Economic Policy Making in Authoritarian Brazil, 1937-71", de 
Skidmore, esp. pp. 39-43. Skidmore sugere que embora "ambos pusessem urna támpa 
na participa~íio popular ... o Estado Novo foi mais rápido e mais completo em sua re
pressíio do que os regimes pós-1964" (p. 39). 

34 Ver "Government Policy and the Distribution of Income in Peru,.I963-1973" de 
Richard Webb, em The Peruvian Experiment, Continuity and Chan!le underMilitary Rule 
de Abraham F. Lowenthal, ed. (Princeton: Princeton University Press, 1975), pp.79-128. 

177 



como Perón, a militancia sindical e na verdade estabeleceu controles 
corporativistas destinados a desarmá-la. Contudo, em contraste mar
cante com_ os. nossos casos, ele também tolerou a lideranca continuada 
dos s~us _nvais ?a APRA Iias plantacoes costeiras de acúcar e em ou
tros ~md1catos Importantes em que a APRA já havia adquirido forca 
cons1derável. As associacoes profissionais continuaram a ser forte
m~nte influenciadas pela Ación Popular, bem como pela APRA. E nas 
mmas, o Partido Comunista teve licenca para controlar urna grande 
porcao do movimento dos trabalhadores. 35 · 

. ~- Um estil? de política "tecnocrática". Apesar das diferencas nos 
objetivos espec1ficos, cada governo partilhou também um estilo co
mum, que, ~ecorreu I?rineipalmente de urna auto-imagem de defenso
res p_rag~aticos eA ra~10nahzadores dos costumes "capitalistas" da mo
dermzacao econom1ca. Provavelmente nao é necessário haver urna 
grande "massa. crítica" d~ papéis tecnocráticos a fim de que um regime 
ad~~e. este est!l~; nem e J?rovável que os ocupantes desses papéis 
ap~Iem necessanamente os regimes de direita. O que parece um aspec
to_ I~port~nte deste e_stilo é que os individuos experimentados na ad
~Imstraca? ?e orgamzacoes complexas - tecnocratas - ocupam posi
coes estrateg1cas no processo de política económica. Das suas posicoes 
vantajos~s nos ministérios da economía ou da fazenda, homens tais 
co~o Kneger _Vasena, Delfim Neto, Jorge Cauas e Vegh Villegas eram 
. m~Is do. que Simplesmente os principais arquitetos da política econó
~Ica:_ eles era~ inter~ediários intelectuais entre seus governos e o ca
I?Ital mter~ac~onale s1mbolos da determinacao do governo de raciona
lizar-se p~mc1palmente nos termos dos objetivos económicos. 

. Considerado mais amplamente, o enfoque desses homens e dos 
reg1me~ que os levou ao poder pode ser compreendido em termos bas
tant~ ?Ifer~ntes dos temas religiosos, introvertidos, anticapitalistas e 
tradiciOnalistas que pre_valeceram na Espanha e em Portugal até a dé
ca?a de 19~0. Em v__ez d1s~o, a cooperacao com os negócios internacio
nal~, ~ma I~tegracao ma1s completa na economía mundial e urna dis
posic~o estnt~m~nte. secular ~e adotar os princípios prevalen tes da or
todoxia eco~om1ca mt~rnaci<~nal, tu?o constituía um conjunto dife
ren~e, mas nao meno_s hgad.o Ideologicamente, de parametros intelec
tual~ dentro .?os qua1s ?S tecnocratas ,P_?diam entao perseguir "prag
mati:a~ente . as necess1dades de estab1hzacao e expansao. O estilo de
les nao 1mped1a necessar!amente a experimentacao, o debate, ou mes
mo_alguns gest~~ no sentido da independencia nacional e do bem-estar 
social. A estab1hzacao e o crescimento, contudo, eram as considera-

35 Estou_em débito com Alfred Stepan por esclarecer este ponto. Comunicac;ao pes-
soal, fevere1ro de 1977. · 
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caes predominantes, que deviam ser erguidas acima de quaisquer ou
tras e valiam virtualmente qualquer custo social ou político. A busca 
"tecnicamente racional" destes objetivos gemeos, em vez da desejabili
dade inerente das estruturas políticas autoritárias ou alguns outros ob
jetivos sociais, constitUíam por sua vez as príncipais bases dos esforcos 
para legÍtimar e justificar os governos A.:B. 

11: AS ORIGENS DOS REGIMES A-B 
CENÁRIO DESENVOLVIMENTISTA. 

Guillermo O'Donnell discutí u a emergencia destas coalizoes auto
ritárias repressivas do trabalhismo em termos de vários ni veis in depen
den tes de explicacao. No sentido mais direto, os regimes A-B podem 
ser cómpreendidos como reacoes ~·solucionadoras de problemas" da 
elite as crises sócio-políticas: particularmente, urna deterioracao eco~ 
nómica abrupta marcada pela inflacao e a recessao, associada com a 
percep~,;ao de urna "ameaca" revolucionária vinda de baixo: Os Gráfi
cos l até 4 documentam pelo menos um aspecto desta crise, mostrando 
um padrao bastante surpreendente de reguiaridade de um. país para o 
seguinte. Em cada caso, os golpes A-B ocorreram no contexto de pre
cos em aceleracao e queda das taxas de crescimento económico. Em 
cada país onde há dados importantes disponíveis (Argentina, Brasil e 
Chile), as figuras mostram também um declíriio no afluxo de investi
mentos estrangeiros diretos. Nao incluidos nos gráficos, mas igualmen
te importantes como componentes das crises, estao os desáfios políti
cos que acompanharam estas tendencias económicas: os receios desen-· 
cadeados pelos governos Allende e Goulart no Chile e no Brasil; os de
safios seriamente corrosivos dos Tupamaros uruguaios; e as ameacas 
mai~ moderadas, pqrém ainda significativas apresentadas pelos ga~ 
nhos eleitorais dos peronistas na Argentina . 

. Outro aspecto da análise de 0'.0onnell é apoiado também pela 
discussao precedente: a repressao dos governos que emergiram nestas 
situacoes pode ser ligada diretamente a severidade das próprias crises. 
·A versao mais moderada do governo A-B examinado acima emergiu 
na Argentina de Ongania que enfrentou um desafio peronista relati
vamente moderado e pressoes inflaciqnárias comparativamente suaves; 
as formas mais ásperas foram ño Chile e no Uruguai, ónde o sistema 
capitalista pareceu bastante literalmente a beira da desintegracao. De 
um ponto de vista económico estritamenté "técnico", como nota Al
bert Fishlow no caso brasileiro, 36 a ortodoxia e repressao rígidas com 
que tais regimes enfrentaram estes problemas podem ter sido desneces-

36 "Sorne Reflections on Post-1964 Brazilian Economic Policy" de Fishlow. 
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sariamente severos o u mesmo contraproducentes. Da perspectiva ime
diata dos iniciadores sitiados do governo A-B, contudo, a combinacao 
da crise económica e da ameaca política pareceram ter pouco campo 
de escolha. 

A um nivel de análise mais "básico", O'Donnell, Fernando Hen
rique Cardoso e outros sugeriram que estas crises e as escolhas A-B 
podem ambas ser situadas dentro de um "espaco problema" sócio
económico muito mais amplo que emergiu típicamente no ponto em 
que o investimento nas indústrias leves (texteis é o exemplo principal a 
ser usado abaixo) declinou como motor principal da expansao manu
fatureira. 37 O fim desta fase inicial da industrializacao foi discutivel
mente associado com mudancas nas estruturas de classe e industriais e 
com novas divisoes e questoes, todas as quais diminuíram as oportuni
dades da elite de acomodar as exigencias políticas e económicas "po
pulistas" no sistema. O'Donnell sustenta que, para os atores militares 
e tecnocratas domésticos, bem como para a burguesía internacional, 
os "custos da tolerancia" aumentaram neste ponto, e foram criados 
incentivos amplos para a manutencao ou estabelecimento de práticas e 
políticas "exclusivas" finalmente reunidas pelos regimes A-B. 38 

N esta secao, o foco será sobre algumas das principais característi
cas deste novo "espaco problema" ainda vagamente definido ao emer
gir ele nos quatro casos ~ul~americanos e no México - país esse que 
atingiu urna fase comparável de industrializacao mais ou menos no 
mesmo ponto no tempo. As ligacoes entre o populismo e a fase inicial 
da industrializacao serao criticadas primeiro - essencialmente como 
um meio de preparar o palco para a discussao subseqüente. A segunda 
parte disc:utirá alguns dos conflitos típicos relacionados com as novas 
opcoes que pareceram ter sido colocadas na "agenda do desenvolví
mento" no·fim desta fase inicial. Na última parte, pesquisarei algumas 
das principais variacoes na maneira como estes problemas foram tra
tados dentro dos cinco países industriais "adiantados" antes do ad
vento do próprio governo A-B. 

A emergencia e o caráter específico desta forma genérica de go
verno, deve-se notar, nao podem ser. explicados diretamente apenas 
·nos tempos desta análise anipla. U m modelo de previsao mais comple
tamente elaborado necessitaria conter muitas "variáveis intervenien
tes" adicionais - nao apenas a oportunidade e caráter da "crise desen
cadeadora", o que afina) foi possívei dentro de urna variedade de cená
rios desenvolvimentistas, mas também fatores tais como as caracterís
ticas e percepcoes dos líderes militares e políticos, variacoes de 

37 Modernization de O'Donnell, pp. 53-78; 132-48. 
JR Modernizaiion de O'Donnell, p. 90. 
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equilibrio entre os interesses em confronto e a maneira pela qual estes 
interesses foram definidos em termos concretos. 39 Nao obstante, só 
faz sentido considerar estas como variáveis intervenientes se pudermos 
de.finir com alguma clareza os novos parametros e restricoes gue se ad
mitem surgir da mudanca da estrutura industrial e de classe. E possivel 
identificar padroes estruturais comuns fundamentando a variacao 
político-económica entre os países sul-americanos e o México? A inte
racao entre a política, a estrutura política e o desempenho económico 
acorre dentro de um conjunto de limites previsíveis que signifiquem 
um aumento do "custo da tolerancia"? Nao há nenhuma utilidade em 
atribuir importancia teórica a quaisquer padroes particulares de mu
danca sócio-lndustrial "atrasada" ou "dependen te" a menos que estas 
perguntas possam ser respondidas afirmativamente. 

As Fases Industriais Iniciais e o Populismo 

Como ponto de partida, vamos supor que, apesar das vastas dife
rencas em tamanho e recursos, estes cinco países fossem de urna ma
neira geral comparáveis no caráter e oportunidade de suas primeiras 
fases de industrializacao. Primeiro, os eStímulos externos comuns pa
receram pesar fortemente em cada caso - inspirando as firm~s indu~
triais existentes, comerciantes importadores e segmentos da ohgarqUta 
exportadora local a expandir:em as fábricas existentes e a estabelece
rem muitas pequenas firmas novas, todas produzindo principalmente 
para os mercados domésticos protegidos. 40 O papel catalíticd desem
penhado pela depressao da década de 1930 neste processo é bem co
nhecido. A con traca o drástica das importacoes industriais, juntamente 
com medidas de emergencia para escorvar a bomba tomadas pelos go
vernos locais, criaram novas oportunidades importantes para os pro
dutores locais (tanto domésticos comQ es_trati.geiros) aumentarem a ca~ 
pacidade de producao através da compra de equipamentos subutiliza
dos ou obsoletos dos países adiantados. A 11 Guerra Mundial estimu
lou indiretamente urna extensao deste processo. Após 1945, a deman
da doméstica reprimida e as reservas de moeda estrangeira acumula
das forneceram oportunidades e incentivos adicionais para investí
mentas industriais aumentados. 

39 Ver discussao de David Collier destes fatores no Capitulo 9 deste livro. Para outra 
perspectiva altamente importante: The State and Society: Peru in Comparative Perspecti
ve de Alfred Stepan (Princeton: Princeton University Press, 1978). Também, Transitions 
to Stab/e Authoritarian-Corporate Regimes: The Chilean Case? de Kaufman. 

40 Ver "The Political-Economy of Import Substituting Industrialization" de Albert 
O. Hirschman, em Latín America: Prob/ems in Economic Development de Charles T. Nis
bet, ed. (Nova Iorque: The Free Press; Londres: Collier-MacMillan, Limited, 1969), 
pp. 237-67: Economic Deve/opment o.f Latín America de Celso Furtado (Cambridge: 
Cambridge University !-'ress, 1970). 
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2 U.S. Direct lndustriallnvestment; Net Flow of U.S. Privare Capital: U.S. De
partment of Commerce, Survey of Current Business, anos consecutivos. 
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GRAFICO 2: BRASIL 
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Urna segunda característica partilhada des~a fase i~i_cial foi o i~
portante papel desempenhado pelos setores mdus~nms leve~, t~Is 
como os texteis, na expansao global do setor indu~!nal. ~ f~bn~a~ao 
nao estava, sem dúvida, limitada ao "toque fin~! das mdustnas de 
consumo. Muitos dos nossos países durante ~s d~cadas ~e 1930 e 1940 
tinham também comecado a produzir maqumana~ eqUI~ame~to e su
primentos simples; e em pelo menos u~ caso (~rasil), os mvestimentos 
públicos em grande escala na siderurgia tambem _desempen~aram ~~ 
papel importante. Nao obstante, em muitos dos set?res md~stnais 
maiores e que cresciam mais rapidamenfe, _a~ barreuas de entr~da 
eram baixas, e houve oportunidades substanciais ~ara as firmas p;Iva
das em pequena escala, que exigiani aument_os de msumo~ d_e caplt~l e 
tecriologia relativamente limitados. N o Brasil,, tal ve; o I_Tiais mdustnal
mente integrado dos países sul-americano~, so os tex~eis r~esponderam 
por mais de 20 por cento do valo~ acrescido na ~abnca~ao durant~ a 
década de 1940, e continuaram ate o fim dessa deca~a como o ma10r 
setor industrial isolado. 41 Um padrao semelhante fm largamente do-

• 42 
cumentado por cada um dos outros paises. . ... 

Ein cada um dos cinco países, finalmente, estas fa~es lDICiaiS de 
industrializacao pareceram terminar dentro da ~esma _decada. No fim 
da década de 1940, a Argentina, o Brasil e o Chile havmm_chegado ao 
ponto em que os produtores lo_cais po_di_am atender a ma~or par~e _da 
demanda existente de produtos mdustnais leves¡ o Uru~~ai e o Mexi~O 
chegaram a este ponto em meados da década de 1950. Os dados dos 

41 Industrializa/ion qnd Economic Development in Brazil de Werner Baer (Home
wood, Illinois: Richard D. Irwin, lnc., 1965), p. 76. 

42 Entre as várias fontes consultadas sobre cada país, ver: 
Brasil: Brazil. Industrializa/ion and Trade Po/icies de Jo el Bergsman (~_ondre~, _Nova Jor
que, Toronto: Oxford U niversity Press, 1970); Diagnosis o.( the Brazllwn Crrsts de Celso 
Furtado (Berkeley e Los Angeles: University of Califorma Press, 1_965). . 
México: Mexico, lndustrialiiation and Trade Po/icies since 1940 de Ttm?thy Kmg ~Lo~
dres, Nova Jorque, Toronto: Oxford University Press, 19:0); ~ndus/rlal _Revo~utwn m 
Mexico de Sanford A. Mosk (Berkeley e Los Angeles: Umvers~ty of Cahforma Press, 
1950); The Mexican Économy, _Twentieth C~ntury Structure and Growth de Clark W. 
Reynolds (New Haven e Londres: Yale Umverstty Press~ 1970). . 
Argelllina: Estrategias de Industrialización para la Argentma de Marw_S. ~rodersohn, 
ed. (Buenos Aires: Editorial del Instituto, 1970); Essays on the Economtc Htstory _ofth_e 
Argellline Republic de Carlos F. Diaz Alejandro (New Haven e Londres: Y ale Umversi-

ty Press, 1970). · 1 
Chile: Chile, an Economy in Transition de P.T. Ellsworth (Nova Iorq~e: The MacMtl ~n 
Company, 1945); La Economía de Chile en el ~eríod? 1950-1963 (In_stltuto de Economta, 
Universidad de Chile, 1963); "Chile" de David Fehx, em Economtc Development, Ana
lysis and Ca.~e Studies de A. Pepelasis et al., (Nova Jorque: Har~er and Row, 1961); Es
says 

011 
the Chi/ean Economy de Markos Mamalakis e Clark Wmton Reynolds (Home· 

wood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc. 1965). 
Uruguai: Aspectos de la Industrialización en el Uruguay de Israel Wonsewer at al. (Mon· 
tevideo: Publicaciones de la Universidad, 1959). 

43 Ver, intra afia, as obras citadas acima. 
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coeficientes de importa~ao reunidos por Ayza et al. 44 sugerem que, 
para fins gerais, 1950 é urna data útil de interrup~ao. Nessa ocasiao, 
cada um dos cinco países esta va produzindo aproximadamente 90 por 
cento do seu consumo de texteis - os primeiros dos países latino
americanos a fazerem isso. 45 Novamente, deve-se notar, este ponto foi 
alcancado no contexto de condicoes do mercado internacional bastan
te semelhantes. As barreiras protecionistas·estreitaram os mercados 
americano-europeus para o gado e o trigo uruguaios e argentinos du
rante o fim da década de 1940; e as receitas das exporta~oes "tradicio
nais" do Chile, Brasil e México come~aram um declínio abrupto nas 
conseqüencias da Guerra da Coréia. Estas dificulpades, associadas 
coma exaustao rápida das reservas de moeda estrangeira do tempo da 
guerra, maximizaram a importancia das institui~oes internacionais de 
empréstimo e os credores privados ao tratarem as dificuldades persis
tentes do balanco de pagamentos. O outro componente importante do 
novo ambiente internacional foi, naturalmente, o crescimento compe
titivo dos oligopólios multinacionais - fabricantes tanto de bens de 
consumo durável como de produ~ao - que procuraram defender ou 
aumentar os mercados internacionais através do investimento direto. 

Estas mudancas nas oportunidades de investimento doméstico e 
padroes de comercializa~ao mundial compreendem as dimensoes eco
nómicas do espaco:problema comum enfrentadas pelos países indus
triais adiantados da América Latina. Já deve, naturalmente, ser evi
dente que o declínio das oportunidades de investimento na indústria 
leve era apenas urna destas dimensoes, e que de maneira alguma deu 
um golpe fatal nas perspectivas de maior expansao económica. O fim 
desta (ase industrial pareceu, contudo, requerer políticas que pudes
sem se ajustar as novas exigencias domésticas e internacionais- a ace
leracao dos investimentos em setores industriais mais complexos da 
economia local ejou novas políticas comercia\s que pudessem enfren
tar mais diretamente os gargalos externos de pós-guerra. Antes de nos 
voltarmos para urna discussao mais completa destas novas escolhas 
desenvolvi~entistas, contudo, é necessário criticar um segundo com
ponente sócio-político deste novo espaco-problema- especificamente, 
as pressoes populistas que haviam se sobreposto as fases iniciais da 
mudanca industrial e, em vários graus, se derramado dentro da nova. 

O "populismo", compreendido de urna maneira geral, esta va ar
raigado no descontentamento de tres agrupamentos sociais distintos, 

44 América Latina: Integración Económica y Sustitución de Importaciones de Juan Av
za, Gerard Fichet e Norberto Gonzalez (CEPAL, Fondo de Cultura, Mexico, D.F., 
1976). 

45 Em 1950, em comparacao, a Colombia e o Peru estavam atendendo cerca de 20 
por cento do seu consumo de texteis através de importa<;oes; a Bolívia e o Equador, per
to de 40 por cento; na Venezuela, o número era acima de 70 por cento. 
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muitas vezes antagónicos. O mais antigo e políticamente mais impor
tante destes era -o dos empregados buro<;ráticos - os empregado~, 
profissionais, administradores e trabalhado~es de servicos qut( emer.,?I
ram originalmente como produtos colaterais do setor de exportacao. 
Os grupos dentro desta categoría pressionavam principalmente p~r· 
acesso aumentado ao sistema político, usando o estado para gar~ntir 
as oportunidades de c~nSUJ?lO e mobílida~e. que assefiurassem seu sta
tus diante das classes mfenores. Os operanos das mmas, estradas de 
ferro, portos e fábricas constituíam o segundo ~grupament~- i_nteres
sados principalmente em garantir o reconhecim_ento do ~mdic~t~ e 
protecao coletiva em questoes de emprego e secundarle ~ocial, salanos 
e condicoes de trabalho. 46 Após 1929, ~nalmen_te, ~ra~oes ~as cl_asses 
empresariais locais comecaram, com mmt~ ambivalencia, ~ Id~ntificar 
como populistas os movimentos que enfat!zavam o proteci.omsmo e a 
substituicao das importacoes. Desde mais ou me?~s a epo~a d~ 1 
Guerra M un dial os políticos que apelavam para vanas combmacoes 
destes interesses 'comecaram a desafiar o dominio político (embora 
nao o papel econói~ico) das elites agro-exp~rt~d~ras~ unindo os seus 
diversos seguidores em torno de apelos antiOhgarquicos vagos e na
cionalistas e promessas gerais de reforma social. Em certos pontos de 
suas carreiras, líderes tais como Alessandri, lrogoye~, Battle, Carde
nas, Vargas e Aguirre Cerda, todos figuraram proemmentemente nes-
ses episódios populistas. . . 

Na ausencia de urna lideranca burguesa agressiva, estes movimen-
tos se concentraram em reformar os mecanismos de distribuicao, em 
vez de alterar as estrutur.as de producao. Na verdade, antes de 1929, os 
empregados burocráticos e os próprios ~ndustri_ais identificavam ~ seu 
bem-estar principalmente com a expansao contmu~da da econommde 
exportacao. Com excecao do Méx~co, alé~ ~o ~ais, nunca houve um 
desafio sério a propriedade das ehtes tradiCIOnaiS OU a? _seu control_e 
dos setores agrário e de exportacao- fato e~t~ ~ue per~ItiU a est~s el~
tes tolerarem, senao receberem bem, as vitonas pohticas o~~s10na~s 
das coalisoes populistas. A grande depressao, contudo, ~ao_so mtens~
ficou as pressoes por reformas distributivas, como contnbmu pela pn
meira vez para urna desilusao generalizada com o_model? ~xpo~tador, 
ligando questoes de distribuicao aos padroes d~ m_dustnahzacao des
critos acima. Diante da ameaca de colapso economico, tanto os g~~er
nos "conservadores" como "progressistas" se engajaram em praticas 
fiscais e de crédito inflacionárias, na expectativ~ de que os produtores 
e consumidores locais partilhassem ambos um mteresse na manuten-

46 Para urna discussao excelente das bases sociais dos movimentos populistas,_ ver 
The Industria/iza/ion o.f South America de Frederick S. Weaver (Nova lorque: Unzon 
Prc·". a sair). 
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cao do poder aquisitivo doméstico. Foram erigidas barreiras protecio
nistas em torno dos setores da indústria leve, enquanto a importacao 
de equipamentos e suprimentos industriais pesados foi encorajada. O 
comércio e as políticas depreco (novamente com excecao do México) 
tenderam também a colocar urna pesada carga sobre os produtos agrí
colas exportáveis, quando as autoridades políticas tentaram desviar os 
produtos alimenticios ou a moeda estrangeira para atender as necessi
dades imediatas do mercado local. 

Em cada um dos países que estamos examinando, estas pressoes e 
temas políticos constituíram um componente importante do corítexto 
político no qual o crescimento industrial adquiriu inicialmente mo
mentum. A coincidencia histórica destes fenómenos, um padrao coe
rente com a análise geral de O' Donnell, prepara por sua vez o palco 
para os dilemas- subseqüentes que contribuÍram para o advento dos re
gimes A-B. N este ponto, contudo, é necessário introduzir um aviso 
importante: embora as pressoes populistas e a substituicao das impor
tacoes coincidissem durante as décadas de 1930 e 1940, elas nao eram 
causalmente tao interdependentes como O'Donnell e outros autores 
insinuaram. Ambos os processos deveram tanto as estruturas comuns 
políticas e económicas pré-industriais como um ao outro;- e a frouxi
dao da "adaptacao funcional" direta entre eles permitiu que a indus
trializacao continuasse inicialmente sob urna larga variedade de cir
cunsHincias concretas sócio-políticas. Embora esteja fora do objetivo 
deste_ capítulo insistir nestes argumentos em detalhe, urna breve elabo
racao destes pontos é necessária se quisermos compreender completa
mente como os países industriais enfrentaram os conflitos que surgi
ram no fim das fases iniciais da industrializacao. 

Para nos voltarmos primeiro para as fontes do populismo, ]á deve 
estar razoavelmente claro que o impulso para estas pressoes veio ini
cialmente dos centros urbanos ejou dos enclaves extrativos ligados ao 
comércio exportador. A industrializacao, sem dúvida, contribuiu ine
gavelmente para urna expansao do setor popular, especialmente dos 
seus componentes operários. Nao obstante, mesmo os movimentos 
dos trabalhadores eram moldados significativamente pelos padroes 
pré-industriais de integracao na economía mundial: os enlatadores e 
portuários argentinos; os mineiros de cobre e nitrato chilenos; os fer
roviários e operários de petróleo mexicanos, por exemplo, todos figu
raram proeminentemente nas pressoes populistas que emergiram em 
seus respectivos países. 

Mais do que a própria industrializacao, além do mais, a forma de 
dependencia pré-industrial também ajuda a explicar os resultados polí
ticos variáveis destas pressoes populistas. 47 Por exemplo, Julio Cotler 

47 As instituicoes políticas pré-industriais sao também bastante obviamente decisivas 
para a análise. Muitas das características essenciais das ordens constitucionais in,titu-
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atribuí o caráter fortemente rural-revolucionário do populism~ mexi
cano a predominancia de enclaves agrários e min:iros estr~ngenos na 
economía mexicana do século dezenove. As pressoes explosivas contra 
estes enclaves contribuíram por sua vez na décad~ d~ 1 ~3? para a C?~
tencao do populismo dentro da estrutura das. I.nstitmcoes au~onta
rias. 48 Da mesma forma, a preemp¡,;ao corpora~IVISta ~e~-sucedida de 
Vargas das pressoes da classe trabalhadora ao mdustnahzar o sudeste 
brasileiro só pode ser compreendida no contexto das grandes econo
mías a¡,;ucareiras deprimidas e "patri~rcais" dos estado~ do nord~ste. 
Finalmetlte, com certeza nao é por acidente que as pres~oes popuhs~as 
urbanas eram mais fortes e mais resistentes na Ar~~ntma, l!ruguai e 
Chile, onde o controle doméstico dos setores agranos relattva~ente 
prósperos e comercializados do século dezenov~ geraram as socieda
des pré-industriais mais uniformem~nt~ mo~ermza~as: 49 ~m resumo, 
apesar dos níveis e padroes comparavers·de mdust.nahzacao, o popu
lismo funcionou dentro destes países com graus diferentes de for¡,;~ e 
sucesso, no contexto tanto de regimes políticos abertos como fecha-

dos. fi · d 
Inversamente e até mais importante para os nossos ms, a m us-

trializar,;ao d urant~ as décadas de 1930 e 1940 nao -parece u ?epender 
íntimamente dos governos que toleraram ou encoraJaram attvamente 
a organizacao e participar,;ao política dos setores populares: Na verda
de as coalizoes abertamente "nacionalista~populistas" su.biram ao p~
de; relativá'mente com pouca freqüencia durante este penodo- o regi
me de Cardenas da década de 1930, e a Frente Popular e os governos 
peronistas da década de 1940 estao entre os poucos que me ocorrem. 
Esses regi~es, deve-se enfatizar, forneciam pelo menos um~ estrut~ra 
viável para o crescimento do setor industrial. A folha de se~VICO~ da m
dustrializa¡,;ao da Frente Popular chilena ou do governo peromsta da 
década de 1940 nao foi, por exemplo, pior do que a de seus predecesso
res mais conservadores, embora a política de Perón para ? setor de ex~ 
portacao seja geralmente considerada como desnecessanament~ dura 
econtraproducente. Embora os empresários nacionais algumas vezes 

cionalizadas do Chile e Uruguai, por exemplo, estavam presentes no comec;o da década 
de 1900. h 1 

48 "State and Regime: Comparative Notes on the Sout~ern. Cone. apd t e _Ene a~e 
Sociéties" de Julio Cotler, Capítulo 6 deste livro. Cotler aqm estll; segumdo a onenta~;ao 
de Dependencia y Desarrollo de Caraoso e Falet~o. • 

49 O controle estrangeiro do grande enc!ave chtleno do co~re coloc~ este ~aís a pa.rt_e 
da Argenyna e do Uruguai, ajudando particularmente a exphcar as onentac;oes exph~t
tamente marxistas do movimento dos trabalhadores do Chtle. Apesar destas ca~ac.tens
ticas do f'enclave" contudo urna base agrícola relativamente prospera e comercll!hzada 
no século dezenov~, associa,da com um setor "mineir~-pe~ueno". domes~icamente con
trolado, suportaram níveis bastante altos de modermzac;ao pré-mdustnal. 
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suportassem tais acordos ou lucrassem com eles, contudo, nao precisa
varo deles. Os processos de industrializar,;ao pós-depressao da Argenti
na e do Chile, comer,;am, afina! de contas, soba égide de regimes forte
mente influenciados pelas próprias oligarquías agro-exportadoras. 50 E 
no México pós-Cardenas e no Estado Novo brasileiro, a indústria se 
expandiu sob governos que, como os regimes, A-B contemporaneos, 
impuseram restri¡,;oes rigorosas as atividades políticas dos setores po
pulares. 

A característica distintiva desta primeira fase da industrializar,;ao, 
a qualida4e que a diferencia mais das fases subseqüentes, eni deJa cons
tituir um. processo relativamente "espontaneo".' Dadas as outras cir
cunstancias históricas e internacionais, ela nao exigiu a hegemonía de 
nenhuma coalizao particular de classes, ou qualquer conjunto específi

. co de acordos político-institucionais. 
As "outras circunstancias" que mais plausivelmente explicam a 

industrializacao nestes países eram as economías de exportacao; que, 
por urna variedade de motivos (um grande número de liga¡,;oes para 
trás, controle dcméstico de setores económicos chaves, etc), haviam 
estimulado na década de 1930 a emergencia de sociedades pré
industriais comparativamente modernizadas. 51 Apesar das diferenr,;as 
importantes entre elas, cada país havia na década de 1930 desenvolví
do mercados domésticos relativamente extensos, habilidades empresa
dais, e alguma indústria local; e, oeste contexto, os governos, empresá
rios domésticos e algumas fra¡,;oes da oligarquía exportadora puderarri 
reagir relativamente depressa as oportunidades fornecidas pela depres
sao e pela guerra. Pelos motivos já sugeridos, nao foi particularmente 
custoso para os governos - quaisquer que fossem suas orientar,;oes 
políticas globais - se engajarem em medidas protecionistas ad hoce de 
escorvar a bomba, Dados estes incentivos, os empresários privados 
puderam entrar rapidamente nos mercados estabelecidos, com investi
mentos limitados que eram rapidamente amortizados e nao altamente 
vulneráveis as condir,;oes políticas variáveis. A industrializar,;ao deste 
tipo pode assim continuar sob regimes abertos ou fechados, com base 

50 No caso da Argentina, Diaz Alejandro nota que as fases do crescimento industrial 
"-atravessam regimes políticos", com a fase inicial (1925/29-1948/50) iniciada porgo
vernos conservadores e levada a frente pelo regime peronista. Essays on the Economic 
History of the Argenti'!e Republic, p. 229. No Chile, á produc;iio industrial cresceu a urna 
taxa méd.ia de 5,6 por cento sob Alessandri {1934-1939), e 4,7 por ~ento· soba Frente Po
pular (i940-1942). Chile: An Economy in Transition de Ellswohh, p. 162. 

51 The Latin American Economies de William P. Glade (Nova Jorque: American 
Book, 1969). Minha interpretac;iio aqui está em desacordo com a de André Gundar 
Frank que acentua o iso/amento dos países iildustriais. adiantados como fonte de indus
trializac;íio. Ver Lumpenbourgeoisie: lumpen development, dependence, class, and politics• 
in Latin America de Frank (No\ia Jorque: Monthly Review Press, 1972). 
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popular ou repressivos, estáveis ou relativamente instáveis. Contudo, 
quando a fase inicial da industrializa~ao terminou, os pan1metros polí
ticos da continua~ao da expansao industrial pareceram se estreitar. 
Nas décadas de 1950 e 1960, as varia~oes na estrutura do estado come
~aram a fazer mais do que um_a diferen~a económica- particularmente 
a capacidade do estado deisolar a tomada de decisoes económicas das 
pressoes populares acima déscritas. · · 

O Fim da Fase Industrial Leve: 
Políiicas Alternativas de Desenvolvimento 

Podemos agora nos voltar diretamente para urna discussao das 
op~oes e conflitos desenvolvimentistas diante dos países industrial
mente adiantados da América Latina na era do pós-guerra. A lista dos 
"gargalos" puramente económicos decorrentes da fase anterior é, na
turalmente, bastante bem conhecida. Com algumas varia~oes, esta lis
ta geralmente tem incluido: urna estrutura industrial de alto custo, in
capaz de competir efetivamente nos mercados mundiais; um setor 
agro-exportador descapitalizado ou ineficiente; e mecanismos inade
quados para mobilizar os recursos públicos e privados. Concorda-se 
também geralmente que estes, por sua vez, eram fontes fundamentais 
da escassez periódica de moeda estrangeira, escassez de importa~oes 
do equipamento necessário, pressoes inflacionárias, capacidade indus
trial ociosa, desemprego e subemprego. 

As crises imédiatas que desencadearam os golpes A-B podem ser 
atribuidas a estes gargalos. As liga~oes, contudo, sao complexas e indi
retas; porque essas crises nao eram nem produto único desta fase da 
industrializa~ao nem seguiam inevitavelmente em sua esteira. N a ver
darle, o México e o Brasil na década de 1950 sobreviveram ao declínio 
das oportunida'des "fáceis" da ISI com calma relativa, sem problemas 
sérios de "estagfla~ao" ou polariza~ao polítiCa. Estes fenómenos cons
tituíam, por outro lado, características familiares das paisagens chilena 
e argentina antes, bem_ como depois da era pós-guerra. A importancia 
do ponto de trañsi~ao da década de 1950 nao foi tanto dele ter produ: 
zido dificuldades económicas ou políticas inerentemente incontrolá
veis, mas de ter marcado o fim de um· período. em' que estas dificulda
des puderam ser enfrentadas (ou contornadas) através de investimen
tos e padroes de comercializa~ao que nao exacerbaram seriamente os 
antagonismos de classe ou setoriais. Os problemas das eraspós-guerra 
eram sócio-económicos, em vez de serem de caráter puramente econó
mico. 

A multi~imensiol}alidade destes dilemas é reconhedda bastante 
claramente na discussao de O'Donnell do aprofundamento, senao tal
vez em sua formula~;ao anterior da liga~ao entre a ISI e o governo au-
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toritário-burocrático. o trabalho inicial 52 parece atribuir priinazia a 
satura~ao dos mercados domésticos - a "exausHio" das po~sibilidades 
da ISI e urna emergencia cons~qüente de "pretorianismo em massa" e 
golpes A-B. Seu trabalho subseqüente 53 dá mais enfase a um conflito 
comp.lexo, en: escal~da, entre os a.dv?gados. do aprofundamento -
urna mt~gra~ao ~e~tlcal da economta mdustnal - e as for~as sociais 
que h~vtam adqumdo for~a nas décadas anteriores. Para as elites mili
tares e .tecn~cratas, sugere ele, a necessidad·e do aprofundamento pare
ceu flutr log!Came~te·das faltas crónicas de bens de procfü~ao importa
dos e. das opor~umdades crescentes de atrair investimentos estrangei
r?s d~~etos ¡::lara .~stas áreas. ·Este objetivo, contudo, implica va polí
ticas ortodoxas e mudan~as estruturais que amea~avam os interes
ses populistas adquiridos;· e este choque de interesses que se movia em 
~sptral, por sua vez, auméntava os "custos de tolerancia" para as elites 
mteressadas em promover o desenvolvimento dentro de urna estrutura 
capitalista. O Gráfico 5 diagrama estes temas. 

Contudo, embora a elabora~ao de O'Donnell dos dilemas sócio
P_?lítico~ d~ "aprofundamento" melhore significativamente as explica
~oes mats stmples, puramente "economicistas" dos governos A-B seu 
argumento ainda é moldado muito estreitamente. Urna extensa~ ·do 
argumento mais larga, mais complexa, porém potencialmente mais ú
til pode ser obtida considerando também as implica~oes da coalizao de 
um certo número de outras estratégias de11envolvimentistas dé pós
guerra; Estas es~raté~i.as, que estao re~umidas no Gráfico 6 (bem como 
n~ Grafico 5), sao cnttcadas esquernatlcamente abaixo. Cada urna delas 
fot, tal como o aprofundamento, perseguida também em pelo menos 
alguns dos países latino-americanos industrialmente adüintados, e 
cada urna tambéll) implicava conflitos potencialmente significati
vos c?m pel~ menos alguns interesses populistas. Vamos, portanto, 
exammar raptdamente.alguns dos padroes mais típicos de divisao liga
dos concretamente a estas op~oes. 

l. A pro fundamento. Usarei daqui por diante este conceito para me 
referir principalmente a investimentos em grande escala em setores dos 
"bens de p~odu.~ao" ta!s como produtos petroquímicos e a~o. bem 
como maqumana e equtpamentos pesados. Estes setores - particular
mente os dois primeiros- foram muito enfatizados pelos regimes A-B 
e al~un.s dos .seus pre~ecessores, e sua expansao pareceu gerar a con
troversta ma1s observavel dentro do setor industrial. Na Argentina, 

52 Moderniza/ion de O'Donnell. Neste livro também, contudo, O'Donnell sugere 0 
~~~umento que ele desenvolve mais completamente em "Reflexiones", ver esp. pp. 60-

53 "Reflexiones" de O'Donnell. 
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Brasil e México, os investimentos multinacionais propostos ou reais 
nestes setores durante as décadas de 1950 e 1960 atraíram a oposicao 
mais direta dos produtores locais menores dos mesmos setores indus
triais e dos políticos nacionalistas, intelectuais e oficiais que receavam 
urna perda de controle sobre áreas estratégicas da economía it~dustrial. 
A criaciio ou expansiio de empreendimentos possuídos pelo estado, 
por outro lado, encontrou oposicao de outra fonte: produtores (a ju
sante) que geralmente preferiam comprar importacoes mais baratas, 
mais confiáveis. Menos.diretamente, a expansiio dos setores dinamicos 
de bens de producao constituiu também um desafio para a influencia 
política e económica relativa dos trabalhadores e empresários nos se
tares industriáis mais "tradicionais". Talvez mais importante, final
mente, fossem as amplas !utas defensivas geradas pelos planos de esta
bilizacao que tanto as autoridades do governo como os negócios inter
nacionais perceberam serem condicoes necessárias deste tipo de inves
timento. 

A própria incerteza gerada por essas ·pressoes, esta va, sustenta 
O'Donnell, em desacordo com os interesses dos próprios ínvestidores 
em grande escala; porque esses atores colocavam urna enfase especial 
na estabilidade e previsibilidade das "regras do jogo" - na capacidade 
de fazerem projecoes a longo prazo quanto ao preco e taxas de cam
bio, políticas de importacao, condicoes de comercializaciio doméstica, 
relacües com outros compradores domésticos e com os sindicatos in
dustriais. 54 Tanto antes como depois da instituicao do governo A-B, a 
incerteza quanto a essas questoes causou o atraso ou abandono de 
vários projetos importantes de investiinento planejados pelas autori
dades governamentais e companhias multinacionais. 55 

2. Investimento em bens de consumo durável: .forta/ecimento dos 
mercados das classes média e superior. A indústria automotiva foi a be
neficiária mais típica desta opcao estratégica. Durante a década de 
1950, este setor expandiu-se dramaticamente em cada um dos "tres 
grandes" países (Argentina, Brasil e México); mais recentemente, ele 
foi o componente central dos padroes de crescimento no Brasil pós-
1964. 

Os produtores multinacionais nestas áreas assumiram típicamen
te urna quantidade considerável da iniciativa de investimentos e co
mercializacao; ·e num mercado ·consumidor protegido, eles podem · 

54 !bid., pp. 11-21. 
?5 Os conllitos quanto a essas quesÜies foram regularmente comunicados em jornais 

tais como The Economic Unit Intelligence Report, Revü!w ofthe River Platee Visoo. Nas 
indústrias de aco e petroquímica argentinas, ver, por exemplo, Review o.f the River Plate 
de 22 de novembro de 1967, p. 249. Nas de aco e produtos petroqulmicos brasileiros ver 
Visao de 12 de outubro de 1967, pp. 26-30; 9 de novembro de 1967, p. 29; 21 de no
vembro de 1967, pp. 77-86. Economic Unit lntel/igence Report, N9 1, 1972, p. 14. 
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também ter tido urna toler~ncia um tanto maior pelas incertezas de 
pr~o e custo, particularmente nos paises maiores. 56 Nao obstante, a 
expansao automotiva nas décadas de 1950 e 1960 produziram divisoes 
e dificuldades que exigiram a media~ao das autoridades governamen
tais. O conflito mais comum era sobre o suprimento de componentes. 
As próprias companhias automotivas preferiam geralmente os compo
nentes importados aos produzidos localmente, e os fornecedores mul
tinacionais aos domésticos. Os fornecedores domésticos e seus aliados 
políticos nacionalistas pressionaram na dir~ao oposta, com bastante 
sucesso mas com um custo provável em termos de produtividade e pre
~os. 57 O encorajamento do mercado da classe média superior teve, na
turalmente, um impacto largamente notado sobre a distribui~ao da 
renda e os padroes de emprego- particularmente no caso do Brasil 
pós-1964, onde o governo se apoiou deliberadamente nas políticas de 
rendas regressivas para estimular a recupera~ao e expansao dos setores 
de consumo durável. As necessidades relativamente grandes de impor
ta~ao destes setores, finalmente, aumentaram a import~ncia dós ere
dores internacionais para a economia doméstica. Talvez airtda mais do 
que os próprios investidores diretos, estes credores deram por sua vez 
urna enfase especial a "respeitabilidade" e merecimento do crédito dos 
governos locais. 

3. Exportaroes de produtos primários. Como declínio das oportu
nidades da indústria leve e a persistencia das faltas crónicas de moeda 
estrangeira, houve também fortes pressoes no pós-guerra para substi
tuir os padroes "introvertidos" do crescimento industrial com um tra
tamento mais favorável do setor de exporta~ao de produtos primários. 
Esta estratégia, em combina~ao com outras, foi tentada na Argentina 
durante a década de 1950 e após 1976, no Brasil durante o fim da déca
da de 1940 e no Chile e Uruguai ·contemporaneos. Sua premi~sa, de
corrente da teoria económica clássica,nao era despropositada: os inte
resses a long o prazo dos ex_portadores,. fabricantes domésticos e con
sumidores eram complementares, em vez de antagónicos. A enrase na 
vantagem internacional comparativa- das exporta~eli tradicionais, 
sustentava-se, maximizarla a ca:pacidade de importar bens de produ
~ao que nao pudessem ser fabricados tao eficientemente dentro da eco
nomia local, e aliviarla os gargalos externos que bloqueavam o setor 
industrial doméstico. 

56 "Techonological Dualism in Late Industrializers'' de Felix. 
57 Autom~_tive Industries in Developing Countries de Jack Baranson (Baltimore: The 

Johns Hopkms Press, 1_969), Ver também, discurso de Douglas B. 'Kitterman, presidente 
da Ford Motor Argentina, S.A., Review ofthe River Plate de 22 de setem_ bro de 19c" p 481. . uu, . 

Esta estratégia era mais segura do que algumas que os críticos.do 
ECLA haviam sugerido, e bem podía ter produzido um processo mais 
dinamico de expansao industrial se tivesse sido perseguida coerente
mente durante os últimos quarenta anos. 58 Contudo os advogados das 
exporta<;oes de produtos primári<?s tenderam a diminuir as d~~colda
des apresentadas pelas grandes flutuacoes nos precos das utthdades, 
bem como pelas barreii-as comerdais americanas e européias. Além do 
mais, mesmo deixando estas obj~oes de lado, havia na era pós-guerra 
pouca chance de coordenar a industrializa~ao e promocao das expor
ta<;oes sem gerar fortes antagonismos políticos. A depressao, como vi
mos, havia destruido a fé nos modelos de exporta~ao e, durante a dé
cada de 1940, isto foi reforcado pelos argumentos do ECLA sobre um 
declínio secular nas condi~,;oes de comércio dos produtos primários. 
N a década de 1950, as tentativas para reenfatizar as exporta~oes tradi
cionais envolveram um certo número de medidas- desvaloriza~ao, es
tabiliza<;ao e simplificacao das estruturas da taxa de cambio - que in
vertem práticas governamentais profundamente arraigadas e significa
ram transferencias importantes a curto prazo da renda para longe do 
consumidor urbano e dos interesses industriais. Nos sistemas competi
tivos politicamente abertos da década .de 1950, poítanto, os esfor~os 
de promo<;ao das exportacoes (particularmente as decisoesdedesvalo
riza<;ao) foram rapidamente anulados pelas pressoes urbanas para 
compensar os aumentos de salários e pre~os. 

4. Promo~iío das exporta~oes industriais. Durante o fim da década 
de 1960, esta estratégia havia atraído aten~ao crescente como um meio 
de reduzir a vulnerabilidade externa e de expandir as oportunidades de 
crescimento do setor industrial. A experiencia concreta com a promo
~;ao das exportacoes industriais é ainda relativamente nova, e suas im
plicacües políticas, obscuras. Das várias op~oes consideradas aqui, 
contudo, esta envolve provavelmente o número mais amplo de ~oali
soes e divisoes potenciais, já ·que tanto dependería dos tipos de produ
tos exportados e se eles sao vendidos nos mercados mundiais ou regio-
nais. _ . 

Concebivelmente, por exemplo, urna base nova, economt~amente 
viável para grande parte do ··~etor popular" poderia ser gerada por um 
impulso de- exporta~,;oes que se concentrasse nos setores industriais 
••tradicionais" - texteis, produtos de couro e outros bens de consumo 
simples que exigissem baixos insumas de capital e tecnológicos. O ca
ráter de mao--de-obra intensiva destas indústrias proporciona aos paí-

58 Ver "Export Stagnation and Autarkic Development in Brazil" de Nathaniel H. 
Leff, em Latin America: Problems in Economic Development de Charles T. Nisbet, ed. 
(Nova Jorque: The Free Press; Londres: Collier-MacMillan; Ltd., 1969); The Economic 
History of the Argentine Republic de Diaz Alejandro, pp. 154-76. 
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ses da América Latina vantagens competitivas nos mercados interna
cionais e soa bem aos problemas continuados de desemprego e subem• 
prego em casa. Na verdade, sugeriu-se que países tais como a Argenti
na e o Brasil bem podiam ter evitado muitas dificl;lldades polítiCo
económicas subseqüentes se, após a 11 Guerra Mundial·, tivessem se 
engajado em esfor~os combinados para continuar as exporta~oes de 
texteis do tempo de guerra através de iniciativas diplomáticas e pro
mocionais vigorosas. 59 Apesar das políticas comerciais americanas 
desfavoráveis, tais esfor~os poderiam ter funcionadO. Contudo, deve
se notar que pelo menos num caso (do Brasil) os produtores de texteis 
iniciaram propostas deste tipo durante a década de 1940, apenas para 
ve-las rejeitadas pelas autoridades políticas que atribuiam prioridade 
mais alta a atender as necessidades do mercado doméstico.60 

Na década de 1970, além do mais, urna coalizao de exporta~oes 
"neopopulista" parecía ainda menos provável. Tres décadas haviam se 
passado desde que os mercados do tempo de guerra tinham sido perdí· 
dos, e firmas "marginais" de altos custos haviam proliferado por trás 
das barreiras protecionistas. Além do mais o quadro fora vastamente 
complicado pela diferencia~iio e especializa~iio internacionais das sub
sidiárias das CMNs que transferiam produtos através das fronteiras na
cionais. Os investimentos das CMNs ligados a exporta~íio, sugeriu 
David Felix, podem ser especialmente sensfveis as incertezas políticas 
- particularmente quando o investimento envolve grandes desembol
sos de capitais que podem finalmente tornar-se reféns dos caprichos 
das flutua~oes de pre~os e de cambio. 61 Mais genericamente ainda, as 
exporta~oes de manufaturados de qualquer tipo exige discutivelmente 
políticas que amea~am urna variedade de interesses domésticos popu
listas: desvaloriza~íio e cargas de subsidios sobre os consumidores ur
banos; exigencias de novos custos de míio-de-obra e disciplina sind~
cal; liberaliza~íio das políticas-de importa~iio; e expectativas estáve1s 
quanto a níveis de pre~o e cambio ..:. em resumo, muitos dos requisitos 
de previsibilidade e estabilidade que O'Donnell sugeriu serem necessá
rios para o aprofundamento. 

5. Redistribui~ao da renda e expansao do mercado doméstico. Na 
década de 1960, alguns economistas e reformistas polfticos sustenta-

59 Este ponto foi sugerido numa conversa particular por James Kurth, Swarthmore 
College (outono de 1976). Ver também os comentários sobre esta questao de Albert O. 
Hirshman em "The Politicai-Economy oflmport Substituting Industrialization in Latín 
America", esp. pp. 259-65. 

60 The Brazilian Cotton Manufactur~; Textile Enterprise in an Vnderdeveloped Area, 
1850-1950 de Stanley J. Stein (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1957). 

61 "Techonological Dualism in Late Industrializers" de Felix; Albert Hirschman le
vanta o argumento mais geral em "The Political Economy of Import Substituting Indus-
trialization". · 
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ram que as políticas redistributivas que aumentaram o mercado do
méstico dariam um novo ímpeto ao crescimento industrial, principal
mente no de bens de consumo níio-durável e em alguns setores de bens 
de consumo durável de baixo pre~o. Esta estratégia foi uin componen
te das políticas gerais de vários governos de outra forma bastante dife
rentes: os de Frei e Allende no Chile, e o de Campora-Perón na Argen
tina. Típicamente, contudo. a op~íio encontrou sérias restr~oes políti
cas e económicas. Ela implicava, para come~ar, reformas fiscais e 
agrária que antagonizavam nao só as elites tradicionais, como grande 
parte da classe média urbana. Além do mais, fazia presun~oes irreais 
sobre as possibilidades de investimento da burguesía doméstica e/ou 
do próprio estado. Outras limita~oes importantes desta estratégia se
ríio tratadas numa extensíio um tanto maior abaixo. 

Quais eram as implica~oes polfticas destas cinco estratégias de de
senvolvimento? Consideradas de urna perspectiva, a lista esquemática 
apresentada acima sugere algum graude flexibilidade para os tomado
res de decisoes de pós-guerra. Algumas op~oes, sem dúvida, eram mu
tuamente excludentes- por exemplo, a promo~íio de bens de consumo 
durável (2), e a redistribui~ao da renda (5). Mas as outras podiam ser 
associadas numa variedade razoavelmente ampla de combina~oes in
terdependentes que convidavam o apoio de muitos setores diferentes. 
Alguns dos conflitos mais fortes associados a estas op~oes, além do 
mais, eram sobre as medidas a "curto prazo" quer, após alguns anos, 
podiam discutivelmente ter produzido urna situa~íio de .. 'torta em ex
pansíio" da qual muitos setores sociais podiam se beneficiar. Nenhu
ma das estratégias "exigía", em qualquer sentido estrito," direto, os re
gimes A-B altamente repressivos que finalmente apareceram na Amé
rica do Sul. 

Nao obstante, como já sugerí na se~íio precedente, os tomadores 
de decisoes economicas estavam operando dentro de um conjunto de 
restri~oes que difería significativamente daquelas das fases anteriores 
da mudanca industrial. Como foi notado previamente, estas fases an
teriores podem acorrer sob condicoes nao-hegemónicas :- sem sérias 
confrontacoes entre as forcas sociais em disputa e até sob condicoes 
razoavelmente extensivas de incerteza política. As reformas "populis
tas", acomodando algumas das exigencias dos empregados burocráti
cos e dos operários em disputa, eram exeqüíveis, embora nao conco
mitantes necessárias deste processo. Cada urna das estratégias de pós
guerra, por outro lado, envolveram políticas que (quaisquer que fos
sem seus beneficios potenciais a longo prazo) apresentavam amea~as 
importantes, concretas,.ao·s interesses imediatos de pelo menos alguns 
segmentos das velhas coalizoes populistas. Isto era verdade; deve-se 
notar, mesmo com relacíio as opcoes de redistribuicíio da renda (n"' 5), 
já que os empregados burocráticos e muitos operários sindicalizados, 
bem como as elites tradicionais, podiam ser solicitadas a suportar 
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grande pai.te da carga das reformas fiscais e agrária que acompariha..: 
vam. A fortiori, o· argumento aplica va-se também as outras op~toes 
pós-guerra. Os governos que tentavam essas estratégias eram, po.rtan
to, continuamente amea~tados com urna séria erosao do apoio popular 
- amea~ta essa que reduzia substancialmente seu espa~to de manobra 
dentro da estr.utura de um arcabou~to político participatório aberto. 

O problema de controlar as pressoes inflacionárias- o que Albert 
Hirschman chamou certa vez d'e urna forma de guerra· civil pacifica- 62 

foi tanto síntoma como causa destas circunstAncias variáveis. Nenhum 
governo eleito popularmente (e apenas alguns regimes autoritários) 
podía impor ·os sacrificios necessários para con ter estas pressoes. 63 

Durante as fases iniciais da industrializa~taQ, contudo, os prC~tos que 
subiam rapidamente nao pareceram impedir, e podem bem ter ajuda
do, o processo de expansao industrial. De qualquer maneira, durante 
as décadas de 1930 e 1940 o crescimento industrial continuou num 
contexto inflacionário na Argentina, Chile, Brasil e México. Na déca
da de 1950, contudo, os niveis previsiveis de prC~tOS (e portanto alguma 
resistencia politica as exigencias populistas) eram largamente com
preendidos como sendo pré-condicoes de novas formas de expansao, 
quer nos setores industriais "mais pesados", quer nos novos merca
dos. A única exCC~taO aparente a isto foi o Brasil durante a década de 
1950- quando, apesar da instabilidade de prC~tos, o tamanho do mer
cado e o controle rigido da forca de trabalho encorajaram o cresci
mento industrial continuado. Nos outros paises· sul;.americanos mais 
abertos, contudo, a infla~;ao e a expansao industrial pareceram flutuar 
em dirC~tOeS opostas- quase imeditamente no caso do Uruguai e do 
Chile, e após um atraso de cerca de um ano na Argentina (ver Gráfi
cos 1, 3 e 4). 

Além do problema específico da estabiliza~tao d~ prC~tos, além do 
mais, parece razoável dizer que quatro das cinco estratégias arroladas 
acima eram predominantemente "conservadoras" em caráter. As eli
tes internacionais de negócios, a oligarquía exportadora ou a classe 
média superior receberam a maioria dos beneficios imediatos das pri-. 
meiras op~toes. Os trabalhadores das indústrias "tradicionais", os 
pobres urbanos e rurais ou os consumidores urbanos geralmente, to
dos suportaram a maior parte das cargas imediatas e os riscos mais sé
ríos a longo prazo. Pode-se, sem dúvida, conceber ver~oes moderadas 
bem como extremas de cada estratégia - versoes que amaciariam os 

62 Journeys Toward Progress de Albert O. Hirschman (Nova Jorque: The Twentieth 
Century Fund, 1963), p. 221. 

63 Ver "The Politics of Economic Stabilization in Postwar Latin America" de Tho
mas E. Skidmore, em Authoritarianism and Corporatism in Latin America de James 
Malloy, ed. (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1977), pp. 149-91. 
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custos "a curto prazo" e garantiriam urna distribui~tao relativamente 
eqüitativa dos ganbos "a longo prazo". No mundo polítíc'O~real, con
!udo (especialmente um tao incerto e cheio de conflitos), a busca dos 
mteresses a curto prazo nao era nem inusitada ne01 irracional. Os go
vernos que procuravam implementar estas op~toes tinham assim pro
babilidade de atrair seu apoio mais vigoroso dos setores· sociais mais 
conserv&.dores e de castigar- os mais vulneráveis. 

. Finalmente;· a redistribui~tao da renda e a expansao do mercado a 
op~tao "neppopulista" ·restante, era provavelmente a escolha de pÓs
guerra menos viável, por urna conibinacao de motivos económicos e 
políticos. Gr.a!lde parte do apoio a esta estratégia tinha, para comC~tar, 
que ser mobthzado entre as massas políticamente fracase socialmente 
heterogeneas dos pobres urbanos e rurais. Os únicos beneficiários ime
diatos entre os setores sociais mais "estabelecídos" eram os pr-oduto
res dos bens tradicionais acabados, bem como algumas multinacionais 
capazes de ajustarem sua produ~tao para atender as necessidades de 
um mercado de ma!lsa de baixa renda. Como foi notado previamente, 
por outre lado, devia;.se esperar considetável oposi~tao dos elementos 
politicamente mais poderosos da sociedade doméstica, incluindo mui
tas vezes grupos burocráticos e alguns sindicatos no interior dos ve
lhos movimentos populistas. 

Além disso, a aquisi~tao de equipamento e suprimento importados 
apresentou problemas especialmente sérios para as estratégias de ex
pansao do mercado -:- mais até do que a promocao dos bens de consu
mo durável, que se apoiaram também fortemente ,nessas importa~toes. 
Ambos os tipos -de estratégia tinham probabilidade de encontrar.mais 
cedo ou mais tarde dificuldades no balan~to de pagamentos. As opcoes 
de expansao de mercl:ldo, contudo, tinham probabilidade de encontrar 
os mais sérios problemas para superar este obstáculo. Um motivo foi 
que.<! setor tradicional de exporta~;6es, em vez de pobre, tinha mais pro~ 
babtl!dade de ser alvo dos gove~nos engajados em redistribuicoes pro
gresstvas da renda. Além do mats, as instituicoes internacionais de cré
dito - que algumas vezes aliviav~m as pressoes _do balan~to de paga
mentas sobre os governos que fávoreciam os consumidores de alta 
renda - tinham muito menos probabilidade de fazer isso no caso de re
gimes qtie expandiam os mercados. As incertezas polfticas associadas 
com as reformas fiscal e agrária, com a sindicaliza~tao e mobilizacao 
popular, e com a oposi~tao dos adversários domésticos conservadores 
- tudo tornava. esses regimes riscos de crédito precários, mesmo para 
os setores relativamente moderados da comunidade internacional de 
negócios inclinados a serem simpáticos aos esforcos reformistas. Em 
resum?, as op~to~s de expansao de mercado .estavam entre aquetas que 
necessttavam mats da manutencao do apoio externo e com menos pro~ 
babilidade de recebe-lo.· 
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Tres governos - os de Frei e Allende no Chile, e o de Campora
Perón na Argentina - foram mencionados .previamente como os que 
tentaram incorporar as opcoes de expansao do mercado em seus pro
gramas globais. Destes, só a versao comparativamente moderada de 
Frei foi capaz de burlar estas pressóes em cortflito mesmo por um cur~ 
to periodo de tempo. Entre 1965 e 1967, a redistribuicao da renda e da 
terra, as receitas crescentes do cobre, a ajuda macica da Alian~a para o 
Progresso e alguns investimentos estrangeiros diretos, tudo combinou 
para estimular um periodo de tres anos de expasao industrial. Em 
1968, contudo, os precos retomarain sua espiral ascendente e a econo
mía diminuiu o ritmo novamente~ Incitados pelos novos impostqs e a 
infla~;ao, muitos dos partidários de Frei da classe média se transferi
rant para o. Partido Nacionalista de direita. Esta defeccao nao foi pro
vocada pelos ganhos entre os setores de baixa renda, que também: co
mecaram a perder terreno para a inflacao após a metade do mandato 
de Frei. Os investiinentos industriais estrangeiros também cairam 
abruptamente após 1968, aparentemente em resposta ao conflito do
méstico crescente e as próximas eleicoes presidenciais de 1970. Em 
1970. Radorrtiro Tomic, o candidato de urna coalizao democrata
crisUi maltratada, tirou um pobre terceiro lugar atrás tanto de Allen
de como de Alessandri, o candidato de direita; e o que pareceu um co
meco prometedor em 1964 acabou assim em desapontamento e derro
ta. Os sucessos do governo vitorioso de Allende e do regime Campora
Perón na Argentina foram mais breves ainda, e suas quedas ml}is de
sastrosas. Na ausencHi. de ajuda externa e de investimentos diretos, os 
rápidos incentivos de expansao industrial pararam rangendo, urna vez 
que a capacidade existente das fábricas tinha sido completamente utili
zada. Os processos concomitantes e reforcadores da polarizacao poli

. tica e da infla~ao doméstica finalmente desencadearam os golpes A-B. 

AS NOVAS FASE;S DA INDUSTRIALIZA<;ÁO 
E O PAPEL CRESCENTE DO ESTADO 

· V amos considerar o argumento sobre estas restricoes variáveis de 
urna perspectiva·nacional mais agregada. A discussao precedente e as 
compara~toes abaixo indicam urna plausibilidade considerável para as 
seguintes proposicoes: ( 1) em cada pafs, o fim da fase inicial da indus~ 
trializacao leve (cerca de 1950-1955) marcou um ponto limiar no qual 
os prós e contras entre as pressoes populistas e a expansao industrial se 
tornaram mais imediatos e severos; e (2) q uanto mais fortes·estas pres
soes numa dada ocasiao ou pafs, tnais graves as dificuldades económi
cas. Urna proposicao corolária tambétn parece fazer sentido: (3) a de 
que as novas fases da expansao industrial dependem substancialmente 
~a capacidade das elites políticas implementarem estratégias economi-
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cas cpnservadoras ejou imaginem estruturas do estado que possam 
isolá•lo das pressoes da política competitiva. Este isolamento nao tem, 
como veremos, que tomar formas A-B extremas exceto em sitlia~;oes 
de crise e amea~;a extraordinárias. Tampouco constituíam as formas 
extrema ou moderada de isolament~ político condi~oes St4ficientes de 
expansao no cenário industrial adiantado. Muito continuava a depen
der dos caprichos das condi~;oes internacionais e das for~;as económi
cas domésticas "autónomas". Nao obstante, a característica principal 
da nova fase industrial pareceu ser que o estado '- particularmente o 
conservador e restritivo - pareCía desempenhar um papel mais decisi
vo mediando as rela~;oes entre as condi~toes políticas e económicas do
mésticas. 

A Tabela 1 apresenta o instantaneo de um corte de alguns padroes 
políticos e económicos coerentes com estes argumentos. As colunas da 
esquerda da tabela tratam dos paises que, no comeco da década de 
1950, ainda estavam numa fase relativamente inicial da moderniza~;ao 
industrial. Em contraste com os paises do Cone Sul e o México, as fir
mas com base local oeste grupo de países ainda nao tinham sido total
mente capazes de atender a demanda doméstica de texteis ou outros 
produtos industriais leves. As comparacoes dentro deste grupo de paí
ses "menos adiantados" geralmente apóiam argumentos relacionados 
a "espontaneidade" da fase inicial da industrializacao; porque, se acei.:. 
tarmos a validade do regime e classificacoes políticas de Charles An
derson, 64 en tao a "política" parece ter feito pouca diferenca global 
~ubstancial no desempenho económico global. As experiencias de "re
forma" em Costa Rica, Honduras e Venezuela nao impediram estes 
países de conseguirem taxas de crescimento comparáveis a sociedades 
sujeitas mais coerentemente a políticas "convencionais". As taxas de 
inflacao nos paises "reformistas" eram em geral até mais baixas do 
que aquetas dos mais "conservadores". Só ·na Bolivia e na Guatemala 
- nacoes entao em processo de levante revolucionário e contra
revolucionário - há indicacoes de dificuldades económicas excepcio
nalmente graves. 

Contra este cenário comparativo, os contrastes encontrados entre 
os paises mais "adiantados" do lado direito da tabela parecem ·sur
preendentes. Eles sugerem que, nos altos nfveis de modernizacao in
dustrial, as estrututas políticas e as políticas pesam fortemente nos re
sultados económicos. N o México e no Brasil, que entraram na década 

.// 

64 Politics and Economic Charige jn Latín Ame rica, The Goveming of New Nations de 
Charles W. Anderson (Princeton, Toronto, Melbourne: D. Van Nostrand Company, 
Inc., 1967), p. 314. Anderson encontra diferen~;as em aspectos mais desagregados do de
sempenho:· estrutura fiscal, 'infra-estrutura, servi~;os sociais, etc. Ver pp; 310-63. 
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de 1950 com graus relativamente altos de controle do estado sobre as 
pressoes populistas, e PIB e a fabrica~ao continuaram a crescer a ta
xas muito altas durante toda a década de 1950. Na Argentina, Chile e 
Uruguai- países ondeas pressoes populistas eram extremamente for
tes- as taxas de crescimento estavam entre as mais baixas do continen
te, comparáveis apenas a Bolivia e a Guatemala entre os paises menos 
modernizados. 

Um exame mais detalhado dos "perfis de desempenho" pré-A-B 
destes cinco países sugere urna conclusao semelhante. Em cada um de
les, a evita~ao de crises económicas de "estagfla~ao" pareceu estar as
sociada com alguma combina~ao de características políticas e institu
cionais reunidas mais tarde pelos regimes A-B: restri~oes a contesta
~ao pública; controle das organiza~oes trabalhistas; e a ado~ao e ma
nuten~ao de revisoes tecnocráticas, internacionalmente orientadas das 
políticas populistas anteriores. 

México ( crescimento alto, infla~ao baixa: nenhuma crise ): O Méxi
co "i:'evolucionário" foi o único dos cinco paises industrialmente 
adiantados a entrar na década de 1950 com pressoes populistas mais 
ou menos completamente sob controle. Embora promovesse vigorosa
mente a agricultura comercial durante a fase inicial da industrializa
~ao, as oriénta~oes políticas populistas "típicas" prevaleceram de ou
tra forma até o meio da década de 1950: a prote~ao dos pequenos pro
dutores, a facilita~ao das importa~oes de bens de capital e as políticas 
fiscais e monetárias inflacionárias. Nao obstante, o PRI oficial domi
nava a arena eleitoral; o trabalhismo organizado foi rigorosamente 
controlado; e, em geral, as autoridades políticas estavam numa boa 
posi~ao para resistir a oposi~ao doméstica aos tipos de op~oes conser
vadoras arroladas acima. 

V árias combina~oes destas estratégias foram, de fato, implemen
tadas entre o fim da fase de industrializa~ao leve e meados da década 
de 1970. Em 1954 o México foi o único dos cinco paises a reagir com 
sucesso as sérias pressoes inflacionárias e do balan~o de pagamentos 
com medidas de desvaloriza~ao e austeridade destinadas a revigor~r as 
exporta~oes agrícolas e controlar os pre~os. Apesar da oposi~ao dos 
setores nacionalistas do PRI e dos produtores domésticos representa
dos pelo CNIT, o governo mexicano abriu também bastante a porta 
aos investidores estrangeiros mais ou menos nesta época. Como a Ta
bela 2 indica, a~ subsidiárias inundaram o México num volume muito 
maior do que em qualquer dos outros tres paises, produzindo tanto 
bens de consumo durável para o mercado da classe média e, em menor 
extensa<>, bens de produ~ao. Deve-se notar que o México come~ou a 
exportar artigos industriais muito mais cedo do que os outros países. 
Em 1960, os produtos manufaturados (em grande parte transbordados 
da plataforma na fronteira americana) constituíam quase um quarto 
de todas as vendas de exporta~ao mexicanas, em contraposi~ao a ape-
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TABELA 2 
Número de CMNs Subsidiárias Americanas e Européias Estabelecidas 

Argentina Brasil México Chile 

1948 4 6 4 o 
1949 2 4 1 1 
1950 3 5 5 1 
1951 1 14 5 o 
1952 4 15 12 1 
1953 2 8 11 o 
1954 7 14 6 1 
1955 7 13 14 o 
1956 11 18 7 o 
1957 7 23 25 1 
1958 13 -17 22 2 
1959 18 16 27 3 
1960 13 11 15 3 
1961 22 9 29 2 
1962 20 14 14 7 
1963 8 7 17 2 
1964 13 4 25 6 
1965 9 20 30 2 
1966 7 21 34 4 
1967 18 17 29 6 
Total 189 256 332 42 

Fonte: Harvard Business School Multinational Enterprises Project, dirigido por Ray
mond Vernon. Dados reorganizados e fornecidos por Lars H. Thunell, Center for Inter
national Affairs, Universidade de Harvard. 

nas 4 por cento e 2 por cento da Argentina e do Brasil respectivamen
te.65 As altas taxas de expansao industrial contiimaram,, com algumas 
varia~oes cíclicas, durante toda a década de 1950 e 1960, até 1975 num 
contexto de infla~ao comparativamente pequena. 

A proximidade do México do mercado americano, o comércio 
turístico e mais recentemente, suas substanciais reservas de petróleo 
explicam ~ma parte, mas nao todo, o seu sucesso económico relativo. 

65 Calculado do United Nations Handbook·of lnternationa/ Trade Statistics, vários 
anos. 
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Como sustentei com mais detalhes alhures/6 as comparacoes com as 
economías da Argentina e do Brasil da mesma forma bem situadas, 
mas politicamente distintas, indicam ·que os fatores políticos esboca
dos acima desempenharam um papel importante. A institucionaliza
cao de controles autoritários durante as décadas de 1930 e 1940 permi
tiram subseqüentemente as autoridades mexicanas implementarem 
urna série de mudancas de política diferenciais e ortodoxas ajustando
as ao fim da fase industrial leve. A capacidade de evitar crises tantas 
vezes ligadas ao fim desta fase permitiu ao sistema mexicano continuar 
através das décadas de 1950 e 1960 sem transicoes políticas traumáti
cas ou aumentos substanciais no nivel da repressao.67 

Brasil ( crescimento alto, infla~ao moderada: crise retardada). O 
Brasil entrou na década de 1950 com urna estrutura política que parti
lhava tantas semelhancas coi:n o México como com os seus vizinhos 
populistas mais abertos do sul. O legado do Estado Novo foi um forte 
estado central que continuou a exercer um dominio severo sobre o tra
balhismo organizado e que assumiu um papel tutelar diante de urna 
burguesía local relativamente fraca. Contudo, a competitividade do 
sistema eleitoral brasileiro de 1945 até 1964 proporcionou maior poder 
as forcas sociais populistas do que existía no México, e isto impos res
tricoes importantes em alguns aspectos da formulacao política brasi
leira. Esta combinacao de fatores contribuí muito para explicar as ca
racterísticas "mistas" do desempenho económico brasileiro até 1964: 
expansao industrial vigorosa durante toda a década ~e 1950 num con
texto moderadamente inflacionário, seguida "retardadamente" por 
urna crise economica séria e polarizacao politica, e depois pela imposí
cao do governo A-B. 

A promocao dos bens de consumo durável e, secundariamente, o 
aprofundamento, foram aparentemente os motores principais do eres
cimento brasileiro durante este período. A pesar da sua retórica nacio
nalista e políticas fiscais nao ortodoxas, tanto os governos de Vargas 
como de Kubitschek perseguiram estes objetivos com considerável de
tenninacao. Foram estabelecidas comissoes mistas público-privadas 
para coordenar os.investimentos em vários setores· de bens de consumo 
durável e bens de producao. Com apoio politico de alto nivel, estas co
missoes puderam atravessar a oposicao nacionalista e conseguir bar-

6~ "Authoritarianisin and Industrial Change in Mexico, Argentina, and Brazil" de 
Robert R: Kaufman, em The Sta te and Society in M exico de José Luis Reyna e Richard 
S. Weinert, eds~ (Filadélfia:· Instituto para o Estudo de Quesioi:s Sociais e Humanitárias, 
1977). . 

· 67 Inversamente, deve-se notar, as sérias dificuldades economicas do meio da década 
de 1970 pareceram diretamente associadas com a ressurgencia de pressoes populistas 
sob o governo "reformista" de Echeverria. · 
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ganhas relativamente duráveis a longo prazo com as companhias es
trangeiras. Durante gra.nde· parte d~ ~o':e~no de Vargas; e nov.amente 
durante o período Kubttschek, ·o Mt~tste~to do Trabalho contmuou a 
desencorajar um movimento trab~l~tsta mdepend~n~e. As greves fo
ram mantidas nuni mínimo e permtttram que os salartos s~ ~trasasse~ 
em relacao a produtividade. Esta combinacao de carac_te~tstlcas P?litt
cas, bem como o grande tamanho .do mercado brastl~tro, atram as 
subsidiárias estrangeiras para o país durante toda a _decad~ de 19~0, 
favorecendo urna transicao relátivamente suave do mvesttmento m
dustrialleve para o pesado. N.a vizinha Arg~ntina -.~m pais.com atra
coes de mercado comparávets mas um chma ~ohttc? m~tto m~n?s 
hospitaleiro - o fluxo de investimentos estrangetros ~01 mutto mats Ir
regular como surto maior vindo apenas por volta de 1960 sob Fro~
dizi · (v~r Tabela 2). Embora a Argentina experi~entasse um cr.esct
mento considerável na década d~ 1950 na producao. de automottvo~, 
maquinaria e produtos quín;licos, as tax~s de cre~c!~ento do Brasd 
nestas áreas foram substancialmente ·mats elevadas .. · . . 

M uitas das restricoes nesta história de sucess? tmctal p~re~eram 
fluir diretamente ou indiretamente do processo elettoral b_rasdetro r~
lativamente aberto. As autoridades brasileiras, a o éontráno das mexi
canas continuaram muitas das politicas fiscais expansionistas car~c
teristi~as das dééadas de 1930 e 1940, e foraminc~pazes ou nao ~eseja
ram inverter as políticas comerciais que favorectam os con~umtdores 
urbanos a custa dqs exportadores. Final~ente, além d? mat~, a com
peticao eleitoral teve influen~ias "corr~stvas" em nfvets mats funda
mentais, permitindo aos polittcos_popuhstas desafiarem o controle do 
estado sobre o trabalhismo orgamzado e trazerem Goulart pa~a a pre
sidencia em 1961. O efeito curtíulativo destes fatores foram mflacao 
crescente; um declínio da confianca dos investid?res diretos ~ d~~ cre
dor.es externos; recessao e desafios crescentes vmdos de batxo: 

Argentina, Chile, Uruguai ( crescimento ~aix~. il!fla~ao alta: zmpas
ses prolongados e crises graves). Embora mutto dtferentes em tamanho 
e potencial _economico, estes países. s~ parece!D uns com os ?utros na 
pujanca relativa de suas forcas soctats popuhstas ~ na. seven~ade das 
dificuldades economicas que enfrentaram desde o ~nieto da ~e~~da de 
1950. A Argentina entrou neste período com o re~t~e ~utont~no po
pulista de Perón tentando inverter a direcao: estabthzacao, castigos se-

68 Entre 1950 e 1960 a produc;;iío petroqulmica brasileira aumentou de quase 600 por 
cento, ao passo que na Argentina, o aumento foi. de 88 por cent~. Entre 19~5 e 1960, a 
produc;;iío brasileira de maquinaria .de metal tnphcou e a produc;;ao automottva aumen
tou sete vezes. Na Argentina, os aumentos r~spectivos fo~am de 76 por cento e 120 por 
centó. Calculado dos dados do ECLA reumdos por Gutllermo O Donnell. 

69 Ver Politics in Brazi/, 1930-1964 de Skidmore. 
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veros no trabalhismo organizado e esforcos para atrair investimentos 
estrangeiros foram as principais linhas políticas entre 1951 e 1955. Es
tas po!ítica.s tiveram algum sucesso a curto prazo; mas também reduzi
ram o apo10 de Perón entre o:; trabalhadores sem aquietar completa
mente as susreitas dos negócios internacionais, da oligarquía exporta
dora ou dos oficiais conservadores. O regime assim desintegrou-se em 
1955; e durante toda a década seguinte ele foi seguido por urna suces
sao de governos civis e militares políticamente fracos nenhum dos 
quais pode conter os antagonismos pretorianos entre a~ correntes na
cional-populistas peronist.as, os investidores internacionais,-os expor
tadores agrícolas e as faccoes militares em conflito. O Chile C( o Uru
guai herdaram sistemas mais institucionalizados, altamente competiti
vos das décadas anteriores- sistemas que de muitas maneiras expuse
raro os tomadores de decisoes ainda mais as pressoes populistas. 

É significativo o fato de que mesmo dentro destes sistemas aber
tos, o desempenho económico pareceu se relacionar inversamente com 
o fluxo e refluxo destas pressoes. Até a década de 1970. as dificuldades 
mais sérias do Chile de pós-guerra ocorreram durante o regime de "es
tilo peronista" de Carlos Ibañez (1952-1958), quando a intlacao eleva
da é os tumultos generalizados em Santiago forcaram a imposicao de 
um estado de sitio e urna virada abrupta do governo para a direita.70 O 
desempenho económico melhorou sob Alessandri e Freí (1958-1970)
urna recuperacao facilitada aoós o meio da década de 1960 pelo au
mento das receítas do cobre. Contudo, os pre~os domésticos tenderam 
a se voltar para cima, e a fabricacao caiu repentinamente por volta da 
época das eleicoes presidenciais, quando cada urna das coalizoes que 
governavam enfrentaram tensao interna crescente e oposicao externa 
(ver Gráfico 3). Os piores períodos económicos na Argentina vieram 
durante 1958-1959, quando Frondizi estava cortejando o apoio eleito
ral do movimento peronista; e em 1962-1963, logo depois dele ter sido 
derrubado. Os methores anos foram durante as fases mais ortodoxas· 
do pdmeiro governo peronista e seu predecessor imediato; e durante 
1960-1961, quando Frondizi deu as costas aos peronistas, congelou os 
salários e abriu bastante a porta ao capital estrangeiro.71 Mesmo no 
Uruguai, virtualmente estagnado desde o meio da década de 1950, 
urna breve recupera~ao económica relacionou-se com a abolicao do 
executivo colegiado e a imposicao de um programa de austeridade de 
emergencia (ver Gráficos 1 e 4). · 

'"!"alvez mais importante ainda do que estas flutuacoes a curto pra
zo fm o contraste entre o desempenho global destas políticas e aquele 

70 Joumeys toward Progress de Hirschman, pp. 210-20: 
71 E~onomic J'_olic~-Making in a Conjlict Society de Mallon et al., o crescimento do 

PNB f01 extraordmanamente alto durante 1964 e 1965; mas isto foi em grande parte um 
artefato da recupera~tiio da recessao extraordinariamente má de 1962-1963. 
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dos sistemas mais fechados e restritivos mexicano e brasileiro. A Ar
gentina ~ o .país mais comparável em termos de tamanho e potencial 
económico- foi além da fase industrial leve durante a década de 1950, 
com estímulos aos investimentos em bens de consumo durável e com 
algum crescimento nos setores do.s bens de produ~ao._Como foi no~a
do previamente, cont~~o, os movtmentos ~es.tas dt~~oes foram mUt~o 
mais irregulares e errattcos do que no Brastl e no Mextco. A aceleracao 
mais importante em investimentos pes.ados só vei? no co~ec? da déca
da de 1960, mais de urna década depots do declímo dos textets e de ou-
tros setores industriais leves. 

O Uruguai, nao tendo quer o tamanho de mercado queras vanta
genspolíticas, permaneceu quasetotalmente "atolado" no fim.da fase 
inicial. Na verdade, os números médios da. Tabela 1 tendem a dtsfarcar 
este fato, e a mascarar os prós e contras variáveis entre a política ab~r
ta e a expansao industrial. Entre 1950 e 1955, o setor manufatureiro 
(liderado como em outras partes pelos texteis e processam~nto de ali
mentos) cresceu com bastante vigor, a urna taxa anual de quase. 7 por 
cento. Após 1955, a economía uruguaia estagnou, como setor mdus
trial crescendo a urna taxa média anual de apenas 1 por cento durante 
os dez anos seguintes. Os níveis de precos, que tinham sido bastante 
estáveis durante o comeco da década de 1950, também comecou aflu
tuar muito após 1958, com a inflacao atingindo um pico de 136 por 
cento em 1967. · 

O desempenho económico no Chile parece se situar em algum lu-
gar entre o Uruguai e a ~rgentina - funcao ~ovamente dos r~cursos 
naturais e do tamanho do mercado. Como fot notado, o crescimento 
económico global chileno subiu vivamente durante a década de 1960; 
e durante a mesma década, o Chile comecou a montar automóveis e a 
atrair alguns irivestimentos novos em vários setores da indústria quí
mica. Como nos outros dois sistemas abertos, contudo, os políticos 
chilenos nao puderam chegar a umafórmula político-económica que 
permitisse urna expansao económica sustentada. Na verdade, um~ 
grande parte da história política chilena durante a era pós-~uerra fm 
interpretada pelos governantes militares atuais como urna sucessao ?e 
"experiencias" malsucedidas para descobrir essa fórmula. o- popuhs
mo nao reconstruido de Ibañez foiabandonado no fim da década de 
1950 até pelos líderes políticos e intelectuais que o haviam aooiado.ori
ginalmente. O enfoque moderada~ente conservador ~e Alessandn ca
recia de apoio eleitoral suficiente. A fórmula reformista moderada de 
Frei, caracterizada em parte pela estratégia de expansao do mercad~, 
fracassou pelos motivos já aludidos acima, debilitando o centro políti
co e contribuindo para ·a eleicao de Allende. Em outras palavras, na é
poca de Allende, se nao antes, muitos dos "instrumentos" disponíveis 
para enfrentar o imobilislllo político-económico dentro' de um contex
to constitucional 'aberto foram percebidos como "exauridos". Certa 
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ou erradamente, o governo autoritário repressivo que substituiu 
Allende pareceu ser a única escolha "racional" restante. 
. . Há, naturalmente, muito o que discutir nesta lógica auto
JUStificadora, nao só no que se aplica ao Chile mas também aos outros 
governos A-B. Os fatores políticos, para come~ar, explicaram apenas 
parte dos sucessos ou fracassos económicos descritos acima. Grande 
pa,rt~ deste .desemp~nh~ económico foi. condicionado por fatores do
me~t~cos e !nternactonats sobre os quats nenhum conjunto de líderes 
pohttcos pode exercer controle. Além do mais, está longe de ser claro 
que os governos A-B emergentes possam melhorar substancialmente o 
d.e~empenho dos seus predecessores. Nao obstante, mesmo para os ofi
ctats e tecnocratas que nao estavam ligados dirt:tamente aos interesses 
de classe em oposi~ao, os padroes político-económicos dentro· destes 
cinco países pareceram apoiar a opiniao de que os custos de tolerancia 
a~ P.ressoes populistas haviam aumentado - perspectiva essa que sem 
duvtda cresceu e endureceu entre os executivos comerciais multinacio
nais e as elites domésticas durante as décadas de 1950 e 1960. Ém al
gun~ sentidos é i.material deb.ater se. estas opinioes foram avalia~oes 
pr~ctsas .das reahdades causats, percep~oes etiganosas de correla~oes 
actdentats ou profecias auto-satisfatórias: na década de 1960 elas esta
vam suficientemente arraigadas numa base experimental para se tor
narem parte das "suposi~oes" da cena social e política. Nao é sut:
pree~dente, porta~to:, que ande o populismo já havia sido completa o u 
parctalmente .s~pnmtdo, houvesse fortes desincentivas para relaxar os 
controles pohttcos. E ande as for~as sociais populistas haviam se tor
nado fortes, a experiencia do impasse e crise produzisse incentivos PO" 
derosos para o estabelecimento de regimes que podiam desarraigar es
tas forcas do carpo político, 

Fica-se tentado a concluir esta se~ao com urna proposi~ao final 
que, na verdade, transforma um argumento central da literatura do 
des~nvolvim~nto "convencional" em seu título. 72 Os regimes A-B 
mats repres~tvos parecem te.r .mais probabilidade de emergir nos países 
em que os ststemas compettttvos tenham se tornado fortemente arrai
gados cedo no processo de industrialíza~ao. Foi afinal de cantas no 
Uruguai e.n? C~ile.~país~s que tiveram os sistem'as competitivos ~ais 
cedo e mats mstttuctonahzados), ande as amea~as, crises e regimes A
B re~ultantes foram mais severos. O México e, em percep~ao tardia o 
Bras~l, parecem suaves em co~para~ao. A experiencia da Argentina 
na decada ?e 196~, c.o~tudo, nao se adapta muito bem a este padrao. 
Dada a pujan~a htstonca das for~as sociais populistas nesse país, po-

. 72 Cf. Polyarchy de Dahl; Origins of Democracy: a Cross-National Study of M obi/iza-
1/on, !'arty System~. and D_~mocratic Stability de Richard A. Pride, Sage Professional Pa
pers m Comparative Pohtlcs (Beverly Hills: Sage Publications, 1970). 
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deríamos ter esperado urna populariza~ao maior e urna versao muito 
mais severa de governo A-B de 1966 até 1970. Que te~ha eme~gi~o em 
vez disso o regime bastante moderado de Ongama constttut urna 
lembran~a de que o curso das coisas na~~ determinad~ tao ordenad_!l
mente. O sucesso estabilidade e represstvtdade dos regtmes A-B serao 
moldados em parte por fatores e escolhas situacionais ~ao decorrentes 
diretamente de padroes institucionais amplos económicos ou políticos. 
Nao obstante, parece plausív~l em geral que •. d_:ntro ~o. contexto de
senvolvimentista esbo~ado actma, as contradt~oes soctats tem proba
bilidade de se a,grupar mais intensámente dentro dos sistemas competi
tivos - e quanto mais profundas as contra~i~oes, mais severas. as rea
~oes autoritárias. A seqüencia dos acontectmentos que se. segutram ao 
colapso do regime Ongania é adequada a este ponto ~ator: a ressu~
gencia das pressoes p'opulistas e o colapso que se segutU da econo~ta 
argentina evocou finalmente um novo ass~!to de g~ver~?.A-B mutto 
mais severo que trouxe esse país de volta para a hnha com os ou
tros, antes países abertos do Cone Sul. 

73 

111. AS CONSEQÜf:NCIAS ECONOMICAS DOS REGIMES A-B: 
UMA ANÁLISE DAS "HISTÓRIAS DE SUCESSO" 

Até que ponto os regimes A-B conseguiram resolv~r as contrad~" 
~ües nas quais nasceram'? O colapso do governo ?n~ama na A.rgentt
na bem como a continua~ao dos problemas economtcos no Chde e no 
u;uguai, indicam certamente que a repressao polftica ~ao é nenhuma 
garantía de sucesso economico. Por outro lado, tem stdo sustentado 
que, dadas as condi~oes favoráveis pÓlfticas e econ?~icas, o govern? 
A-B pode ser instrumental para converter círculos vtctosos d~senv?lvt
mentistas eni círculos "virtuosos".* Dois projetos desenvolvtmenttstas 
importantes- discutivelmente a mais. nova e mais fu~dam~ntal d~s op
~oes discutidas acima- f9ram enfattzados em .rela~ao a ~sto. O Don
nell, como foi not~do, acen~uao papel potenctal dos regt~es ~-B em 
atravessar os conflttos assoctados com o aprofundament<?. Fehx, por 
outro lado, sustentou que o impulso para as ~xporta~oes.de manuf~t~
rados tem "acorrido invariavelmente sob a egtde de regtmes auto~tta
rios de direita, duros, antiigualitários e ferventemente comprometidos 

73 Este argumento foi esbo~do com maiores detalhes em "Authoritarianism a";d. In
dustrial Change in ~exi~o, Argentina e Br~zil" de K~uf~an e "~ote~.on the De~mt10_n, 
Genesis and ConsohdatJon of Bureaucratlc-Authonta~lan Reg1mes , manuscnto nao 
publicado, 12 de mar~to de 1975. 
· * NT - Aqui o autor faz um trocadilho. 

74 "Reflexiones" de O'Donnell. 
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com. a promo~;ao de investímentos estrangeiros e domésticos, com in
centivos extra para os investimentos ligados a exporta~;ao." A política 
destes regimes, sugere ele, "constituí parte integrante da economía 
desse modelo ... " 75 

. 9 ~r~s~l é sugerido ~?r ambos os autores como urna das princi
pais h!storias de s~cesso · ; enqu.anto que o estím_ulo mais rápido da 
~xp_ans~o na ArgentmaAde Ongama pode ser considerado urna possível 
mdi_ca~;a? de urna tendencia semelhante embora abortada. Cada regí
me mclum _o ~profundamento e a diversifica~;ao das exporta~;oes entre 
os seus ?bJe:IVos, e cada um mostrou alguma evidencia .de mudan ca 
nes~as d_Irecoes. Embora o tamanho do mercado, as iniciativas multi
nacwnais e as condi~;oes do mercado mundial sem dúvida expliquem 
urna parte.~esta mudan~;a, ~ possível que as garantías de previsibilida
de e estabihdade destes regimes fossem condicoes necessárias de am
bos os projetos. 

Um exame mais detalhado de ambos os casos contudo levanta 
algumas dúvidas sobre esta proposi~;ao. Cada gove~no. bem ~omo os 
do Uru.guai e do Chile, estava tomado por muitas das mesmas ten
soes e incert~zas políticas que perseguiam seus predecessores, e ne
nhum dos d01s se moveu com determina~;ao sincera em dire~;ao a qual
quer um, passando por cima do objetivo desenvolvimentista. Pelo me
nos até o fim da década de 1960, além do mais muita coisa do "mila
gre" brasileiro foi atribuível a maior utiliza~;ao da capacidade existente 
de b~ns de consumo durável. E ambos os países. como iá sugerí, se be
neficiaram enormemente da prosperidade internacional da era do 
Vietna. Estamos, entao, tratando realmente de governos parcial
~ente. responsáveis por desencadear novos impulsos desenvolvimen
tlstas Importantes? Quanto da mudan~;a que ocorreu pode ser atribuí
da real~ente as políticas e estruturas destes governos, e quanto teria 
acontecido de qualquer maneira em conseqüencia das for~;as autóno
mas externas de comercializacao e de investimento? 

E~bora ~enhuma resposta definitiva a estas perguntas possa ser 
fornectd~ aqm, pode ser teito um comeco examinando as mudancas 
no aprofundam:_nto e exporta~;oes de manufaturados que acómpa
nharam a ascensao e queda destes regimes. Estes processos se acelera: 
ram realmente sobo governo A-B? Eles se desaceleraram na Argentina 
entr~ 1970 e_1975, a~ós o colapso do governo Ongania? Respostas afir
mativas danam apo10 a afirmacao de que a política autoritária consti
tuí "parte integrante" destes modelos económicos particulares. Elas 
acrescentariam tamb~m confianca aos argumentos mais gerais relacio
nando o governo A-B aos problemas mais amplos da "industrializa
cao adiantada" na América Latina. 

75 "Technological Dualism in Late Industrializers" de Felix, p. 226. 
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O aprofundamento sob os governos A-B brasileiro e argentino 

· Se urna economía doméstica razoavelmente grande é urna pre
condicao. do aprofundamento, entao o Brasil e a Argentina eram os ú
n_ic?~ países sul;americano~ adiantados onde esta op~;ao era urna pos
sibihqade genuma. Os parametros de tamanho colocaram este oBjeti
vo fora do alcance dos governos do Uruguai e do Chile, embora os 
funcionários A-B no último país ocasionalmente ecoassem a retórica 
dos seus vizinhos maiores. Por outro lado, o Brasil ea Argentina eram 
países grandes, com aspiracoes razoáveis a hegemonía regional. As au
toridades A-B nestes países, como algunias de suas predecessoras cón
sideravam assim o desenvolvimento de urna indústria de bens d~ pro
ducao como urna característica essencial e realista destas aspira~;oes 
nacionais · mai<?res. Se s~ julga a realidade como ten do emparelhado 
com sua retónca, depende em grande parte da perspectiva adotada. 
Comparando com os governos anteriores, algum progresso nesta dire
cao foi registrado sob estes govern9s. Ao mesmo tempo, este progres
so nao parece suficiente para atender as necessidades de urna econo
mía que cresce rapidamente. Cada urna destas perspectivas é conside
rada em detalhe abaixo. 

Em primeiro lugar, os governos A-B da Argentina e do Brasil 
coincidiram com urna retomada e aceleracao das tendencias para a in- . 
dustrializa~;ao em grande escala que havia comecado na década de 
1950, mas foram sufocadas durante as crises do comeco da década de 
1960. Isto pode ser visto mais claramente no caso do investimento es
trangeiro que, juntamente com o próprio estado, foram a fonte mais 
importante do capital e tecnología da indústria pesada. Pelo menos 
tres fontes de dados mostram o mesmo padrao de mudanca para cima 
no investimento estrangeiro alguns anos após os golpes A-B: a pesqui
sa da _Ha:vard B~siness School das novas subsidiárias estrangeiras; a 
comptla~;ao de O Donnell do valor em dólar de todos os afluxos de ca
pital estrangeiro; e minha própria compila~ao do valor em dólar dos 
investimentos americanos em fábrica' e equipamentos industriais. 76 

No Brasil, o último tipo mencionado de investimento decolou literal
mente após 1967-1968, ultrapassando niveis testemunhados sob Ku
bitschek e distanciando-se de muito da Argentina após o colapso do 
governo Ongania em 1970. 

Os dados de producao de ambos os países mostram um padrao 
semelhante de recupera~;ao e aceleracao, concentrado principalmente 

76 Harvard Business School Multinational Project, dirigido por Raymond Vernon. 
Estes dados foram· reorganizados e fornecidos por Lars H. Thunell, Center for Ir.ternh
tional Affairs, Universidade de Harvard. "Reflexiones" de O'Donnell; dados de Kauf
man, do Departamento de Comércio dos EUA, Survey o.fCurrent Business, vários anos. 
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no setor de bens de produ~ao. Após ficar para trás de outros setores 
industriais durante gr~nde parte da década de 1960, a indústria brasi
leira de bens de capital substituiu os bens de consumo duráveis como 
fonte principal do crescimento industrial durante o come~o da década 
de 1970. De 1969 até 1972 (a fase mais repressiva do governo A-B bra
sileiro) o setor de bens de capital se expandiu a urna taxa anual (19,3 
por cento) que foi quase o dobro dos aumentos anuais de dez por ~o
to na indústria como um todo. 77 Desde cerca de 1967 até 1970, as m
dústrias química, de metais básicos e de máquinas da Argentina tev~ 
taxas de crescimento médias de 10 por cento o u inais - acima das taxas 
de 6 a 7 por cento conseguidas durante a primeira metade da década 
de 1960, e substancialmente mais altas do que os aumentos globais na 
produ~ao manufatureira. 78 

A tese do aprofundamen~o é apoiada também por comp~ra~aes 
entre os surtos industriais do fim da década de 1960 e aqueles que 
ocorreram sob Kubitschek e Frondizi. Embora cada estímulo da in
dustrialiia~ao envolvesse bens de produ~ao bem como de consumo 
durável, o grosso. da literatura do estudo de casos ·parece indicar forte
mente o fato de que, no fim da década de 1960, a enfase ha,via mudado 
para os. setores industriais mais "básicos". 79 

Algumas referencias _rápidas a dados resumidos bastarao para 
ilustrar este ponto .. Entre 1955 e 1960, os automotivos responderam 
por quase 17 por cento de todos os investimentos fixos brutos da ma" 
nufatura brasileira, número esse apenas ligeiramente mais .baixo do 
que os dos produtos químicos, metais básicos e maquiD:aril;l. ~mbina
dos (18 por cento). Em 1970, por outro lado, a parcela combmadadm 
tres últimos setores tinha crescido para mais de 30 por cento do inves
timento fixo bruto, enquanto que o dos automotivos havia caído para 
aproximadamente 12 por cento. 80 

Os dados da Harvard Business School sobre a Argentina, embora 
incompletos, sugerem um quadro semelhante. Entre 1959 e 1961, mah 
de um quarto (26 por cento) das novas subsidiárias estrangeiras esta· 
vam apenas nos setores automotivos, enquanto que 21 por cento de_di· 
cavam-se a produ~ao química. Entre 1966-1967, a parcela a:utomottva 
havia dilllinuído para apenas 8 por cento, enquanto os· produtos quí
miCos haviam crescido para 28 por cento. Os dados sobre o investí
mento americano nao estao disponíveis para os anos de 1968-1970 
Contudo, a informa~ao sobre as vinte e tres subsidiárias eUropéias es
tabelecidas nesses anos indicam urna mudan~a ainda mais substancial 

11 Crescimento Industrial no Brasil de Suzigan et al., p. 117. 
78 Calculado de dados do ECLA, fornecidos por Guillermo O'Donnell. 
79. Ver Nota 41. · · 
80 Caleulado dos dados de Crescimento Industrial no Brasil de Suzigan et al., p. 121. 
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Quase- metade (48 por cento) destas subsidiárias estavam apenas nos 
produtos químicos, enquanto apenas urna estava nos automotivos. 81 

Em resumo, o novo estímulo para aindustrializa~ao em ambos os pai
ses nao forain simplesmente urna acelera~ao das tendencias anteriores 
mas também até certo ponto urna mudan~a mais qualificativa em seu 
caráter e direcao. 

A evidencia sobre a integra~ao vertical da estrutura industrial, 
contudo, deve também ser considerada ainda de outro angulo, que su
gere a necessidade de urna qualifica~ao cuidadosa da tese do aprofun
damento. Embora o investimento em bens de produ~ao aumentasse 
substancialmente acima dos níveis anteriores, o crescimento nesta área 
pareceu nao obstante se atrasar em rela~ao as exigencias domésticas 
globais. Os coeficientes da importa~ao brasileira subiram abrupta
mente em virtualmente todos os setores importantes de bens de produ
~ao nos anos que se seguiram aos golpes A-B, e a Argentina seguiu um 
padrao comparável, embora um tanto menos pronunciado.82 Em am
bos os países, além do mais, os déficits em conta corrente também su~ 
biram abruptamente, atingindo níveis de aproximadamente 500 mi
lhOes de dólares em 1970-1971. Isto era grosseiramente equivalente aos 
déficits incorridos em cada país no fim da década de 1950 e come~o da 
de 1960. No Brasil, as importa~oes de maquinaria, derivados de petró~ 
leo e fertilizantes dobraram entre 1968 e 1913;83 e em 1972, bem antes 
que a crise de combustíveis atingisse o Terceiro Mundo, o déficit brasi
leiro em conta corrente havia crescido para 1,4 bilhOes de dólares.84 

Os créditos a inédio e curto prazo e a pasta de empréstimos exter
nos foram os principais mecanismos para cobrir estes déficits e finan
ciar as necessidades das importa~oes crescentes. Entre o fim da década 
de 1950 e 1971, o financiamento externo havia dobrado a sua parcela 
de todos os afluxos de capital estrangeiro, enquanto que os investí
mentas diretos diminuíram mais ou menos a mesma taxa.8

' A pesar dos 
déficits gigantescos em conta corrente, este fluxo de crédito tornou 

81 Harvard Business School Multinational Project, dirigido por Raymond Vernon. 
As propor~;oes dos investimentm¡ americanos e europeus em automotivos e produtos 
qulmicos foi grosseiramente semelhante nos anos anteriores. 

82 América Latina: lntegraci6n Econ6mica y Sustituci6n de Importaciones de Ayza et 
al.; Crescimento Industrial no Brasil de Wilson Suzigan et al. (Río de J aneiro: IPEA /IN" 
PES, 1974), p. 140; José Serra,.Capítulo 4 deste volume. 

83 Dados apresentados por Fernando Henrique Cardoso em "Estatiza~;ao e Autori
tarismo Esclarecido: Tendencia e Limites", documento nao publicado, Sao Paulo, 1975, 
p. 3. 

84 Dados de conta corren te, 'Ecohomic Survey for Latín America, do ECLA, 1973, pp. 
20-21. 

85 Calculado dos dados do Banco Central, tal como registrados no Economic Unit ln
te/ligence Raport-Brazil, de maio de 1961 e anos subseqQentes. 
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possível excedentes bastante grandes no balan~o de pagament~s du
rante o fim da década de 1960 e com~o da de 1970 -. conseqüencia 
pelo menos em parte da confian~a que os novos regimes inspiraram 
entre os credores internacionais. O que devia ser enfatizado, contudo 
era que foi a disponibilidade de créditos de importa~ao, tanto quant~ 
a capacidade industrial expandida, que funcionaram como sustentácu" 
lo principal do surto económico. Em 1976 a divida externa do Brasil 
era estimada em quase 30 bilhOes ·de dólares, urna das. mais altas do 
mundo.86 

Muit& cautela, sem dúvida, deve ser exercida ao fazer inferencias 
dessa informa~ao. Por exemplo, as subidas dos coeficientes de impor
ta~ao notados acima sao em parte conseqüencia da recupera~ao das 
drásticas restri~oes as importa~oes impostas tanto pela Argentina 
como pelo Brasil na esteira das crises anteriores do balari~o de paga
mentos no come~o da década de 1960. Até certo ponto, portanto, estés 
aumentos refletem urna volta a niveis mais "naturais" de fluxos de im
porta~ao coetentes com as necessidades ·globais de urna economia em 
crescimento. Deve ser enfatizado, além do mais, que no· fim da década 
de 1960 ou come~o da de 1970 tanto o governo argentino como brasi
leiro instituíram medidas destinadas a proteger o setor local de bens de 
produ~ao da competi~ao externa. E a capacidade destas ·indústrias au
mentou como vimos. Portanto, ap,sar da evidencia de dificuldades ex
ternas crescentes - que afinal de contas eram pelo menos parcialmente 
conseqüencia de fatores exógenos tais como a crise do petróleo - pode
se bem sustentar que a capacidade "liquida" do Brasil de enfrentar tais 
problemas havia aumentado. 

Finalmente, deve-se notar que O'Donnell nao sugeriu que as poli~ 
ti~~s de aprofundamento A-B resolveriam de fato os problemas do en
dlVldamento e da dependencia, mas em vez disso que tais dificuldades 
seriam trailspostas para um novo ceriário estrutural. 

Nao obstante, o c.onceito do aprofundamento nao deve obscure
cer o fato de que o compromisso dos governos A-B para como desen
volvimento de um setor ind~strial vertica.'lmente integrado era no má
ximo parCial ...: muitas vezes posto de lado a favor de outros objetivos 
mais "convencionais", tais como facilitar a importa~ao de suprimen
tos nece~sários para a expansao de empreendimentos existentes públi
c~s e pnvados. Deve ficar claro também que a forte expansao indus
tnal que ocorreu na Argentina e no Brasil nao implicou, em qualquer 
sentido absoluto, "rupturas" dramáticas para reduzir a vulnerabi
lidade destes países ao ambiente económico externo; 

86 New York Times e 28 de mar~;o de 1977, ·p. 43. 
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A Promo~áo das Exporta~oes Industriais 

Qualquer que fosse o compromisso dos governantes A-B para a 
expansao de urna base de bens de produ~ao; o objetivo principal deles 
nao era urna economia industrial auto~suficiente porém urna mais 
aberta, na qual o financiamento das necessidades das importa~oes em 
curso. fosse atendido pela maior flexibilidade e diversidade do lado 
das exporta~oes. A promo~ao e diversifica~ao das exporta~es nao im
pediram, como já vimos, o aumento dos déficits comerciais ou niveis 
crescentemente onerosos do débito externo. Mais do que o aprofunda~ 
mento, contudo, este objetivo foi provavelmente o aspecto mais novo 
e mais geral das estratégias desenvolvimentistas A-B. O objetivo nao 
era urna estrutura industrial mais autárquica, porém urna mais compe
titiva internacionalmente que reduzisse suas vulnerabilidades externas 
e garantisse suas necessidades de capital e equipamento tanto atrávés 
de maiot capacidade de exporta~Ao como através da capacidade do
méstica aumentada. Albert Fishlow, David Felix e outros já haviam 
identificado esta coino urna das características centrais do modelo bra
sileiro.87 Isso obviamente fazia ain~a maior sentido em paises com pe
quenos mercados domésticos, táis como o Uruguai e o Chile. E, como 
foi notado na primeira s~ao, cada um dos reginies A-B de que esta
mos tratando pareceram perseguir este objetivo através de urna varie
dade de instrumentos políticos - desvaloriza~ao, subsidios e dedu~oes 
para produtos exportados, o estabelecimento de novas agencias buro
cráticas ou a reorganiza~ao das existentes, destinadas a assistir os ex
portadores na abertura de novos mercados. 

Os dados apresentados na Tabela 3sugerem que um.estimulo im
portante nas exporta~oes industriais foi de fato associado ao advento 
dos governos A-B. DUrante a segunda metade da década de 1960, as 
exporta~oes de manufaturados na Argentina e no Brasil aumentaram 
substancialmente sobre os niveis anteriores, como urna propor~ao das 
exporta~ües totais de cada pafs, e como urna propor~ao de todas as éx
porta~oes industriais da América Latina. Embora o Brasil seja o pafs 
no qual este fenómeno tenha sido. mais comumente identificado com o 
governo A-B, vale a pena notar que a diversifica~ao das exporta~oes 
foi ainda mais espetacular na Argentina de Ongania. Na primeira me
tade da década de 1960, as exporta~oes de manufaturados argentinos 
mal cresceu; em 1970, elas aumentaram de quase 170 por cento sobre 

87 "Technolog~cal Dualism jn 'Late ~~~ustrializers" de Felix; "Foreign Trade Regi
mes and Econom1c Development, Brazll de Albert Fishlow. Preparado como docu
mento de fundo para a reuniilo de 8 de abril de ,1975 do Grupo de Discussio de Pesquisa 
sobre. os Aspectos Internacionais do Desenvolvim~nto do Brasil, Conselho de Rela~;oes 
Extenores. · 
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os níveis de 1965. O México autoritário pareceu seguir um padrao se
melhante. Embora as taxas de crescimento das exportacoes industriais 
mexicánas se atrasassem ·e m reJaca o a os dois países sul-~mericanos, as 

·exportacoes mexicanasjá estavam altamente diversificadas no comeco 
da década de 1960 e tornaram-se ainda mais durante essa década. 

Um tipo semelhante de aceleracao também pareceu seguir-se aos 
golpes A-B no Chile e Uruguai. As exporta~;oes industriais do Chile 
aumentaram numa média anual de quase 111 por cento nos tres anos 
seguintes ao golpe; e a parcela dos produtos i_ndustriais nas vendas to
tais da exportacao chilena subiram de 6,1 por cento em 1971 para 15,8 
por cento em 1976 (ver Tabela 4). No Uruguai, as exporta~;oes de ma
nufaturados aumentaram de quase 50 por cento em 1974, após terem 
aumentado numa média anual de 15,0 por cento no período de 1969 
até 1973. Os dados sobre as exportaco~s de manufaturados uruguaios 
sao incompletos após 1974, mas a evidencia disponível sugere que esta 
tendencia continuou. A parcela do gado- o produto "tradicional" de 
exportacao do Uruguai.;... diminuiu de mais de tres quartos de todas as 
exportacoes .em 1973 para menos da metade em 1976. Embora os pro
dutos agrícolas continuassem a compreender o grosso das novas ven
das de exportacao, o valor dos alimentos processados, artigos manufa
turados de couro e exporta~;ao de texteis haviam crescido em 1976 
para um Xálor de cerca de 93 milhoes de dólares, cerca de 17 por cento 
de todas as exportacoes uruguaias em 1976.88 Estes estímulos de expor
tacao em tr~s anos, naturalmente, nao significam necessariamente 
urna tendencia a longo prazo; está longe de ser claro que quer o Uru
guai quer o Chile sejam capazes de manter o impulso exportador evi
dente no meio da década de 1970. Nao obstante, os dados disponíveis 
sobre os dois países A-B menores nao sao pelo menos incoerentes com 
hipóteses ligando a diversificacao das exportacoes ao governo A-B. 

Urna desagrega~;ao dos dados da exportacao de manufaturados, 
finalmente, sugere alguns caminhos interessantes para explor"acao pos
terior desta ligacao. Nos países menores, como era de se esperar, o 
grosso das novas exportacoes foram geradas pelas indústrias leves, ou 
.Pelo processamento dos recursos naturais rehitivamente abundantes. 
N o U ruguai, os texteis e os produtos de couro sozinhos responderam 
por 86 por cento do crescimento da exporta~;ao de manufatürados em 
1973-1974; no Chile, quase 80 por cento vieram dos produtos de papel 
decorrentes das áreas de florestas do sul. Ambos os tipos de produtos 
ofereciam presumivelmente urna vantagem comparativa, em conse-

88. Dado~ da Comisión Económica para Am'érica Latina, Uruguay: Separata del Estu
dio Económico de América Latina, 1976 (E/CEPAL/1026/Add. 2), p.p. 830-33. 
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Argentina 
Brasil 
México 

TABELA 3 
Exportacoes de Manufaturados na Argentina, 

Brasil e México 

Mudan~a 
percentual 
Anual nas 

Exporta~oes de 
M anufaturados 

(1960-1965) 

10,0 
68,0 
31,7 

Mudan~a 
Percentual 
Anual nas 

Exporta~oes de 
M anufaturados 

(1966-1970} 

169,0 
80,0 
50,3 

Manufaturados 
como% 

de todas as 
Exporta~oes 

(1965) 

6,0 
8,0 

21,0 

Manufaturados 
como%das 
Exporta~oes 

(1972) 

23,0 
20,0 
41,0 

Resto da América 
Latina 74,0 66,0 

Fonte: Calculados dos dados em: Comisión Económica para América Latina, Las Exportaciones de 
Manufacturas en América Latina: Informaciones Estadísticas y Algunas Consideraciones Generales 
(Santiago de Chile: E/CEPAL/L. 128: 22 de Enero de 1976), 69, 71, 73, 75, 79. 

TABELA 4 
Exportacoes de Manufaturados no Chile e Uruguai 

Mudan~a 
Percentual 
Anual nas 

Exporta~oes de 
Manufaturados 1 

(1969-1973) 

Chile 
Uruguai 
Todos os outros países 
da AL exceto Argentina, 
Brasil e México 

* Dados nao disponíveis. 
Fontes: 

14,0 
15,0 

27,0 

Manufaturados 
Mudan~a como 
Percentual Percentual 

nas Exporta~oes de de todas as 
Manufaturados 2 Exporta~oes 2 

1974 1975 1976 1971 1973 1976 

225,3 85,8 21,7 6,1 3,6 15,8 
47,0 * * * * * 

36.0 * * * * * 

(!)Calculado dos dados em: Comisión Económica para América Latina, Las Exporta
ciones de Manufacturas en América Latina: Informaciones Estadísticas y Algunas Consi
deraciones Generales (Santiago de Chile: E/CEPAL/L. 128: 22 de Enero de 1976), pp. 
69, 71, 73, 75, 79. 
(2) Dados sobre o Chile da Comisión Económica para América Latina, Chile, Separata 
del Estudio Económica de América Latina, 1976, E/CEPAL/1026/Add. 1), p. 334. 
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qüencia quer da miio-de-obra barata, quer dos custos da maténa
prima.89 

Essas indústrias "tradicionais" também desempenharam papéis 
significativos nos paises maiores. Os alimentos processados, por exem
plo, foram particularmente importantes na Argentina; os texteis, arti
gos de cauro e móveis, no Brasil. Todos juntos, os setores "tradicio
nais" de manufaturas responderam por aproximadamente 50 por cen
to do crescimento das exporta~oes industriais destes dois paises duran
te o fim da década de 1960. Vale a pena notar também, contudo, que 
os produtos iildustriais mais complexos também se agigantaram mais 
nos surtos exportadores destes paises. "Metal-mecanica" -urna cate
goría que incluí equipamento automotivo e outros tipos de maquina
ria - respondeu por aproximadamente 30 por cento do crescimento na 
Argentina e mais de 40 por cento no Brasil.90 Mallan, examinando o 
caso argentino, sugere que este crescimento pode decorrer da vanta
gem em habilita~oes da miio-de-obra e recursos técnicos que os paises 
maiores possuem dentro dos mercados latino-americanos.91 Urna ex
plicacao conipleinentar pode se concentrar mais diretamente na divi
sao crescente do trabalho dentro dos sistemas de produ~ao das CMNs. 
Urna alta propor~iio do comércio automotivo dentro da América Lati
na, por exemplo, envolve o transporte de componentes entre as subsi
diárias. É possivel fambém que a Argentina e o Brasil estívessem se 
tornando adeptos da prática das CMNs de "separar por grupos" as 
parcelas de milo-de-obra intensiva dos seus processos de produ~iio 
para paises do Terceiro Mundo e de reexportar o produto de volta 
para os Estados U nidos o u a Europa. 

Como foi notado na s~ao anterior, tudo isto sugere possibilida
des muito mais complexas de alian~a e conflito intra-industrial do que 
é insinuado pela tese do aprofundamento. A última sugere que os go
vernos A-B tem procurado principalmente resolver os conflitos entre 
as indústrias básicas dominadas pelos estrangeiros e a burguesía do
méstica mais fraca dos setores tradicionais. O modelo de exportaciio 
implica divisoes que transpoem esta linha, dividindo as compa
nhias internacionahnente orientadas em indústrias tanto leves como 
pesadas das firmas ligadas mais extensivamente ao mercado domésti~ 
co. EmboFa o aprofundamento implique um compromisso com urna 
bas~ industriat mais diversificada e auto-suficiente, além do mais, o 
modelo de exportacao tende para urna estrutura industrial mais espe-

89 Fonte: Comisión Económica para América Latina, Las Exportaciones de Manu 
factures en América Latina: Informaciones Estadísticas y Algunas Consideraciones Gene
.rales (Santiago de Chile: E/CEPAL/.128: 22 de Enero de 1976), pp. 73 e 79. ' 

90 lbid., pp. 69 e 71. 
91 Dtcision Making in a Conjlict Society de Mallon et. al., pp. 82-85. 
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cializada, internacionalmente competitiva - um processo de "moder
niza~ao" que amea~a os produtores em muitos setores diferentes. 
Houve, de fato, debates entre os advogados do aprofundamento e da 
diversifica~ao das exporta~oes tanto· na Argentina como no Brasil; e 
estes podem se intensificar na esteira das dificuldades externas atuais · 
enfrentadas por cada pafs.92 

Muitas outras pesquisas serao necessárias para compreender exa
tamente o que isto significa ta11to para as origens como para as conse
qüencias dos governos A~ B. Coisa alguma da discussao acima, contu
do, fornece a priori fundamento para rejeitar a proposicao de que o 
autoritarismo possa facilitar a diversifica~ao das exporta~oes. Nos im
pulsos de exporta~ao, como no aprofundamento, as divisoes entre as 

· firmas estrangeiras fortes e as domésticas mais fracas tem probabilida
de de se agigantarem mais; a previsibilidade polftica e da polftica pode 
ser até mais importante; e a exigencia pela disciplina sindical e baixos 
custos da miio-de-obra ainda mais premente. De qualquer maneira, 
nos casos que examinamos, a abertura internacional das economías in
dustriais previamente fechadas e protegidas parecem ter "correla~ao" 
com a institui~lio de ordemi polfticas mais fechadas e repressivas. 

Estas "correlacoes" sao suficientes para garantir· urna conclusao 
mais geral- de que os governos A-B estavam associados com mudan
cas económicas "importantes"? Novamente, os limites das mudan~as 
devem ser sublinhados; mesmo nos casos mais bem-sucedidos de go
vernos A-B. Ambos os tipos de mudan~a foram acompanhados por 
polfticas e processos económicos mais convencionais - apoio nos em
préstimos externos, exparisao dos bens de consumo durável, etc. E ne
nhum deles implicou redu~oes qualitativas da dependencia exter
na. 

Dentro deste arcabou~o de dependencia continuada, contudo, o 
advento dos governos A-B pareceu coincidir com pontos decisivos im
portantes no Brasil e na Argentina, seniio também no Uruguai e no 
Chile. O mais novo e mais geral destes, como sugerí, foi a mudan~a 
para a diversifica~ao das ·exporta~oes - processo esse que estava tam
bém pelo menos potencialmente ao alcancedos governos A-B dos pai
ses pequenos bem como dos grandes. Urna acelera~ao do crescimento 
da indústria pesada também ocorreu dentro dos paises maiQres,.mes
mo que isto nao leve consigo algumas das conota~oes mais dramáticas 
do aprofundamento. A estas mudan~as, podemos acrescentar urna 
mencao a várias outras que, embora nao tratadas acima. sao impor
tantes para o argumento geral; o crescimento da agroindústria no 
Brasil, por exemplo, ou a expansao e concentra~iio da atividade ban
cária industrial na Argentina e no Brasil. 

92 P. ex., Review of the Rivefl Plate, 21 de setembro de -1968, pp. 417-25. 
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Se estas mudan~as, consideradas isoladamente ou em combina
~ao; sao caracterizadas como. "fundamen,tais" ou insignifica-ntes· de
penderá tanto dos objetivos teóricos do observador como apenas da 
análise empírica. Elas nao sao claramente mais revolucionárias em ca
ráter do que aquetas que ocorreram nas décadas anteriores - o afasta
mento do crescimento liderado pelas exporta~oes durante a era da de
pressao, ou o declínio das oportunidades de industrializa~o leve na 
década de 1950. Contudo estas datas anteriores parecem úteis na de
signa~ao dos pontos decisivos importantes na história político
económica latino-americana. A combina~o das mudan~as económi
cas no Brasil d11rante o fim da década de 1960 e da 1970 pode bern 
Ser comparável com estes pontos decisivos anteriores. A Argentina sop 
Ongania parece se mover em dir~oes semelhantes. 

O Aprofundamento e as Exportacoes Industriais na 
Ausencia de Governos A-1J: Argentina, 1970-1976 

Na Argentina, de 1970 a 1976, · uma sucessao de governos milita
res e peronistas tentou compensar alguns dos desequilibrios sociais e 
políticos que haviam se acumulado sob Ongania, sent necessariamente 
abandonar os seus objetivos principais com rela~iio as exporta~es in
dustriáis ao desenvolvim~nto dos bens de produ~iio. Para os nossos 
fins, os esfor~os destes governos vieram numa ocasiiio e lugar particu
larmente úteis, porque oferecem urna oportunidade única para distin
gl)ir o impacto A-B sobre a economía dos outros fatores que pret:umi
velmente co.ntribuii:am para as mudan~as descritas acima. Por um -la
do, podemos comparar o desempenho sob estes governos pós-A-B 
com aquele sob o próprio Ongania- dois conjuntos de regimes funcio
nando dentro de parametros nacionais identicos. A o mesmo tempo, já 
que a· reabertura da. política argentina se superpoe a urna das fases 
mais repressivas do autoritarismo brasileiro, urna compara~iio nacio
nal cruzada nos permite "manter constante" algumas das for~as inter
nacionais que funcionavam simultáneamente em cada país. 

Apesar da publicidade ligada as atividades de guerrilha e ao ano 
final catastrófico de !sabela Perón, a política argentina do come~o da 
década de 1970 pareceu contar algumas promessas. Os governos Le
virigston e Lanusse adotaram políticas mais relaxadas em rela~iio ao 
trabalhismo e mais favoráveis em rela~iio a burguesía doméstica. Con
túdo tanto eles como seus sucessores peronistas contínuaram a m os.,. 
trar um forte compromisso retórico comas exporta~oes industriais; e 
cada um procuro u um papel reduzido, mas ainda importante e lucrati
vo para o capital estrangeiro. O principal tema desta era foi mais de 
concilia~ao do que de conflito de classes - tema esse expresso mais ex
plícitamente pelo pacto social·peronista de 1973, que se baseou na pre
sun~ao de que a restri~ao mútua por trabalhadores e capitalistas Jeva-
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ria a urna situa~ao total de expansao na qual todos os lados ganha
riam.93 No todo, além do mais, a economía argentina pareceu ir-relati
vamente bem até cerca de 1974; A pesar dainfla~ao crescente e das gre
ves, o PIB se expandiu a urna· taxa média de 4,4 por cento durante es
ses anos, enquanto o setor industrial cresceu a urna taxa de ce.rca de 7 
por cento anualmente.94 . · ··. . 

Nao desejo, naturalmente,,minimizar as-dificuldades.que acom:
panharam este processo continuamente- nem, menos ainda, a desinte
gra~ao sócio-política virtual na qual a Argentina havia caído em 1975-
76. A questao é que Ongania nao foi substituido pela demagogia caóti:. 
ca ou pelo nacional-populismo nao reconstruido, mas por urna série 
de governos militares e civis que, na superficie, pareciam estar lutando 
por urna alternativa razoável para o modelo A-B. ·· ' ·· · · · 

Neste contexto, as tendencias anteriores para o aprofundamento 
parecem ter sido interrompidas de forma surpreendentemente a~rup~ 
ta. Os números desagregados de crescimento para os váriossetores in~ 
dustriais, apresentados na Tabela 5, indicam coino estes setores eram 
sensív..eis as mudan~as queocorriam na arena política.argentiná/Só o 
setor de maquinaria continua a se comportar bem na década ·de; 1970, 
Os produtos químicos e os metais básicos; os principais setores do ,fim 
da década de 1960, ficaram bem para trás do setorindustriatCOlilO ·UID 
todo no período 1970-1973, os próprios anos nos quais aindústtiabra~ 
sileira de bens de capital esta va ten do taxas de crescimento médias· d;e 
quase 20 por cento! Enquanto os investimentos estrangeiro·s no Brasil 
continuavam a se acelerar rapidamente após 1970, eles. declinaram 
abruptamente na Argentina (ver Gráficos 1 e 2 e Tabela. 2).. . .· .... 

. As páginas da Review ofthe River Plate, u~ revista comercial ar
gentina internacionalmente orientada, fornecem urna visao útil da ma
neira pela qual os próprios investidores interpretaram este declinio. Os 
comentários dos líderes comerciais, editoriais e artigos - todos relata
ram urna "falta de confian~a" crescente, ligada ao relaxamento dos 
controles políticos estabelecidos sob Ongania. No come~o de 1970, um 
editorial da River Plate se queixou de "um estado de espirito de desilu
sao afligindo muitas pessoas no mundo dos negócios". e lamentou a 
morte das "altas esperan~as que haviam prevalecido nos primeiros 
meses de 1969."95 No ano seguinte, bem antes da polariza~ao do meio 
da década de 1970, E. M. Morgan, presidente da Camara Americana 
de Comércio, notou que: "a mudan~a das regras do jogo teve lugar em 
várias áreas ligadas ao ióvestimento estrangeiro. Novamente, o resul-

93 Ver "The Social Pact as Anti-Innationarv Policv: The Ar¡zentine Experience since 
1973-" de Robert l. Ayres, Wor/á Política, Vol. 28, julho 1976, nt 4, pp. 473-502. 

94 Calculado do Economic Survey for Latín Amerlca, vários anos. 
95 Review of the River Plate de 10 de janeiro de '1970, p. 16. 
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TABELA 5 
Crescimento das Indústrias de Bens de Produc;ao na Argentina 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Produtos químicos -1,7 
MetaisexcL 

23,2 10,9 13,3 7,8 3,7 2,5 

Maquinaria 0,7 25,6 16,6 11,3 
Metais Básicos 14,4 10,1 5,5 0,4 
Maquinaria e 

Equipamentos 
de Metal 4,5 9,6 15,1 14,1 

Papel e Celulose 8,5 4,7 -0,7 -1,1 
Setor 

Manufatureiro 0,0 7,9 7,3 6,0 7,1 7,2 6,8 

Fonte: U.N. Economic Survey for Latin America, vários anos. 

tado é conhecido: houve urna redu~ao abrupta no total dos investi
mentos. estrang~iros que entravam no pafs."96 As questoes foram tra
cadas am~a mats claramente no discurso de um financista ingles, reim
presso no Jornal em meados de 1972. Vale a pena citar com alguma ex-
tensao:97 · 

"Nao há muito tempo atrás, a City nao consideraría o Brasil, mas 
ag<:>ra ~les falam continuamente sobre o surto económico nesse país. 
Ele esta sen do aclamado como o pafs latino-americano do futuro ... 
Mas a questao, que nunca foi satisfatoriamente respondida é. o suce&
so económico v·ai continuar quando o governo tecnocrata do Brasil re
laxar o seu controle muito rigoroso .sobre o pafs e permitir a toda a po
pulacao tomar parte no governo do Estado. 

"Por out~o lado, nao hámuito tempo atrás a Argentina era consi
derada pela Ctty como um país para sólidos investimentos, mas agora 
ela está sendo apresentada como exemplo de um pafs que sofre suble
va~3es económicas e polfticas. No momento a Argentina está sofrendo 
de um balan~o de pagamentos adverso, inflacio de 50 por cento, um 

96 Discurso de E. M. Morgan na C4mara Americana de Com6rcio Review ofthe Ri-
ver Plate, 13 de julho de 1971, p. 38. · ' 

97 Discurso do Con~e Cowley na CAmara dos Lordes da Inglaterra, Review ofthe Ri
ver Plate, 29 de fevere1to de 1972, p. 250. 

22~ 

antigo ditador morando em Madrid fazendo o máximo para destruir 
qualquer solu~ao políttca, e um presidente tentando desesperadamente 
encontrar urna resposta para o que parece ser insolúvel." 

Excede o meu propósito tra~ar em detalhe a maneira pela qual es
sas percep~3es interagiram com a política do governo para produzir o 
colapso polltico-económico final do meio da década de 1970. A discus
sao anterior deve, contudo, bastar para sublinhar a importAncia que 
os investidores em grande escala atribuem a previsibilidade da politica 
doméstica. Ela indica também um nivel relativamente baixo de tole
rancia pelas incertezas associadas com as tentativas da Argentina de 
negociar um sistema político mais integrado e consensual. As compa
racoes deste período da Argentina com os governos e Ongania e brasi
leiro, por outro lado, parecem garantir a inferencia de que estes gover
nos A-B tenham feíto a, 'diferen~a emproporcionar o que os investido
res em grande escala consideravam como um clima de investimentos 
apropriados. Na ausenCia de controles fortes autoritários de direita 
(mas bem antes quer de Perón quer das guerrilhas terem se tornado 
ameac;as críveis), nem mesmo os sucessores militares relativamente 
"respeitáveis" de Ongania podiam dar tais garantías. E, na ausencia 
destas garantías, nem o tamanho do mercado argentino, nem os lucros 
a serem auferidos dentro de urna economía geralmente em expansao, 
nem a dinamica da competi~ao multinacional, foram suficientes para 
impedir um declínio das taxas de investimento estrangeiro ou da pro-
duc;ao industrial pesada. · 

Em contraste com os setores industriais básicos da economía, as 
exporta~oes de rrianufaturados nao demoristrou essa sensibilidade ex
trema as vicissitudes da política doméstica. Pelo contrário, atendencia 
para a diversificacao das exporta~oes se acelerou ainda mais rapida
mente durante o come~o da década de 1970 do que no meio da de 1960 
- um reflexo entre outras coisas das oportunidades em expansao ofere
cidas pelo mercado comum latino-americano e a inflac;ao de precos in
ternacional de 1973-1974. Como Albert Hirschman acentuou com res
peito a Colombia, 98 portanto,. os governos A-B nao parecem essen
-ciais para um impulso bem-sucedido de diversificac;ao das exportacoes. 
Muito desta expansao podiater acontecido de q'ualquer maneira, mes
mo sem a dura imposic;ao de controles autoritários. 

Nao obstante, um exame mais minucioso da Argentina pós-1970 
sugere que o governo A-B contribui'u parcialmente para este processo, 
pelo menos nos casos que estamos examinando. Embora os líderes 
políticos e comerciais continuassem após 1970 a expressar urna satisfa-

98 "The Turn to Authoritarianism in Latin America and the Search for its Economic 
Determinants" de Albert O. Hirschman, neste volume. 
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~;ao geral com o desempenho das exportacoes da Argentina, reclama
~oes familiares sobre a supervaloriza~;ao da moeda e a inquietacao da 
mao~de-obra comecaram a aparecer na imprensa argentina mais ou 
menos nesta época. Urna longa greve na fábrica de aco Acindar, por 
exemplo, foi informada ter resultado numa diminuicao de um terco no 
volume das exportacoes de ·aco himinado durante 1970. 99 Além do 
mais, em 1971-1972, enquanto a Argentina ainda estava sob .governo 
militar, a expansao das exportacoes de manufaturados atrasou-se bas
tante em relacao ao Brasil e México, cada um dos quais dobrou suas 
vendas durat:üe os mesmos anos. 

A Tabela 6 apresenta um quaelro comparativo ainda mais amplo 
do desempenho das exportacoes para os anos de 1970-1975, e indica 
claramente que o impufso da Argentina nao foi tao impressionante· 
como pareceu a primeira vista. Embora todos os tres países comecas
sem ·a década com aproximadamente vendas de exportacao iguais; em 
1974 a Argentina havia ficado bem paratrás. As vendas da exportacao 
de manufaturados do Brasil em 1974 (2,5 bilhoes de dólares) foram 
quase 70. por cento mais altas do que as da Argentina. Entre 1970 e 
1974, a.s exportacües argentinas para os mercados competitivos euro
peus e americano cresceram numa taxa média de 30 por cento, em 
comparacao com .49 pa.ra o México e 40por cé.nto para o BrasiL Estes 
números; deve-se notar, nao incorporam os resultados da desastrosa 
virada para baixó p01ítica·e económica de 1975. Se esse ano for levado 
em conta, as diferencas sao ainda mais dramáticas. As exportacoes in
dustriais argentinas caíram durante esse ano em ternios absolutos, en
quanto as do BrasJl continuaram a crescer· até um nivel de quase tres 
vezes o dos seus competidores sul-americanos. A taxa de crescimento 
anual da Argentina de 19 por cento para todo o período 1970-1975 foi 
apenas metade da atingida pelo Brasil autoritário. 

Estas comparacoes nao devem, sém dúvida, obscurecer o fato de 
que estamos tratando de diferencas de taxas de expansoo - que mesmo 
na Argentina foi considerável. A diferenca que aumentava nas expor
tacoes que se seguiram ao relaxamento dos controles autoritários na 
Argentina, contudo, contribuí com urna peca adicional de evidencia de 
que houve urna relacao sistemática entre essas mudancas económicas e 
o governo A-B. 

99 Review of the River Plate, 11 de novembro de 1970, p. 806. Também os números 
subseqiientes: 13 de outubro de 1970, p. 577;•31 de mar~ de 1971, p. 545; 30 de abril de 
1971, p. 607; 21 dé maio de 1971, p. 726; 10 de agosto de 1971, pp. 2H-12; 20 de feverei
ro de 1973, p. 224; 30 de setembro de 1974, p. 473; 31 de outubro de 1974, p. 619. 
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TABELA 6 

Valor das Exportacoes de Manufaturados 
(em,milhOes de US dólares) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Argentina 387 420 442 588 978 1400 IOQO 

Brasil 426 580 729 1055 1672 2534 2900 

México 368 444 510 731 1200 1620 n.d. 

Fonte: Calculado a partir dos dados in Comisión Económica para Améri~a Latina, Las 
exportaciones de manufacturas en América Latina: Informaciones estadístt~as Y algunas 
consideraciones génera/es {Santiago de Chile: E/CEPAL/L.I28~ 22 de Jane1ro de 1976), 
p. 63. 

IV. RESUMO E CONCLUSOES 

Este estudo decorre de um interesse geral nas implicacaes -politi
cas do que algumas·vezes tem sido chamado de "desenvolvimen~~ de
pendente, atrasado". Este rótulo bastante estranho (q'!e tcntet usar 
moderadamente no corpo deste docume!1to) se refere m~1s aml?lamen
te aos processos de modernizacao expermier_ttados no s~ul_o vmte por 
sociedades altamente estratificadas que hav1am se especializado ant~
riormente na exportacao de produtos pri~ários ~ q~~ cont!nuaram h
gados de muitas maneiras a urna econortua m~ndialJa do~mada ~elas 
potencias industriais adiantadas. Em mu1tos dos pa1~es latl.n~
. americanos, particularmente aq,ueles que comeca~am ~se ~ndustn~h
zar nas décadas de 1920 e 1930, estas condicoes bistóncas_m~ernacio
nais parecem ter res~ltado. no~ ~~~tes pa~~oes. es~rutura1s .~ter-rela
cionados: ( 1) urna d1ssemmacao micial de mdustnas leves , p_rodu
zindo para um mercado doméstico prot~~i~o; (2) urna bU.rgues1a do
méstica políticamente fraca, 9ue ao. contra~10 dos seus eqmvalentes do 
século dezenove nao foram 1mpehdos a hderarem a busca de nov?s 
mercados e tecn~logias; (3) a emergencia de pressoes "pop'!listas" ~~~
tributivas e políticas relativame~te cedo neste ~ro~sso de mdustnah
zacao; e ( 4) o apoio da tecnolog1a e bens de cap~al1mpo~~ados, ~nao
ciados através de créditos externos ou exportacoes de ut1hdad~s. ~eu 
foco tem sido nos problemas transicionais dos paises que atmguam 
níveis relativamente altos de industrializacao dentro deste contexto. 
Seguindo O'Donnell, examinei a proposi~ao. ~e qu.~ e~tes. problem~~ 
transicionais proporcionam urna exphcacao utd de pr1me1ra ordem 
da mudanca contemporanea para os regimes A-Be, portanto, um bom 
ponto de partida para urna análise comparativa de suas semelhancas e 
diferencas. 
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Urna forte presuncao a favor desta p:coposicao foi, naturalmente, 
criada pela "erupcao" súbita, quase concorrente do autoritarismo de 
direita na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai- agora entre os paises la
tino-americanos mais adiantados, e os primeiros a terem iniciado o 
proces~o de modernizacao industrial. Quem teria acreditado no come
co da década de 1960 que estes paises de outra- foram diferentes com 
essas experiecias diversas de coristitucionalismo, militarismo e niveis 
de institucionalizacao política, teriam "convergido" tao dramatica
mente durante a década seguinte? Estas experiencias anteriores estao 
sem dúvida, longe de ser irrelevantes para urna compreensao das or
dens autoritárias contemporaneas, particularmente com relacaó as va
ria~;oes ein sua estabilidade e sucesso economico. A pesar disso, parece 
haver um forte caso preliminar para examinar o impacto destas variá
veis dentro do arcabou~;o das características sócio-económicas que os 
paises sul~americanos partilharam em comum. Este é um motivo im
portante pelo qual foi dada tal atencao ampla e favorável as "hipóte
ses audaciosas" de O'Donnell, bem como ao enfoque geral da qual 
elas decorrem. 100 A importancia principal do trabalho de O'Donnell é 
que foi umá das primeiras tentativas para explicar em termos teóricos 
sistemáticos urna ligacao aparente entre os governos A-Be a industria
lizacao adiantada latino-americana. Ele é ainda mais irresistivel por
que grande parte foi elaborado antes dos golpes de 197j no Chile e no 
Uruguai, ·e antes da reemergencia do governo A-B na Argentina em 
1976. . 

Ironicamertte, corttudo, a maneira dramática pela qual os aconte
cimentos recentes na América do Sul parecem ter "confirmado" estes 
argumentos é também um bom motivo para considerá-los mais critica
mente. No que é, afinal de contas, um campo de estudo bastante pas
sageiro, as proposicoes teoricamente palusiveis, assim reforcadas, tem 
um meio de se torn~r populares muito rapidaniente, com as qualifica
coes cuidadosas que ápoiaram originalmente o argumento perdendo
se gradualmente de vista. Há fundamento. para preocupacao, por 
exemplo, de que o conceito de autoritarismo-burocrático possa se sol
tar por si mesmo das suas amarras históricas e empiricás, e ser aplica
do indiscriminadamente a urna gama inaceitavelmente ampla de casos. 
Hipóteses provisórias podem também passar a fazer parte prematura
mente das "suposicoes'' da análise, indo além do reino da atencao crí
tica mantida. Por outro lado, como as discrepancias inevitáveis entre a 
teoría e a relidade sao "redescobertas" e notadas, há o perigo alterna
tivo de desilusao intelectual e de rejeicao prematura de toda a linha da 
anáHse. 

100 Ver "The Turn to Authoritarianism in Latin America and the Search for its Eco
nomic Determinants" de Hirschman, neste volume. 

232 

Estas preocupacoes fundamentam a estratégia da pesquisa refleti
da nas páginas precedentes. Minha intencao foi permanecer relativa
mente perto dos dados, elaborando urna sintese que proporcionasse 
alguma perspectiva comparativa para aqueles que desejam empreen
der estudos mais detalhados de casos sul-americanos e, ao mesmo tem
po, urna ancora empírica mais firme para aqueles que desejam esten
dér a linha geral da análise além do cone sul-americano. Assim, os go
vernos A-B específicos da Argentina, Bras11, Chile e Uruguai constituí
raro os pivós da discussao. Em torno destes, tentei entao um mapea
mento relativamente concreto das mudancas económicas e políticas 
que precederam e se seguiram aos golpes A-B .. Mantendo-me com as 
presun~;oes holísticas do enfoque teórico geral do tópico, 101 tentei en~ 
cravar esta análise "antes e depois" nas comp1exidades organicas dos 
casos individuais. Nao havia, em outras palavras, nenhuma expectati
va "mecanicista" de que os fatores "económicos" produziriam, em to
das as circunstancias as mesmas "conseqüencias" políticas ou, pior 
ainda, de que se descobrisse que os paises examinados tinham marcha
do em ordem unida para algum resultado pré-determinado autoritá
rio-burocrático. Presumiu-se; contudo, que a validarle do argum@nto 
global se apoiava na capacidade de identificar pelo menos alguns pa
droes comuns de mudanca; esperava-se que as interacoes reciprocas 
entre a "política" e a "economía" variassem dentro de limites previsi
veis e que esta variacao, por sua vez, contribuisse sis~ematicamente 
para urna compreensao de porque os governos A-B emergiram, quan
do e onde o fizeram. 

Como virtualmente qualquer análise de um fenómeno complexo, 
as "descobertás" apresentadas aqui estao sujeitas a diferentes inter
pretacoes. Nótei os pontos onde ~s indiossincrasias persistentes dos 
paises individuais parecem fazer esforco contra os limites do argumen
to geral; o leitor pode encontrar outros. É claro, de qualquer maneira, 
que várias proposicoes especificas encontradas no estilo dos governos 
A-B nao parecem apoiadas pela análise comparativa. Entre as criticas 
já sugeridas acima estao as seguintes: 

l. Urna grande "massa critica" de tecnocratas nao aparece ne
cessariamente para a forma~;ao dos regimes A-B. O governo uruguaio, 
abalado como esta va pelo desenvolvimento da sua política económica, 
conseguiu adquirir urna "orientacao tecnocrática" sem urna massa 
grande de tecnocratas domésticos a qual recorrer. 

2; Nao parece haver urna relacao uniforme entre os tipos de regí
me e fases da ·industrializacao, com os regimes populistas ocorrendo 

101 "Dependence and Dependencia Theory; Notes toward Precision ofConcept and 
Argument" de Raymond D. Duvall, preparado para inclusao na edi~ao especial da In-
ternational Organization, editado por James A. Caporaso, Outono 1977). · · 
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nas fases inicial& dos governos A-8 mais tarde. As pressoes populistas 
geralmente se sobrepoem as primeiras fases da industrializa~ao, e fo
rarit extremamente importa~tes para urna compreensao das tendencias 
autoritárias nas fases mais avan~adas. Estas pressoes, contudo, corre
raro dentro de muitos tipos diferentes de ordem política, inclusive al
gumas altamente repressivas. 

3. Os regimes A-B em geral nao chegam ao poder a fim de perse
guir os objetivos do aprofundamento. De fato, muitas vezes houve 
pouco consenso dentro destes regimes sobre alguma estratégia desen
volvimentista específica, com os compromissos a curto prazo para a 
estabiliza~iio desprezando geralmente a preocupa~iio inicial. Além do 
mais, a reptessao mais severa geralment~ parecía mais diretamente Ji. 
gada aos objetivos da estabiliza~ao do que os antagonismos a longo 
prazo gerados pelas mudan~as da estrutura industrial. . 

4. A constitui~iio e sobrevivencia a curto prazo dos reg1mes A-B 
nao dependem da iniciativa ou apoio dos investidores estrangeiro~ di
retos- as CMNs. Sem dúvida, os funcionários A-B procuraram ativa
mente esse apoio e modelaram o regime de maneira destinada a atraí
lo. Há alguma evidencia, alérn do mais, de que as institui~oes empres
tadoras internacionais- Bancos privados, o FMI, etc.- forneceram fi
nanciamentos, bem como encorajamento ideológico, para os enfoques 
económicos "ortodoxos" destes regimes. Mas a "dupla alian~a" entre 
as CMNs e os funcionários A-B foi completamente consumada no 
Brasil e na Argentina. 

Mesmo se descartarmos estas proposi~oes específicas, contudo, 
muitos dos temas que estao no amago da análise de O'Donnell pare
cero se manter razoavelmente bem. Nosso estudo indica, pelo menos 
de urna maneira preliminar, que novos problemas sociais importantes, 
gargaJos desenvolvimentistas e questoes políticas parecem ligados ·a 
ni veis mais altos de industrializa~iio, criando "espa~os-problema" nos 
países latino-americanos adiantados que eram "sig~ifi~ativa~ente d!
ferentes daqueles que existiam antes de sua expansao mdustnal hon
zontal e daqueles que existem nos níveis mais baixos de moderniza~ao 
nos outros países sul-americanos." 102 Mais do que no passado, os !1~
vos estímulos do crescimento industrial pareceram depender dasim
ciativas políticas coordenadas que enfatizaram a estabiliza~ao, da con
fian~a da burguesía internacional industrial e financeira, e da coopera
~ao dos segmentos mais "internacionalizados" das oliga_rqui~s expor
tadoras e industriais Iocais. lsto, por sua vez, pareceu 1mphcar num 
afunilamento das escolhas das coalizoes e alternativas institucionais a 
disposi~ao das elites políticas e económicas: por um lado, uni declínío 
aparente da viabilidade das estru!~ras liberais efou "frac_a~' do ~stado 
que toleraram o pluralismo poht1co e a ampla competl~ao eleitoral; 

102 Modernization de O'Donnell, p. 78. 
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por outro, urna necessidade crescente de um estado "forte", menos pe
netrado pelas fot~8:S em conflito da sociedade civil - particularmente, 
os seus componentes populistas. . 

U m caso relativameote convincente para este argumento pode ser 
elaborado doamplo padrao de evidencias apresent~das acima~ Mesmo 
antes do advento dos governos A-B, havia nos paises adiantados urna 
diferen~a ·coerente no desempenho económico dos regimes politicos 
mais ábertos e resttitivos ..... circunstancia essa que pareceu menos pro
nunciada nestes países antes da década de 1950; e nos países latino
americanos menos industrializados durante a era pós~guerra. Além ~o 
mais, embora o "sucesso" economico·global de maneira alguma se se
guisse a cada golpe A-B, a instaura~iio destes governos pareceu estar 
associada a vários "projetos" economicós importantes novos - mais 
unifotmemente,. a tentativa de abrir a economía industrial e de expan~ 
dir, e diversificar as exporta~oes. Deve-se enfatizar riovarnente, contu
do, que a:s varia~oes no desempenho economice) sao também atribuí
veis erit parte a urna variedade de fatores "nao-politicos": tamanho do 
país, for~as autónomas do mercado, recursos naturais, vantagem geo
gráfica~ etc. Provavelinente nao · há nenhuma maneirá definitiva, Q.e 
desvencilhar · esses fatores das explica~oes mais· politicamente orienta
das. Nao. óbstánte, ·urna contribtiicao útil pode vir sem dúvida de estú
dos de casos históricos riiais detalhados, que registrem por uro' ladb as . 
flufúa~oes longitudinais e o crescimentoindustrial, e pO'r outro.as mu
dan~as na política, regime e pressoes inflaciollá.tias. Se o argumento 
geral é correto, en tao pode-se esperar que tais fatores se tornem mais 
iritimamente relacionados com o decurso do tempo. Estudos mais 
aprofundados dos estados latino-americanos menos industrializados 
sao também essenciais para fins de compara~oes secionais cruzadas. 

U m segundo aviso é também importante neste ponto: mesmo que 
possa ser demonstrado conclusivamertte que o alcance da escolha polí
tica tem diminuido com a industrializa~ao adiimtada, ilao há nerihuma 
indica~iio de que os regimes A-B francamente repressivos sejam os ú
nicos, o u mesmo as alternativas mai~ viáveis para sistemas abertos am
plamente competitivos. A distin~ao de Cardoso entre "o estado" e os 
"regiines" pode ser útil aqui. Ele aplica o primeiro termo a ampla rede 
de papéis e processos que definem a rela~ao entre as esferas "pública" 
e ''privada" do poder, enquanto o último se refere mais estreitamente 
as institui~oes e procedimentos específicos que governam a maneira 
pela qual a fun~ao pública é tomada e mantida. 103 Por implicacao, ele 

103 "On the Characterization of Authoritarian Regimes in Latin America" de Fer
nando Henrique Cardoso, neste volume. Em alguns sentidos, a distin~íio de Cardoso é 
paralela aqueJa feita por David Easton entre "sistemas polfticos" e "regimes". A Sys
tems Analysis of Politica/ Life (Nova Jorque, Londres, Sydney: John Wiley and Sons, 
Inc., 1965), esp. pp. 190-212. · 
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sugere que as alian~as, estruturas de recompensa,_ políticas económicas 
e padroes de influencia política típico~ d~s r~g1m_es ~-B podem s~r 
mantidos através de meios de controle mstttucwna1s diferentes, possl
velmente mais benignos. Muito do material apresentado acima impli
ca na utilidade de alguma distin~ao conceitual dessas, embora a de Car
doso nao fosse empregada explicitaniente na presente análise. No Mé
xico, por exemplo, as autorid~des públi~as co~tiveram. as pre~s?es po
pulistas principalmente atraves da mampula~ao de m1t?s legltlma~~
res e estrutllras "corporativistas", manten do algumas hberd_ad~s c1v1s 
e pelo menos alguns·dos aparelhos simbólicos da democracia hbera_l. 
A experiencia do Brasil na década de 1950, bem como talvez a da Co
lombia e do Peru nas de 1960 e 1970, sugerem também que as estrutu
ras "fortes" do estado podem por algum tempo se isolar por si mesmas 
das for~as da sociedade civil em luta sem terem que se apoiar no gov~r
no militar direto, na coa~ao dos operários, na manipula~ao dos rece1~s 
da classe média e nas exigencias duvidosas de "racionalidade económi-
ca." . . . . . , 

Urna questao decisiva suge~ida por ta1s ~rranJOS ~~~ r~spe1to as 
condi~óes pelas quais eles· constttuem alternativas exeqmve1s dos go
vernos A-B. Pode o governo autoritário do México continuar a recor
rer efetivamente aos recursos e institui~oes simbólicas decorrentes da 
revolu~ao? Os "caminhos nao seguidos" no come~o da industrializ~
~ao da Argentina, Chile e Uruguai impedem agora a evolu~~o. de regl
mes menos coercitivos, embora viáveis? Essas questoes sao Importan
tes nao só para os países tratados aquí, mas também para outras na
~oes latino-americanas e do "Terceiro Mundó" que estao apenas co
m~ando o processo de industrializa~ao. Respostas sist~máticas, se 'é 
que podem ser encontradas, fluirao nao só de um co~he~1mento da es-

- trutura sócio-economica como também de urna avaha~ao das oportu
nidades variáveis forne~idas pelas institui~oes e tra.di~oes políticas, 
,jdeologias prevalentes e as escolhas e percep~oes dos líderes políticos. 

N este sentido, .este estudo pode lan~ar alguma luz sobre outra ca
racterística importante do argumento de O'Donnell: o papel das situa
~oes de crise sócio-políticas no estimuló da forma~ao dos. regimes A-B. 
Naturalmente é concebível que esses regimes possam simplesmente 
evotutr- na medida em que os governantes tradicionais o u autoritários 
populistas tentem se apropriar das aniea~as revolucionárias ou embar·· 
car em novos projetos económicos. Perón na década de 1950 e o Peru 
na de 1970 pareceram, por exemplo, estar indo nesta dire~ao. Con.tu
do as ordens políticas sul-americanas que examinamos parecem dl.fe
re~tes na extensao de suas orienta~oes explicitamente antitrabalhistas 
e antipopulistas, e em seu apoio na "racionalidade tecnocrática:• 
como base de legitima~ao. Mesmo dentro dos "espacos-problema ' 
restritos dos países ind~striais adiantados, tais orient!lc~es paree~!? 
compreensíveis apenas como respostas a colapsos econom1cos e_pohtt-

236 

cos bastante graves. Já que muitas sociedades latino-americanas sem
pre foram ~ulneráveis a tais colapsos, contudo, parece necessário espe
cificar um pouco mais como exatamente urna análise dessas "crises de
sencadeadoras" pode ser mais útil incorporada na discussao mais am
pla da mudanca industrial apresentada acima. Duas proposi~oes sao 
sugeridas pela análise precedente. 

Primeiro, como já indiquei, a probabilidade de crise, e portanto 
de regimes A-B, pode ser previsível em termos dos tipos de "escolhas" 
institucionais e alinhamentos de coalizao que se desenvolvem durante 
as primeiras fases da industrializacao "atrasada". Embora os gargalos 
associados com o fim das oportunidades "fáceis" da ISI nao produ
zam automaticamente colapsos políticos e económicos, os países com 
histórias de políticamente abertos ejou políticas competitivas. parece· 
ram particularmente vulneráveis ao se- aproximarem dos altos níveis 
de modernizacao industrial. 

Urna segunda hipótese se relaciona, nao com a oportunidade e 
probabilidade de crise, mas com a maneira pela qual as mudancas do 
cenário desenvolvimentista podem modelar as respostas da elite a tais 
ocorrencias. Os choques económicos sofridos por muitos países latino
americanos durante a década de 1920 e 1930 foram pelo menos tao 
graves como os contemporaneos. Em alguns casos, além do mais (por 
exemplo, o Chile após a I_Guerra Mundial e novamente no fim da dé
cada de 1930), estes episódios envolveram tainbém urna ativa~ao subs
tancial, altamente amea~adora dos trabalhadores urbanos. A repres
sao e a exclusao foram com toda a certeza uma resposta a esses desa
fíos. Mas pelo menos por algum tempo;- as elites conc~rdaram com 
.concessoes simbólicas e materiais destinadas a alargar-a base e expan
dir a legitimidade do sistema político. Nos estados industriais adianta
dos da América do Sul contemporanea, por outro lado, as respostas 
"exclusivas" parecem predominar cada vez mais. Em parte, isto é de~ 
vi do ao fato de que as ameacas vindas de baixo envolvem agora urna 
proporcao maior dessas sociedades. Em parte, isso .pode ser também 
atribuído ao inV'estimento variável e oportunidades de comercializa
~ao detalhadas acima...,. mudancas que páreceram elevar o preco eco
nómico das concessoes sociais e que, em situacoes de crise, pareceram 
fazer da repressao, mais do que da reforma, a alternativa mais viável 
da revolucao. 

· Se isto foi de fato urna percep~ao válida continua obscuro. A ex
periencia argentina entre 1966 e 1976 sugere que talvez tenha sido. Por 
outro lado, em outros casos, é discutível que, mesmo em situacoes de 
crise extrema, os regimes A-B nao fossem "objetivamente" necessá
rios.104 No Brasil, por exemplo, os militares conservadores e os funcioná-

104 Lucrei consideravelmente neste ponto com as conversas com James Kurth, que 
sugeriu que os sistemas capitalistas do sul da Europa poderiam ter sobrevivido as crises 

237 



rios civis que formaram este tipo de regime exageraram a pujanc;a real 
das forc;as de esquerda que funcionavam sob o governo Goulart de
posto. Fica-se imaginando o que·poderia ter acontecido se estas elites 
simplesmente tivessem esperado que essas forc;as se exaurissem por si 
mesmas e que Goulart fosse hostilizado e depois substituido através de 
mecanismos constitucionais "normais". Quando a economía interna
cional se expandiu·no fim da década de 1960, nao é inconcebível que a 
estabilizac;ao política e a recuperac;ao económica pudessem ter ócorri
do soh condic;oes políticas muito menos restritivas. 

Dificilmente é de surpreender, contudo, que os arquitetos milita
res e tecnocratas do goyerno A-8 preferissem típicamente agir em vez 
de esperar, tomando o poder coma determinac;ao de erradicar as fon
tes da tempestade. Numa situac;ao de polarizac;ao, estava longe de ser 
irracional para eles isolarem o trabalhismo, e procurarerri entre as for
c;as sociais internacionais e domésticas restantes aliados que P';ldess~m 
apoiar os esforc;os de estabilizac;a? e os "t;>roje~os" desenvolvlme~tls
tas viáveis. É impossível, e em muttos sentidos trrelevante, determmar 
se os esforc;os para promover as ex.portac;oes, os bens de consumo d~
rável ou bens .de produc;ao foram causas ou conseqüencias do deseJo 
de conseguir o apoio do capital internacional. E nao é necessário ptovar 
que estes objetivos já estavam na pranchet~ de desenh? quando os o~
•.::iais A-B tomarani o poder a fim de aprec1ar o centralismo que eles tl
nham para o processo de governoa!lt?ritário. No con~ex_to desenvo_l
viint~ntista descrito acima; ~sses obJetivos eram plaus1ve1s., e o apoto 
internacional essencial. Houve assim urna lógica na maneira como es
tas pec;as pa;eceram se adaptar na busca ?e. urna fórm!lla político
económica aceitável. Nao devemos, sem duv1da, nos de1xar engan_ar 
pela retótica que freqüentemente se seguía a esta busca_: ~e ~ue o~ obJ..;e~ 
tivos económicos escolhidos para enfase eram essenc1a1s a reahzac;ao 
do "destino nacional", e de que estes só poderiam ser alca~c;ados no 
contexto de um governo autoritário a tongo prazo .. Por outro l.a~o, 
descartar o núcleo das realidades económicas e mteresses socio
políticos duros que fundamentavam esta _retórica seria ignorar ~ma 
base essencial pa:ta compreender a mane1ra pela qua! estes reg1mes 
foram formados e a maneira pela qual funcioriaram. 

que se seguiram a 1 Guerra Mundial sem tomadas autoritánas do J)"od~r. ''Political Pa• 
rallelisms in Southern Europe since 1815", discurso feito na Conferencia sobre o Su! da 
Europa ·Universidade de Columbia, Nova lorque, 21-23 de mar~o de 1977. Há, natural
mente, diferen~as importantes entre os casos latino-americanos e europeus meridionais. 
Nos últimos, urna grande classe de camponeses proprietários de terras forneceram um 
núcleo de apoio potencial aos regimes conservadores mas nao-fascistas. Nao obstante, 
vale a pena explorar as analogías. 
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CAPITULO 6 

ESTADO E REGIME: 
NOTAS COMPARATIVAS SOBRE O CONE SUL 

E AS SOCIEDADES "ENCLAVE" 

Julio Cotler* 

A emergencia de regimes políticos caracterizados como autoritário
burocrátic9s por alguns - e como fascistas por outros - rios ·países 
mais "desenvolvidos" da América Latina apresentou mais urna vez em 
termos severos o problema das alteniativas políticas da regiao em seu 
processo ae transformac;ao sócio-económica. A discussao tend~ a fo
calizar posic;oes extremas. Por um lado, muitos analistas sustentam 
que á repressao sistemática do setor popular pelo estado é urna condi
cao necessária para manter o capitalismo dependent~. Por outro lado, 
outros analistas focalizam os fatores sociais, económicos e políticos 
que contribuem para a sobrevivencia dos sistemas liberal-demo
cráticos nestas sociedades. 

Em sua contribuic;ao para este livro, a análise de Cardoso destes 
países adiantados sugere, em contraste a ambas estas posic;oes, que 
nao há nenhuma correlac;ao necessária entre o caráter de classe do es
tado e o regime político, O mesmo "pacto de dominac;ao" fundamen
tal pode ser implementado a través de regimes políticos distintos, como 
no contraste entre a Argentina atual, o México e a Venezuela. Masé 

* Gostaria de agradecer a David Collier por suas sugestoes substantivas e assistencia 
editorial na prepara~ao deste capítulo. · 
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claro que, embora nao baja nenhuma rela~ao causal necessária entre 
estado e regime nestes países, esta rela~ao nao é também aleatória. Ela 
é modelada pela evolu~ao histórica distinta da articula~ao dos interes
ses das diferentes classes em cada sociedade e pelas tentativas das difé
réntes·classes de generalizarem seus próprios interesses na sociedade 
mais ampla. · 

Esta análise das rela~oes entre o carátér do estado e a emergencia 
dos regimes políticos autoritário-burocráticos nos países industrial
mente adiantados da América Latina é aplicada algumas vezes aquetas 
sociedades latino-americanas que ñao atingiram esta "fase de desl!n
volvimento" - na expectativa de que finalmente atinjam. Esta exten
sao do argumento corresponde a idéia de Marx de que a experiencia 
dos países mais adiantados sugere o futuro daqueles menos adianta
dos. Assim, a experiencia histórica trágica dos casos "clássicos" do 
Cone Sul pode prenunciar o destino que aguarda os outros países lati
no-americanos. 

Contudo a tenta~ao de deduzir o futuro da América Latina pela 
história do Cone Sul traz consigo o risco de deixar de considerar dife
ren~as decisivas no tipo de desenvolvimento dependen te que os outros 
países da regiao experimentaram - diferen~as que tem levado a pa
droes distintos de mudan~a política. Assim, pode-se dizer, como afir
ma a can~ao peruana, "toda repetición es una ofensa y toda supresión es 
un olvido" (toda repeti~ao é urna ofensa e toda supressao é um esqueci
mento). 

U m ponto de partida útil para analisar os padroes distintos de de
senvolvimento fora do Cone Sul é encontrado no trabalho de Cardoso 
e Faletto. 1 Eles sustentam que um dos fatores decisivos da forma~ao 
política das sociedades latino-americanas foi o papel que as burguesías 
nacionais e o capital estrangeiro desempenharam quando a regiao as
sumiu o seu papel como parte da "periferia" do sistema capitalista in
ternacional. Eles identificam duas variantes básicas neste papel. Na 
Argentina,·Chile, Brasil e Uruguai, a burguesía nacional desempenhou 
um papel político importante no processo de integra~ao nacional e no 
processo através· do qual a econ.omüt e a sociedade se torminim inte
gradas no sistema internacional de urna forma subordinada. Em muí
tos outros países, em contraste, o papel deseinpenhado pelo capital es
trangeiro, principalmente através de investimentos em "enclaves" de 
exporta~ao e em associa~ao direta com os latifúndios pré-capitalistas, 
bloquearam a integra~ao nacional. Os exemplos mais extremos deste 

1 Dependencia y desarrollo en America Latina de Fernando Henrique Cardoso e Enzo 
Faletto (Cidade do México: Siglo Veinteuno Editores, 1969). Também publicado como 
DeP_ende'!cy and Deve/opment in Latin America (Berkeley e Los Angeles: University of 
Cahforma Press, 1978). · 
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padr~o sao as "banana r.epublics" da América Central, mas 0 padrao . 
ta~bem ocorreu, sem atmgir estes extremos, nos países andinos cen-
trats, na Venezuela e no México. · 

o ?bJeti~o deste capítulo é explorar mais as implicacoes políticas 
de~t~ dtstm~ao ~on1:o ponto de partida para avaliar a importancia da 
anahse do .llutontan~mo-buro~rático nos países adiantados para estas 
outras socted~de~ latmo-amencanas que seguiram 0 padrao de encla 
do desenvolvtmento. . ve 

ECONOMIAS CONTROLADAS "NACIONALMENTE" 

No caso das economías controladas "nacionalmente" menciona
do acima, a oligarquía exportadora, por organizar e controlar direta
mente a produ~ao, foi .capaz de estabelecer sua hegemonía relativa 
sobre os segmentos ~estante~ d.a classe dominante e sobre o setor po
pular. Esta hegemoma constltum a base para edificar um estaqo nacio
nal q~e s~ tornou ~onto de referencia importante para desenvolver 
urna tdenttdade na~10nal ~· por sua ve~, refor~ar esta hegemonía. 

Embora esta ohgarqma exportadora fosse em certo sentido mode
lada pelo seu papel c?mo inter~ediária para o capital estrangeiro, o 
seu papel ~omo o~~amzadora e dtretora tanto da produ~ao económica 
como da vtda pohttca lhe da va um grau significativo de autonomía em 
relacao ao capital ~nt~rnacional. Isto refletia-se em sua capacidade de 
reter urna prop?r~ao tmp<:rt~nte do~ s~us ganhos, ~largando assim o 
espectro da atlvtdade economtca capitalista e subordmando definitiva
mente o setor pré-.capitalista, com o qual ela se viu íntimamente liga
da. 

. Esta situaciio tornou possível para a fra~ao burguesa da classe do
mman,~e expandir o I?~r~ado ~omésti~o. e desenvolver "espontanea
mente um processo mtctal de mdustnahza~ao para substituir as im
porta~oes, basicamente de artigos como miio-de-obra intensiva. Em 
contraste com o que ocorreu nas economías capitalistas mais adiantn
das da Europa e da América, esta industrializa~ao nao envolveu a inte
gra~iio vertical da economía, que teria ligado a produ~iio de bens de 
capital - a forca dinamica decisiva das economías modernas- a pro
dw;iio de bens de consumo. 

. Contudo, a ~redominan~ia crescente nestes países do modo capi
talista de producao e o cresctmento da substitui~iio das importa~oes 
levou a diferencia~ao social crescente. Isto por sua vez levou no fim 
do. século passado, a urna série de ataques a estrutura polític~ oligár
qUica, q~a~do o. se,t?r popul~r ~ a classe média lutaram para ampliar 
~s seus dtreitos pohtlcos e soctats. O estado oligárquico achou necessá
no responder .s~gmentalmente a estas exigencias e implementar medi
das que beneftctassem os setores urbanos destas classes. Os diferentes 
governos "radicais" do Cone Sul promoveram assim gastos públicos 
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que aumentaram a distribui~;ao dos recursos sociais para as classes mé
dias e mais tarde para os trabalhadores. Isto, por sua vez, deu mais 
ímpeto as exigencias urbanas e ao desenvolvimento industrial a que 
nos referimos. A incorpotacao destes setores sociais no processo polí~ 
tico amplio u a coalizao de apoio do estado, aumentando a sua autono
mía em relacao as classes dominantes tradicionais. Assim, os países do 
Coi:le Sul pareceram repetir a experiencia da Europa Ocidental e da 
América do Norte. · · 
. Em todos estes países, a crise da década de 1930, que trouxe de

semprego generalizado e um declínio dos salários reais, produziu urna 
intensificai;;ao dos conflitos do setor popular e médio quando estes 
grupos procuraram pelo menos recuperar seus antigos níveis de bem
estar, e levou a um longo período de crises no sistema de dominio oli
gárquico. Dentro deste contexto, a burguesía e o estado enfrentaram 
um duplo problema: a necessidade de reativar a acumulacao de capital 
e de controlar a participa~;ao política popular (que nao era neril políti
camente centralizada nem incorporada num movimento autonomo). 
A alternativa adotada foi a de aplicar urna política keynesiana avant 
la /ettre. Desta maneira, através de diferentes tipos de políticas, estes 
países entraram ainda mais cpmpletamente no processo de industriali
zacao para substituir as importacoes, promovido em parte pelo apare
lho do estado. 

No Chile, os conflitos sociais que emergiram, a partir do come~;o 
do século, foram expressos em medida substancial através de canais 
institucionais, estabelecendo assim a legitimidade da representa~;ao 
parlamentar e da subordinacao relativa do exército ao poder civil do 
est!'ldo. O estado evoluiu lentamente para longe da sua forma oligár
quica, tornando-se cada vez mais representativo de um espectro mais 
amplo de interesses·políticos. Em éonseqüencia da crise política que se 
desenvolveu durante a década de 1930, o padrao politico ficou consoli
dado, devido em grande parte a formacao da Frente Popular. Desta 
maneira, ocorreram simultaneamente no Chile um grau significativo 
de democratizacao política do estado (mas do qual os camponeses nao 
participaram), a emergencia de um papel do estado apoiandó direta:
mente a industrializ"acao do país através do favorecimento da acumu
lacao d<.> capital dentro da fracao urbana da burguesía a custa do setor 
agrário, e urna política de distribuicao para os setores médios urbanos 
das cidades. O Chile seguiu assim o padrao típico do populismo. 

Na Argentina e Uruguai,. a crise da década de 1930 resultou na 
erosao da demócratizacao política que já havia ocorrido nestes países. 
Foram estabelecidas ditaduras que, embora impedissem urna volta a 
atividade política popular, adiantou o desenvolvimento industrial e 
aumento u o emprego nas indústrias. A forca económica e política da 
burguesía, combinada com a articulacao politica relativamente fraca 
dos setores populares, levou a este resultado, interroinpendo assim o 
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padrao "democrático" do desenvolvimento político que estes países 
haviam ostentado. 

N o Brasil, a crise das exportacoes trouxe a ruina política dos pro
prietários de terras e a emergencia do exército como agente da coesao 
do estado. Este primeiro tipo de "estado militar" apoiou o desenvolví
mento do setor industrial e promoveu o controle político sobre as mas
sas populares urbanas, enquanto negava participacao política as mas
sas camponesas, que ainda eram dominad¡_ts pelos proprietários de ter
ras pré-capitalistas. Subseqüentemente, o período da Segunda Guerra 
Mundial trouxe aumentos depreco e valume das exportacoes, restri
coes as importacoes industriais e um congelamento salarial "a fim de 
aumentar os esforcos dos aliados." Estes acontecimentos levaram a 
urna ·acumulacao de capital grandemente aumentada no setor indus
trial e ao crescimento numérico das classes médias e dos trabalhadores 
urbanos. Contudo estes grupos continuaram a ter um papel político e 
economico restrito na sociedade. 

· O reinicio do conflito de classes levou a eliminacao desta contra
dicao e a emergencia de urna configuracao política que resultou no 
deslocamento total da coalizao oligárquico-imperialista. Levou tam
bém a modificacao do caráter do estado, que veio a ser representativo 
dos interesses "nacionais" incorporado numa burguesi1;1 nacional em 
associa~;ao com as classes média e trabalhadora. O triunfo desta coali~ 
zao nacional resulto u no que Perón - o u mais tarde, no Peru, os pro
pagandistas da "Revolucao Peruana" - teriam chamado de "segl!nda 
independencia", que resulto u na formacao do estado populista - con
tudo sem fazer qualquer tentativa de atacar a.estrutura agrária existen~ 
te. 

Embora no Uruguai e no Chile o populismo se desenvolvesse. 
a través do caminho da representacao liberal-democrática, no Brasil e 
na Argentina o estado organizou as classes populares de maneira cor
porativa, subordinando-as ao controle do governo e assim aos interes
ses do desenvolvimento capitalista nacional. 

Apesar das diferencas entre os regimes políticos destes países, o 
caráter de classe do estado populista era relativamente semelhante. Ele 
promoveu simultaneamente urna política de acumulacao capitalista na 
indústria- inclusive no setor público - e de distribuicao para as cama
das populares e médias das cidades, baseado em recursos extraídos dos 
setores de exportacao agrícola e mineral. Desta maneira, o estado as
sumiu o papel de patrocinador e árbitro de um novo pacto do domi
nio. 

Jfouve, contudo, problemas inerentes ao padrao de crescimento 
que ·ocorreram durante o período populista. A substituicao das impor: 
tacoes exigiu a importacao aumentada de bens intermediários e de ca
pital que, coincidindo como aconteceu com a falta de dinamismo .do 
setor exportador, levou a urna perda crescente das reservas internacio-
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nais e a umaumento substancial da divida externa. O alto nível de pro
tecáo tarifária que havia sido estendido as industrias nacionais, a natu
reza oligopolista do comércio internacional e as tarifas protecionistas 
dos países capitalistas adiantados significaram que estas sociedades la
tino-americanas náo podiam resolver este "gargalo" a través da expor
tacáo de artigos manufaturados. Além disso, o padráo regressivo da 
distribuicáo da renda pode ter restringido o tamanho do mercado do.:. 
méstico, com o resultado de que a industrializacáo respondeu as de
mandas dos setores da populacáo com níveis de renda mais altos. 

As conseqüenci:as destas contradicoes sáo bem conhecidas: 
problemas com o balanco de pagamentos e balanca comercial, déficits 
fiscais, impressáo de moeda corrente sem lastro e,. finalmente, urna in
fla,cáo desenfreada que devastou estes países durante _as décadas de 
1950 e 1960. Em certo sentido, como disse Hirschman, esta inflacáo 
serviu como urna alternativa a guerra civil. tornando mais fácil 
manter o equilíbrio entre as classes sociais. Contudo o conflito de clas
ses que se desenvolveu em torno da questáo da inflacáo desmascarou 
em última análise o caráter básico do "pacto de dominio", tornando a 
harmonizacáo dos diferentes interesses de classe que cercavam o esta
do cada vez mais difícil. No Chile e nó Urüguai, ondeas organizacoes 
políticas das diferentes classes sociais confrontavam-se urnas as outras 
dentro do parlamento, o estado pode canalizar os conflitos para den
tro da estrutura institucional existente. Na Argentina e no Brasil, por 
outro lado, as organizacoes formais representativas do setor popular 
foram subordinadas ao estado. Isto contribuiu para um tipo diferente 
demobilizacao do setor P,opular, para a autonomia crescente deste se
tor em relacao ao estado e, finalmente, para urna confrontacao com u 
estado e com a sua política de conciliacao de classes. Assim, na Argen~. 
tina, a "exclusao" política destas classes estava na "agenda'' do estado 
a partir do riteio da década de 1950, e no Brasil desde o fim da mesma 

década, quando o estado populista comecou a se desintegrar. 
Apesar disso, em todos estes casos, os partidos políticos do setor 

popular estavam de fato incorporados no sistema de legitimacao que 
apoiou a orientacao de classe básica do estado, .e eles náo tentaram 
apresentar urna alternativa política anticapitalista. Estes p_artidos, 
que haviam entao aumentado signiticativamente sua forca política, 
procuraram perpetuar a situacáo existente. Emergiu assim urna situa
~ao que, em termos Gramscianos, envolveu um impasse hegemónico. 
Este impasse foi terminado quando a burguesía, com o apoio aberto 
dos governos e do capital estrangeiro - que nesse meio tempo chega
ram a controlar importantes áreas da indústria, comércio e financas -
mobilizou o apoio da classe média e resolveu a crise através.de um gol
pe militar. 

É neste "limite" exterior deste padrao de desenvolvimento que as 
diferencas entre tipos distintos de desenvolvimento capitalista se tor-
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nam claras, como no contraste entre os estados do "núcleo" capitalis
ta europeu e desenvolvidos "atrasados" latino-americanos. Nestes úl
timos casos, esta mobilizacao política das "classes perigosas" expuse-' 
ram . o caráter de classe do estado, forcando-o a revelar sua natureza 
coercitiva a sua incapacidade de absorver as pressoes populares da 
maneira européia ou norte-americana incorporando-as com sucesso 
dentro da orientacáo de classe mais ampla do estado. Em vez disso, a 
classe dominante derrotou as forcas populares com o apoio das classes 
médias, incorporando estas efetivamente num projeto de expansáo ca
pitalista nacionaL A mobilizacao pcilítica das classes populares nos 
países latino-americanos mais adiantados levou assim a urna crise or
ganica do sistema de dominio que forcou o estado a abandonar o seu 
papel ambiguo como árbitro do conflito de classes e a revelar a sua na
tureza coercitiva e dependente. 

As forcas armadas eliminaram as instituicoes representativas 
sobre as quais a classe dominante havia perdido o controle. Elas ex
pandiram simultaneamente a esfera da influencia militar a ponto de 
"militarizarem" o aparelho do estado a fim de poderem participar ati
vamente da luta social e derrotar o inimigo da sua classe - o setor po
pular. A militarizacao do estado envolveu eliminar as protecoes das li
berdades civis que haviam sido desenvolvidas após lutas.sociaislongas 
e difíceis, permitindo ao estado militar realizar urna espécie de opera
cáo de guerra que, por sua bnita:lidade sistemática, se projeta como 
acontecimento balizador na história da regiáo. A militarizacao do es
tado pretendía também garantir a subordinacáo das classes populares 
urna vez derrotadas nesta luta social. Isto foi feito a fim de criar as 
condicoes para reconstituir e expandir o modo capitalista-dependente 
de producáo. N este novo contexto, os militares consideraram a prote
cáo desta forma de capitalismo como essencial para os interesses da se
guranca nacional dos militares como instituicao. 

Esta versáo abreviada e simplificada do desenvolvimento dos paí
ses latino-americanos adiantados deixou obviamente de fora muitos 
detalhes importantes. Ela tem por fim apenas .fornecer um ponto de 
comparacáo com aqueles países que nao seguiram este padrao "clássi
co" dos países do Cone Sul. 

AS SOCIEDADES "ENCLAVE" 

As sociedades que foram inc:orporadas na periferia do sistema 
económico internacional através do envolvimento direto do capital es
trangeiro na producáo de produtos primários para exportacáo experi
mentaram um padrao distinto de evolucao que examinaremos agora. 
Nestes casos· o capital estrangeiro penetrou -literalmente- numa es
trutura económica e social pré-capitalista sem alterar significativa
mente esta estrutura. Na verdade, o capital estrangeiro se alinhou com 
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os representantes mais conspicuos do modo de produ~ao pré
capitalista: os grandes proprietários de terras e a burguesía comercial. 
Emergiu assim a alian~a "imperialista-feudal" cujo aparedmento foi 
notado por .vários autores dessa era. 

Isto levou Haya de la Torre a observar, parafraseando Lenine, 
que enquanto o imperialismo constituj a fase final do capitalismo nos 
países adia:ntados, corresponde a prii:neira fase do capitalismo nos paí
ses que se desenvolvem tarde. Foi esta simbiose que levou vários ana
listas durante as primeiras décadas do século a caracterizarem estas 
como sociedades ~'duplas", envolvendo um setor capitalista· "moder
no" orientado em torno da iniciativa estrangeira e um setor pré
capitalista ''tradicional" controlado pelos proprietários de terras e a 
classe comercial nacional, 

O capitalism_o enclave esta va ligado as estruturas económicas pré
capitalistas através de vários meios. o setor pré-capitalista forneciá 
aos enclaves trabalhadores cujos salários eram mais baixos em rela~ao 
aquel es . das metrópoles, em parte porque suas fontes alternativas de em
prego eram bastante restritas, devido a manuten~ao de urna estrutura 
pré-industrial. Outro fator que contribuiu para o baixo custo de man-: 
ter a for~a de trabalho foi o fato dos trabalhadores receberem parte 
dos seus salários em alimentos. Em muitos casos os enclaves manti
nham suas próprias fazendas onde, com base nos modos pré
capitalistas de produ~ao, produziam alimentos que eram mais tarde 
vendidos através do sistema de comercializa~ao local. Desta maneira, 
os encl~ves nao só extraíam mais-valia do trabalho dos seus emprega
dos, que era devolvida aos países estrangeiros de onde o capital para 
os enclaves tinha vindo originalmente, como também se beneficiavam 
indiretamente da participa~ao dos seus trabalhadores nestes modos 
-pré-capitalistas de produ~ao. 

J á que o propósito dos enclaves era extrair produtos primários 
baratos em rela~,tao aqueles que de outra maneira podiam ser obtidos 
no mercado doméstico da metrópole, eles nao encorajavam o desen
volvimento industrial do país enclave, organizando-o em vez disso 
como um produtor monocultural de produtos primários. Assim, nao 
só estavam as planta~,toes e as minas nas maos do capital estrangeiro, 
como também todo o sistema de transportes, tanto interno como in
ternacional, que era projetado e construido no interésse deles; as jnsti
tui~,toes financeiras, através das quais os fundos necessários para suas 
opera~,toes nacionais e internacionais eram transferidos; e a comerciali
za~,tao nao só das exporta~,toes, como também das importa~,toes - nas 
quais os enclaves ficavam envolvidos tanto numa base por atacado 
como a varejo. Assim, o enclave veio a serligado a muitas facetas dife
rentes da vida económica e social e veio também a ser ligado intima
mente a burguesía comercial local, bem como aos proprietários de ter
ras tradicionais. 
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N estas condi~oes, o caráter dos. setores dominantes da sociedade 
nacional veio a ser moldado pela presen~a dos enclaves. Eles se .torna
raro urna clientela de classe em rela~ao a ~tas companhias - e aos go
vernos.-dos respectivos países de origem das-companhias estrangeiras. 
Eles prócuraram obter favores de8tes _atores externos a fim de se liga
rem as atividades que decorriam. destes enclaves. 

O estado, que estava nas maos de diferentes fra~oes da classe pro
prietária de tetras que competiam urnas comas outras porfávores dos 
enclaves,- servía aos interesses económicos dominantes nesta situa~ao. 
Dentro da evolu~,tao histórica complexa destes paises, houve certamen;. 
te alguns conflitos.. de classe importantes dentro da élasse dominante. 
Contudo, para os fins atuais, é suficiente notar que a tendencia domi
nante era no sentido da subordina~ao completa dos proprietários de 
terras locais aos inter~sses das companhias e governos estrangeiros. 

A justifica~ao ideológica para esta subordina~o total dos pro
prietários de terras locais e seus representantes políticos aos enclaves 
decorria da idéia de que estes "países" nao podiam se apoiar em seus 
próprios recursos para o seu desenvolvimento. Já que os enclaves cria
vam recursos para a capitaliza~ao dos proprietáriqs de terras e comer
ciantes; o estado - apoiando os enclaves - estava· ajudando a criar 
óportunidades para o desenvolvimento nacional que nao existiam pre
viamente. Nao pareCía haver nenhuma alternativa realista além da
quela de atender a todas as condi~ües exigidas pelo capital estrangeiro 
de manter o sistema de explora~ao pré-capitalista que tornou possível 
pa:ra as exporta~,toes terem urna vantagem comparativa nos mercados 
internacionais. Só desta maneira podía o capital estrangeiro e a tecno
i_ogia que o acompanhava entrarem nestes paises, tornando .assim 
possível atingir a estabilidade política e o desenvolvimento económico. 

Embora este argumento fosse repetido interminavelmente em to
dos os casos, nao impediu os intele_ctuais mais importantes da classe 
dominante de perceberem que esta situa~,tao colocava o país em condi
~,toes "quase coloniais". Contudo o "realésmo" deles levou-os a perce
berem que nao havia nenhuma outra alternativa além da anarq"uia 
política e guerras entre os caudilhos locais que eles já haviam experi
mentado antes da penetra~,tao capitalista. 

Desta maneira, em <:ontraste com o que aconteceu no Cone Sul, a 
classe "nacional dominante" tinha apenas urna margem muito. estreita 
de autonomía económica e politica em rela~ao ao capital e aos gover
nos estrangeiros. lsto decorria da incapacidade delas de acumularem 
capital~ exceto de maneira muito limitada e em atividades íntimamente 
ligadas e subordinadas aos enclaves. A extensao e aptofundamento do 
mercado doméstico foi também extremamente ·limitado, mesmo no 
nivel mais simples de· substitui~,tao das importa~oes. Por todos estes 
motivos. a estrutura capitalista senhorial da sociedade na quaJ se en-
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contrava a maior parte da popula~ao era assim perpetuada nestas so
ciedades semicoloniais. 

N estas condi~oes, a classe políticamente dominante, que era a re
presentante direta dos interesses combinados do capital estrangeiro e 
dos seus "sócios mais mo~os", os proprietários de tetras e comercian
tes, deixou de estabelecer hegemonía e de criar urna identifica~ao por 
parte das massas exploradas com institui~oes políticas nacionais e de 
obter a lealdade delas, particularmente nos países nos quais estas mas
sas eram indias. 

Da mesma forma, a natureza da estrutura social tornou impossi
vel edificar um estado naCional do tipo que havia emergido no Cone 
Sul. Apoiando a perpetua~ao da estrutura de poder local tradicional, o 
capital estrangeii:o limitou severamente a forma~ao de um "mercado 
interno" e.conomico, social, cultural ,e político que pudesse ajudar a 
homogeneizar a vida política e social. · 

· Contudo esta mesma ordem política imperialista~oligárquica 
criou por sua vez suas próprias contradi~oes. Por um lado, a natureza 
capitalista do enclave levou a um processo de deslocamento da popu
la~ao trabalhadora dos seus meios de produ~ao tradicionais para as 
plantacoes e as minas e, portanto, de suas formas tradicionais de rela
coes sociais e culturais. Da mesma forma, o desenvolvimento capitalis
ta levou a eliminacao de alguns setores tradicionais do poder, bem 
como de segmentos da classe média compostos de pequenos e médios 
proprietários de terras, comerciantes 'e artesaos. 

Por outro lado, a demanda por alimentos criada pela proletariza
cao dos trabalhadores do enclave levou os proprietários de terras a 
exigirem. um nivel mais alto de aluguel dos seus trabalhadores depen
dentes. Levou-os também a controlarem com mais cuidado os canais 
de comercializa~ao dos pi'odutos agrícolas a fim de maximizar o seu 
controle do mercado recém-expandido, impedindo desse modo os 
camponeses de venderem diretamente a este novo mercado .. 

Esta recomposicao da estrutura de classe levou a movimentos de 
protesto generalizados nos quais os trabalhadores, camponeses e 
membros das classes médias se reuniram e identificaram como seu ini
migo comum a coalizao que havia se formado em torno do capital es
trangeiro. Além do mais, naqueles países em que a massa da popula
cao difería étnica e racialmente desta coa]izao dominante, os protestos 
tomaram conotacoes indígenas, messianicas e nativistas claras. 

Nos países organizados em torno dos enclaves, esta mobilizacao 
popular reuniu o campesinato, o proletariado nascente e as classes mé
dias em moviinentos políticos que eram simultaneamente antioli
gárquicas e antiimperialistas. Vale dizer, estes movimentos foram 
preparados para destruir, por meio da intervencao direta das massas, 
tanto as bases do poder pré-capitalista como aquetas do capital estran
geiro. Isto.hnpficou em acoes tais como eliminar a hacienda senhorial, 
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nacionaliz~ndo as companhias estrangeiras e.promovendo um proces
so de democratiza~ao polftica e social que proporcionaría urna base 
para a forma~ao de um estado e urna sociedade nacionais. 'Estes movi
mentos foram assim de natureza revolucionária e tinham urna orienta
cao nacionalista e popular. Estes movimentos revolucionários nacio
nais ou nacional-populistas adotaram posi~oes que coincidem com 
aquetas do socialismo. Como estes movimentos pretendiam a elimina
cao nao só das bases pré-capitalistas de dominio como também do ca
pital estrangeiro, o que constituí o núcleo do capitalismo nestas socie
dades, eles na verdade assumiram urna postura anticapitalista. 

Assim nao constituí nenhuma coincidencia que o México, a Gua
temala, o Panamá, o Peru e a Bolívia tenham experimentado moví
mentas populistas nacionais. Tampouco constituí coincidencia o fato 
do México e do Peru terem produzido as versoes ideologicamente mais 
puras deste tipo de movimento político e as obras políticas de Haya de 
la Torre e Mariátegili serem ainda enormemente importantes para 
compreender estas sociedades. 

SOCIEDADES ENCLAVE E IDEOLOGIA POLÍTICA: 
HA Y A E MARIÁTEGUI 

Num ponto inicial do desenvolvimento da mobilizacao popular 
nacional no Peru durante a década de 1920, Haya de la Torre, num li
vro que é clássico na literatura política da América Latina, proclamou 
a necessidade dé criar um movimento popular e político nacional, ba
seado nos trabalhadores e camponeses e dirigido pela classe média. 2 

Este movimento destruiría o "feudalismo" e eliminaría o dominio do 
capital estrangeiro por meio da formacao de um estado antiimpe
rialista, semelhante aquele que estava emergindo da revolucao 
mexicana. Este estado, dirigido pela classe média, criaría um setor ca
pitalista do estado que dominaría a economía e também promovería o 
desenvolvimento da burguesía. Contudo, ele controlaría também esta 
burguesía a fim de manter ·o seu caráter nacional e nacionalista. 

Contudo, ao mesmo tempo, o estado protegería os interesses dos 
camponeses e dos trabalhadores, transformando-se assim numa estru
tura política através da qua! a classe média manteria o poder e procu
raría representar as outras classes sociais, controlando-as simultanea
mente e organizando-as através de mecanismos corporativos. 

Nao obstante, segundo o argumento de Haya, devido a pobreza e 
fraquezl;l das sociedades latino-americanas - que foram conseqüencia 

. 2 El antiimperialismo y el Apra de Víctor Raul Haya de la Torre (Lima· Editorial 
Amanta, 1972), quarta edir,;iio. · 
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da explora~íio colonial, primeiro pela Espanlta e mais tarde pela Ingla~ 
terra.e os Estados Unidos·- estes paises latino-americanos teriam que 
encontrar um caminho para obter capital e tecnología dos paises impe
rialistas em termos coerentes com os "interesses nacionais". Só um es
tado baseado ~o apoio popular nacional pocUa negociar efetivamente 
como ca¡>ital imperialista. Só desta maneira podiarn os interesses dll 
ria~íio e aqueles do capital estrangeiro ser harnionizados. O país podía 
dessa forma alcan~ar o crescimento económico e os capitalistas estran
geiros podiam adquirir os produtos primários necessários para o seu 
desenvolvimento industrial. 

Mariátegui, escrevendo de urna posi~íio socialista, concordou 
com Haya sobre a necessidade de formar urna ampla coalizao multi
classes. 3 Mas, ao contrário de Haya, Mariátegui sustentava que só 
attavés da consecu~ao do socialismo podiam as reformas democráti
co-~urguesas que o Peru .e a América Latina necessitavam ser realiza~ 

1 
das com sucesso. Só desta maneira podía a nacionaliza~ao da socieda
de através de um· movimento de massa baseado popularmente ser con
seguida efetivamente. 

Mariátegui baseou sua análise na premissa de que a natureza do 
dominio estrangeiro decorreu da liga~íio. íntima entre o imperialismo
. capitalista e o "feudalismo" local. Dai, a elimina~ao de um. destes ele
mentos implícava necessariamente na ehmina~ao do outro. Aléni dis
so, o caráter imperialista do doinínio capitalista tornou o desenvolví
mento capitalista autónomo impossivel nestes paises. Além do m:ais, 
embora as classes médias tívessem urna posi~ao política um tanto mar
ginal, partilhitvam de fato com os proprietárl.ós de terras e () capital es
trangeiro oma "forte oposi~ao a: emergenCia de qualqúer fonna efetiva 
de formula~ao popular de exigencias. Isto era devido em parte as pro
nunciadas diferen~as étnicas e sociais entre eles e as massas populares. 
Ele concluiu assim, num argumento que foi confirmado pela história; 
que o desenvolvimento do capitalismo erivo~via de fato o desenvolví
mento de dominio semicoloriial do Peru e da Indo-América. 

Nao há nenhum meio melhor de confirmar esta análise de Mariá
tegui, e de refutar a análise nacionai~populista de Haya de la Torre, do 
que examinar a experiencia ·histórica atual do México e do Peru. 

MÉXICO 

A revolu~ao liberal que ocorreu no México no meio do século de
zenove trouxe a tomada das terras da igreja e a venda destas terras, o 

3 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Marlátegui (Lima: 
Editorial Amanta, 1965), sexta edi~iio. Publicado em ingles como Seven Interprétive Es
says on Peruvian Reality· (Austin: University of Texas Press, 1971). Ver tambéin o seu 
ldeo/ogia y po/itica (Lima: Editorial Amanta, 1972), sexta ediciio. 
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que levo~ a ~mergenAcia 
0 

de uin novo processo de forma~ao de hacien
d~~o ?ev~do a emergencia dos .Estados Unidos como urna potencia ca
pttahsta tmpo~tante, estas haci.endas logo foram ligadas ao desenvolvi
ment? captt~hsta daquele pats~ ao mesmo tempo que as haciendas 
ma~tm.ham mtactas! e em mmtos casos refor~adás, as formas pr~ 

. cap1tahstas de rela~oes sociais. 
No fim do século, o capital dos Estados Unidos penetrou efeti

vame~te na s~ci~dade m~xicana, formando po~erosos enclaves de mi
nera~ao e agnc~las que tm.ham la~os estreitos com os proprietários de 
terras e -comerciantes. me1ncanos. O deslocamento maci~o produzido 
pel?s. enclaves encoraJaram o desenvolvimento de um mercado interno 
IQC~ptente ~ com ele alguns centros industriais que, pelos motivos dis~ 
cuttdc;>s actma, logo foram bloqueados em seu desenvolvimento. 

Estes processos demolidores que reformaram a sociedade mexica
~a produzuam um poderoso inovimento político que incluiua.burgue-. 
sta nascente, a classe média! os operários industriais e os camporieses _ 
tanto aqueles que foram pnvados de suas terras pelas haciendas como 
~queles que haviam sido sujeitos a práticas de explora~ao no~as e mais 
mtensas que. quase chega.vam a escravidao. Estes grupos todos procu~ 
raram at.raves deste mov1mento melhorar suas posi~oes dentro da or-
dem social. · 

Atray~s da a~a.o direta das massas camponesas, ~ revolu~ao mexi
cana .erradtcou o ststema de haciendas existente e os enclaves norte
am_encanos. Co~~udo o est~do '.'~?tiimperialista", que representava 
os mteresses das clas~es naciOnais '. ~escobriu rapidamente que tinha 
qu~ estabelecer mecamsmos de conctha~ao das classes a fim de conse
gmr o controle da nova situa~ao política. Isto é, as classes médias go
vernantes precisavam "interromper" o processo revolucionário e i~sti
tucionalizar a participa~ao dos diferentes setores- especialmente da~ 
cl~sses P<;>pulares. Plutarco Elias Calles, no fim da década de 1920, 
cnou asstm o fundamento corporativo do estado mexicano estabele
cen~o urna org~niza~ao p~rtidária que reuniu os diferentes setores da 
socted~de atra~~s _de um ttpo de representa~ao funcional e que serviu 
como mtermedtan~ entre.es!es setores e o aparelho do estado. O parti
do procurou defimr os hmttes permissíveis da atividade política de 
ca~a um destes setores ?e urna maneira coerente c:om os·interesses glo
ba,ts _do estado e d~ na~ao,. ~ue eram por sua vez definidos pelas classes 
medtas. Este arranJo permttlu o desen':'olvimento do capiÜtlismo de es
tado e, sob a sua tutela, o desenvolvtmento da burguesía nacional _ 
que_ nao obstante foi institucionalmente encapsulada e privada da ca
pacidade de expressao política autónoma. 

Tendo tido sucesso na interrup~ao do processo revolucionário e 
~~ ~stabelecimento destas estruturas corporativas, o estado mexicano 
I~tctou .o pro~esso d~,consolidar .o capitalismo mexicano e de "nego
Ciar os mvesttmentos com o capital estrangeiro durante o período de-
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cisívo da Segunda Guerra Mundial. A partir des.se ponto, f~i criado 
u m "clima" favorável de investimentos para o capttal estrangeuo, com 
as oportunidades correspondentes para a tr<:>;.ca irrestr!ta de ~oe~a 
corrente e repatriac;ao de lucros, na compreensll:o de que 1~to fact!!tan.a 
o desenvolvimento industrial do país. Asstm emergm o antl· 
imp~rialismo construtivo" ao qual Hay~ de _la Tor!e havia alud~do em 
seu plano político para o Peru. No Mextco ~sto veto a ser.t?encwnado 
como "desarrollo estabilizador" (desenvolvtmento estabthzador). 

o controle efetivo sobre o setor popular, juntamente com_a reten~ 
c;ao das formas pré-capitalistas deprod~cao ~co.m excec;ao da~ ~ondi
c;oes de quase-escravidao, que havtam stdo ehmmad~s) .e substdtos d? 
estado facilitaram altas taxas de ganhos para os capttahstas estran~et
ros, q~e reinvestiam parte deste lucro no México. O papel. do capttal 
estrangeiro foi assim estendido além do enclave, contnbumdo oesse . 
modo para o desenvolvimento industrial dentro do país. Este ~esenv?l
vimento por sua vez encorajou a emergen,cia de urna ~urguesta nll:cto
nal subordinada tanto a o estado como as companhtas. estrangeuas. 
Juntamente com o capital privado estrangeiro e local, o setor do e.st~
do da economía assumiu também um papel importante, com o obJetl· 
vo de subsidiar e, ao mesmo tempo, "contrabalancar". o capi~alpriv__a
do. Mas, como nos casos do Cone Sul, o processo de mdustnahzac;ao 
envolveu principalmente os artigos de consumo aca~bados. Em conse
qüencia, o México veio a ser apanhado out? pad!ao crescentem~nte 
desfavorável de repatriac;ao de lucros pelos mvestldo~es estra~9e~ros, 
forte dependencia das importac;oes de capital e ~ens mter~ed~an?s~ e 
endividamento externo, com o padrao concomitante de dtstnbUtc;ao 
regressiva da renda. ~ . A • 

Nao obstante, o país experimentou urna expan.sao economtca sem 
panilelos, envolvendo q~ase tri~ta .anos de cresctmento sustentad~. 
Contudo, devido ao carater capttahsta-dependente deste A de.senvolvt· 
mento, o México nao resolveu de fato os problemas economtc~s e so
ciais apresentadós pela Revoluc;ao Mexicana. Observa-se asstm um 
empobrecimento relativo ~rescente ~e .amplos setores ~as classes po
pulares concentrados nas ctdadeJ pnnctpats e .que constltuem urna po· 
pulac;ao "marginal" ou,para colocar em termos ciássicos, uma:popu· 
lacao estruturalmente desempr~gada. A previsao d.e Mariátegm sobre 
a s.orte que aguardava o México em c?ns~qüen~ia da escolha de urna 
.estratégia de desebvolvimento neocapttahsta fot confirmad~. 

o controle corporativo efetivo que o estado exerce atraves do PRI 
sobre as massas populares é baseado em su~ ca pacida?~ de est~be.lec~r 
lac;os políticos clientelistas através de "caciques" pohtlcos e smdtcats. 
Devido a rápida expansao económica, tanto o estado como a burgue
sía puderam incorpora.r parcialmente as classes po~;m~a!es ?e '!ma for
ma "segmentar", enquanto o aparelho estatal-parttdarto-smdtcal pro· 
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cura va mantero controle sobre a populac;iio, inibindo dessa formato
das as possibilidades de desenvolvimento autónomo. 

Com base nestes instrumentos políticos, o estado e o seu partido 
criaram urna imagem de grande eficiencia, de urna capacidade de neu-. 
tralizar a oposic;ao, o que por sua vez aumentou a sua capacidade de 
controle político da populac;ao. Da mesma forma, o estado identifi
cou-se íntimamente com cis simbolos do nacionalismo, mobilizando 
efetivamente seus recursos para reforc;ar esta sua identificac;ao com a· 
naciio. Nestas condic;oes, qualquer um que ataque o estado ou o seu 
partid~ pode ser acusado de cómportamento "antinacional". e cie es
tar aliado dos interesses oligárquicos e estrangeiros aos quais a revolu· 
c;iio se opós originalmente. 

Apesar de tudo, as classes populares superaram o controle impos
to sobre elas_pelo. estado em váriás ocasióes desde a década de 1940, 
demonstrando que a simples retórica nao compensa as severas limita
caes da classe des te "naciomilismo-revoiticionário". Estas insurrei
c;oes, que ameac;aram subverter a ordem política institucional, foram 
sistemáticas e violentamente reprimidas·. Ao mesmo tempo, houve 
urna intensificac;iio do uso distributivo admitido da politica de patrocí
n.io e um eilrijeciment~ dos cont~oies c<_>rporativos, coro a conseqüen
Cla deste protesto ter stdo neutrahzado. A alternac;iio parecida com um 
pendulo entre governos "estabilizadores" e "nacionalistas" no Méxi
co, a qual é feíta referencia freqüente na literatura, ocorre precisamen
te em resposta a estes episódios de mobilizac;iio popular. 

· A intensificac;iio destas pressóes durante a década passada que le
v?u ~ explosao de 1968 forneceu um aviso claro de que o regime poli
ctal tmha que adotar urna posic;iio nacionalista, revitalizando sua ideo
logia e políticas reformistas. A diversificac;ao conseguida através de 
trinta anos de capitalismo e a política de "desarrollo compartido" 
("d~senvolvimento partilhado") que viria a ser a fórmula substituta do 
"desarrollo estabilizador" ("desenvolvimento estabilizador"), provo
cou finalmente urna crise no sistema existente de nacionaiismo revolu
cionário. 

Inicialmente, a partir de 1970, o executivo procurou democratizar 
o re~ime político, . desma~telando os mecanismos-chave que haviam 
P!ev~amen~e tornado posstvel o funcionamento de um sistema que ha
vta stdo cmdadosamente controlado do pináculo do aparelho do esta
do. A oposic;iio da organizac;ao partidária-estatal e da hurguesia- tari-:
to "nacional" como estrangeira - rapidamente iornou claro que este 
esforc;o estava destinado ao fracasso. O que restava era a retórica e as 
políticas típicas do populismo. · · 

Com r.elac;iio a retórica, o governo mais urna vez engajou-se no 
discurso nacionalista que foi f1,1ndido no novo molde do Terceiro 
Mundismo ~que pr?curou reforc;ar sua identificaciio como "povo", 
atacando o tmpenahsmo e os "ricos". Com relacao a política econó-
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mica, os gasto~ públicos destinados a ajudar seg~entos dos setore$ 
médio inferior e popu]ar·. fora~ a~mentados con~tderavelmente, ao 
mesmo tempo que os recursos pubhcos er~~ tamb~~ u~ados.par.~ ex
pandir o ~apitalismo.de .estado, c~m o. objetrv_ode nacl<~nahzar e~ 
ú1iima a:nálise e economta. Nesse mtenm, o governo contm~ou a pra
tica firmemente estabeledda. de subsidiar a burguesía naciOnal e es-
trangeira. . _ 

Estas políticas, a infla~ao em curso e a estagna~ao n~s Est~d~s 
Unidos levaram a urna crise na contradi~ao entre acumula~ao e dtstn
bui~ao. Após mais de trinta anos de estabilidade, o. México ~ome~ou ~ 
sofrer 0 problema económico dos outro~ p~ises lat~no-~menc_anos: dt
ficuldades no balan~o de pagamentos, defictts fiscats, e.mfla~ao o q~e, 
juntamente com a retórica nacionalist~, levo u a urna vtol~nta redu~ao 
dos investimentos estrangeiros. Tudo tsto levou a urna cnse profunda, 
tao profunda que no fim de 1976 o México enfrentou ~ situa~&.o ~em 
precedente de sofrer urna corri4a espetacular aos ~ep~sttos bancártos_, 
a aniea~a explícita de um golpe, e urna desvalonza~ao da moeda de 
quase 100 por cento. .. . _ 

Atualmente a situa~ao é totalmente diferente daquela da década 
de 1940. Urna burguesía nacional poderosa, íntimamente ligada aos 
in vestimentas estrangeiros e que emergiu dentro da estrutura proteto~ 
ra do nacionalismo revolucionário, desempenha um papelpolitico que 
envolve graus crescentes de autonomía em rela~ao ao estado. O inves;.. 
timento de capitais públicos sobrepoe-se aos inv~stimentos priv~dos -

· n,acio~ais e estrange!ro§ .:-: a tal ponto que pod<?m tgnorar a retórtca na· 
cioniilista e reformista. · · · . 

Ao mesmo tempo, contudo,_os trabalhadores dos setores mais di
namicos da produ~ao, que perteÍlcem a organiia~oes trabalhistas liga
das a estrutura vertícal do PRI, estao aumentando suas exigencias de 
manter ou melhorar seus níveis de renda. Esta pressao dos trabalha
dores for~a os líderes trabalhistas admitidos a:apreseñtarem estas exi
gencias ao estado, legitimando dessa forma o papel decisivo que estes 
líderes desempenham dentro do sistema de dominio. Contudo, estas 
exigencias conflitam com os interesses da burg~~sia n~~ion~l ~ estra~
geira, que procu~a ~stabelecer um program~ ~e esta~th~a~a.o . econo
mica, com o objetivo de melhorar sua post~ao economtca a custa da 
renda do trabalhador. 

Este agravamento das contradi~oes dentro ?? sistema ~ode ult~a
passar a capacidade do PRI e do govern? de eq~thbrar e arbttrar.os ~~
teresses do capital e trabalho em confltto. Asstm, o estado esta boje 
tendendo a perder a sua capacidade de disciplinar e controlar estes se
tares da sociedade que estao emergindo como cada vez mais autóno
mos em rela~ao a ele. Dadas estas condi~oes, pode parecer que o Mé
Kico esteja evoluindo gradualmente par~ um regi~e au,torit~r!o
burocrático por vir a se parecer com os regtmes deste ttpo da Amenca 
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do Sul. Contudo, ele nao teve que se mover no sentido deste tiJ)O de 
sistema por meio de um · regime de "seguran~a nacional" ba~eado 
numa ditadura- militar, já que ainda pode .se apoiar no PRI. 

Contudo, nestas novas condi~es, emergiu urna contradi~ao que 
será difícil resolver e que pode empurrar o México nesta dir~ao. A he
gemonía do estado em rela~ao as diferentes classes sociais está baseada 
no legado da revolu~ao e no papel que se acredita que ela desempenhe 
na defesa -dos interesses "nacionais" e "populares". A repressao eco
nómica e política generalizadas exigidas por urna política de estabiliza
cao minará a coalizao de apoio do estado, provocando urna divisao 
entre este e a sociedade, com o desmantelamento conseqüente do apa
relho político criado em conseqüencia da Revolu~ao Mexicana. A p~e
cariedade política do dominio de classe ficaria entao completamente 
evidente, exigindo a reorganiza~ao total do regime; com todas as ·con
seqüencias. decisivas que isto acarretaría. 

PERU 

No fim do século dezenove, o Peru continuava a ser governado 
pelos gamonales e caudillos que estavam ligados aos interesses diver
gentes dos diferentes grupos regionais de proprietários de terras e co
merciantes, que por sua vez dominavam a popula~o india. N este sen
tido, o sistema social e político era de caráter colonial. Nenhum setor 
da classe dominante foi capaz de formar um estado nacional e dar urna 
identidade ·nacional a sociedade peruana. 

Além do. mais, o país se tornara seriamente "descapitalizado'?, 
a pesar de ha ver gozado por quarenta anos de urna recieta relativamen
te alta decorrente das exporta~oes de guano. Esta descapitaliza~ao foi 
devida, fundamentalmente, ao fato destas receitas levarem principal
mente ao enriquecimento da burguesía comercial, que riao encontrou 
oportunidade melhor para investimento do que destinar o seu capital 
ao comércio importador e a fazer empréstimos ao governo, que estava 
em estado permanente de endividamento. As receitas públicas, por sua 
vez, eram usadas para subjugar as rebelioes dos caudilhos e seus seguí:. 
dores, que estavam ansiosos para obter o controle da lucrativa receita 

· <do guano. Houve assim um fracasso em transformar a estrutura pro
dutiva e social do país. Mais tarde, na década de 1870, o governo in
cori'eu num débito exorbitante para construir estradas de ferro, na es
peranca de que isto aumentasse as oportunidades para a exporta~ao de 
produtos primários e para a integra~ao territorial do país. O fracasso 
deste projeto, o declínio da produ~ao de guano e a crise financeira eu
ropéia levaram o país a bancarrota. Este ciclo de desastres foi comple
tado pela derrota de Peru pelo Cl}ile na Guerra do Pacífico (1879-
1883). 
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No fim.do século foi reiniciado um novo ctclo de desenvolvimen· 
to de um caráter cada vez mais capitalista, mas este veio a ser rapida
mente dominado pelo capital e&trangeiro, em parte devido a ausencia 
de capitais locais. O capital estrangeiro come~;ou. a domina~ as ár~as 
mais importantes da produ~;ao; entrando na agncultura, mmera~;ao, 
transportes, bancos e no comércio internacional e criando urna econo
mía de exporta~;iio típica de enclave. Estes, por sua vez, estab~leceram 
liga~;oes com os grandes proprietários de terras e a bl!rguesta lo~al, 
com o objetivo de maximizar os seus ganhos e se benefictarem das hga-
coes políticas proporcionadas P?r e.ste gr~po. . . . 

Embora durante as duas pnmetras decadas deste seculo extsttsse 
urna situa~;ao permanente de tensao entre os enclaves estrangeiros e al
guns dos setores afetados da classe nacional do~inante, em 192? esta 
situa~;ao tinha sido resolvida a favor de um padrao de desenvolvtmen
to fprtemente dependente do capital estran.geiro. Nessa épo~a ogover
no coine~;ou a representar diretamente os mteresses do capttal estran
geiro, subordinando os gr:1ndes proprietários de terras e os comercia~
tes locais a estes interesses. Neste papel, o governo gozou do apoto 
económico e político das companhias dos e~claves_dentro do p~ís e ?o 
governo dos Estados U nidos. U ma das mamfesta~;oes deste apoto fot o 
flux o crescente de empréstimos que o estado recebeu a fim. de suple
mentar o processo de moderniza~;ao que. o ~apital es!rangetro es!ava 
realizando e promover a integra~;ao terntonal e nac10nal .do l!at~. 

No. contexto destas mudan~;as, ocorreu urna reorgamza~;ao tm
portante da estrutura de classes peruanas que teve um impacto impor
tante no desenvolvimento futuro do Peru. No norte, os enclaves a9u
:careiros minaram a velha aristocracia proprietária de terras, absorve
ram muitas propriedades de tamanho pequen o e médio, .cop.ver!er~m. 
· muitos fazendeiros arrendatários e membros das- comumdades mdtas 
num proletariado rural, e deslocaram parcialmente a burguesía come~
cial e a classe artesa. Nos altiplanos centrais, na área do enclave de mt
nera~;ao, foi conseguido um alto grau de concentra~;ao da prod~~;~o 
através da compra de ceJ:!tenas de propriedades de tamanho medto. 
Foram também estabelecidas fazendas grandes para fornecer pastos 
para a prodUQaO de la seguindo O padrao da parte sul do patS. 

Ao mesmo tempo, contudo, os proprietários de terras que nao f~
ram deslocados pela expansao do enclave estavam agora numa post
~;ao melhor para vender os produtos agrí~olas p~o~uzidos pelos cam
poneses em suas haciendas e pelas comumdades mdtas, .dada a deman
da aumentada de alimentos estimulada pelo desenvolvtmento dos en
claves e pelo deslocamento res~ltante dos .trabalhado.res dos seus
meios de produ~;ao. Desta manetra, como fo! notad? actma, os encla
ves puderam reduzir seus custos de produ~;ao constderavelm~n.te. . 

Tudo isto deu origem a um movimento de protesto que fot hdera
do por Mariátegui e Haya de la Torre. A crise económica de 1930 de-
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sencadeou as torcas populares que haviam sido criadas, levando a for
ma~;áo dos primeiros partidos políticos com base na massa a terem 
orienta~;ao nacional e popular e um forte componente indígena. Estes 
partidos procuniram alterar as bases sociais e políticas fundamentais 
do estado. Mas como o México e em contraste com o Cone Sul, a a:u
tonomia político-ecónomica limitada dos proprie~ários locais e do es
tado com rela~;ao ao capital estrangeiro os impediram de absorver e 
canalizar ·estas aspiralt()es populares. Além do mais, a possibilidade de 
que os índios pudessem participar como cidadaos da vida política do 
país era inaceitável para a gente decentf!, fornecendo motivos adicio
nais para bloquear qualquer abertura importante do sistema político. 
Nestas condi~;oes ocorreu urna confronta~;ao violenta entre as princi
pais classes da sociedade. Esta confronta~ao ocorreu entre o exército 
(já que a coalizao anteriormente dominante era incapaz de controlar a 
situa~;ao política) e o partido Apra, que veio a desempenhar o papel de 
representar o setor popular. O resultado foi a derrota total do Apra e a 
supressao deste partido por mais de urna década. 

Em 1945, devido a mudan~;a da atmosfera política que ocorreu 
em conseqüencia da derrota militar da Alemanha e da mobiliza~;ao po
pular renovada, o país passou· por um curto período de democracia 
que interrompeu os quinze anos de persegui~;ao que o partido Apra e 
as organiza~;oes populares haviam sofrido. As massas populares riiais 
urna vez exigiram seus direitos sociais e políticos que, como em 1930, a 
classe dominante foi incapaz de garantir .. Daí, este curto período che
gou a um fim com um novo golpe militar em 1948. 

··A partir de 1950, em conseqüencia de urna transforma~;ao impor
tante no sistema internacional, come~;ou um novo ciclo de investimen
tos estrangeiros no Peru. Este envolveu tanto investimentos em recur
sos naturais como em.' desenvolvimento industrial. A isfo foi acrescenta
da a expansiio de programas de.gastos públicos destmados aos -centros 
urbanos num esfor~;o para neutralizar as exigencias políticas do setor 
popular.· Isto levou a urna acentua~;ao das diferen~;as rural-urbanas e 
contribuiu para urna migra~;ao crescente para as cidades, o que produ
ziu mudancas fundamentais na estrutura de classes do Peru. Estes 
acontecimentos era'm naturalmente coerentes com a previsao de Haya 
da década de 1920 de que a expansao dos investimentos estrangeiros 
traria um fim ao "feudalismo" e promoverfa assim a modernizacao do 
país. 

Em 1956, o setor de exportacao da burguesía- a fim de conseguir 
representacao direta dos seus interesses dentro do estado - opas-se a 
"reeleicao" do Presidente Odria, que havia chegado ao poder no golpe 
de 1948. N este ponto, a fim de legitimar o seu governo através de ca
nais "democráticos", ele teve que dar ao Apra urna oportunidade de 
partilhar dó poder. A elfte exportadora estabeleceu urna alianca infor
mal como Apra que constituiu a base da coalizao para a presidencia 
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de Manuel Prado, a partir de 1956. Esta alian~a trouxe um fim ao 
período de repressíio do Apra e deu a este tima oportunidade de iniciar 
de dentro do governo medidas incrementais que satisfizeram acurto 
prazo as n~cessidades .do setor popular urbano. Este enfoque incre
mental, nao-radical, evitod urna mudan~a violenta .na política que as 
elites receavam pudesse contribuir para o desenvolvimento do "comu
nismo internacional" -' ou que pudesse levar a urna volta da repressíio 
anterior do Apra. · 

A alian~a do Apra com a elite, que foi vivamente criticada pelos 
novos grupos aa classe médiae do setor-popular que haviam emergid.o 
no contexto da urbaniza~íio e da inudan~a social em curso, crío u .um 
vácuo político que estes grupos estavam ansiosos por preencher. Mais 
urna vez, as palavras ·de ordem nácional-populistas da década de 1930 
. vieram a constituir urna parte importante da retórica política do país. 
Seriam realizadas "mudan~as estruturais" que criariam urna verdadei
ra sociedade nacional e a tornariam independente do dominio "exter-
no". -

Ao mesmo- tempo, emergiu no Peru urna onda de movimentos 
camponeses que continuou até ·a década de 1960. O objetivo destes 
movimentos incluía a recupera~íio da terra dos camponeses que ha
viam sido tomatlas pelas · haciendas, eliminando as -forinas -pré
capitillistas de controle do trabalho agrí~ola - o que por sua vez era 
claramente um anacronismo. O movimento trabalhista foi conseguin
do gradualmente urna posi~íio autónoma independente do controle do 
Apra. Da mesma- f<;>rma, dentro da igreja e do exército, que haviam 
sido pilares do sistema oligárquico, emergiu urna nova ideología de de
senvolvimento que enfatizava a urgencia de realizar mudan~as estrutu
rais Jundameritais no Peru como um_ meio de evitar conflitos sociais 
que em última análise des~ruiriam a sociedade nacional. 

Assim, no come~o da década de 1960, havia um acordo virtual
mente unanime de que o país precisa va realizar reformas estruturais de 
caráter nacional-popular. Em 1963, · após urna breve experiencia co·m o 
primeiro governo. institucional militar das for~as armadas a aparecer 
na América Latina- que havia chegado ao poder ern 1962 a fim de 
bloquear a elei~íio de Haya para a presidencia - Fernando Belaúnde 
Terry chegou ao poder com o apoio dos novos partidos reformistas 
que haviam emergido na década de 1950, bem como da igreja e das 
for~as armadas. 

Nesta conjuntura, pareceu que um programa significativo de re
formas seria finalmente realizado no Peru. Contudo dois fatores deci
sivos bloquearam esta reforma. Primeiro, embora o setor latifundiário 
da coaliüio dominante tivesse perdido mui~o da sua for~a política, 
continuava a ter urna importancia política des.proporcional devido a 
exclusíio dos analfab_etos - isto é, os camponeses indios das áreas dos 
latifúndios - aos direitos de 'cidadania 'e votacao e a super-
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representacíio resultante dos latifundiários na legislatura nacional. 
N este contexto, o Apra entrou numa alian~a conservadora ·com o mo
vimento político liderado pelo General Odria, o mesmo general que 
havia perseguido implacavelmente o partido após o golpe militar de 
19~8. Esta alian~a bloqueou todas as medidas reformistas propostas 
nas camaras legislativas em meio-ao próprio levante político da década 
de 1960 - que incluí u tomada de terra dos camponeses nos antiplanos 
e a formacíio maci~a de novos conjuntos fa velados; a autonomía cres
cente das organizacoes trabalhistas do controle do Apra, militancia es
tudantil crescente, e finalmente, em 1965, um movimento de guerrilha 
para subverter a ordem social. A contradi~íio entre este estado de 
sublevacíio política~ e o fracasso da reforma convenceu definitivamente 
os líderes militares de que o sistema "democrático representativo" era 
incapaz de atender as necessidades fundamentais do país . 

- Durante o período Belaúnde, tanto a coalizíio que governava 
como a oposicíio, liderado pelo Apra, vinham apoiando uin padríio de 
gastos públicos orientado em torno da extensíio do patrocinio político 
a diferentes partes do setor popular como substituto das reformas so
ciais. Este aumento substancial (e inadequadamente financiado) dos 
gastos públicos coincidí u coin a concessíio de importantes isen~oes fis
cais para o desenvolvimento industrial. ContQdo; a partir de 1965, o 
surto exportador que havia sustentado estes gastos públicos foi inter
rompido:e as exporta~oes com~aram a diminuir. Urna crise económi
ca foi assim ·acrescentada aos problemas políticos que vinham se acu
mulando. Além disso, houve urna série de escandalos públicos envol• 
vendo altos furicionários do governo e suas familias. Nesta situa~íio, 
tornou-se necessário desval<?rizar a moeda e implementar um pacote 
de política~ de estabiliza~íi~ que se supunha seremacompanhadas por 
macicos investimentos estrangeitos novos na mineracíio, o que supos
tamente ajudaria a aliviar os problemas económicos dó país .. 

Foi oeste contexto que ainda outro escandaló, envolvendo as du
vidosas negocia~aes entre o governo per.uano e a lnternational Petro
leum Coinpany - urna subsidiária da Standard Oil e um simbo lo do 
domínio estrangeiro - destruiu completamente a legitimidade do go
verno .. Isto finalmente pós em evidencia a tendencia intervencionista 
que vinha se desenvolvendo no exército e que levou ao golpe militar de 
3 de outubro de 1968 e a inauguracao da nrevolu~ao peruana•,-: 

A falta de articulacíio política da sociedade e o alto grau de desen
volvimerito _ organizacional do exército permitiraiti ao governo revolu
cionário das torcas armadas emergir com considerável autonomía em 
rela~íio a todos os diferentes setores e classes da sociedade peruana, 
permitindo aos militares tentarem urna transforma~íio fundamental da 
sociedade segundo seu próprio projeto para a constitui~íio de um esta
do-na~íio. Desde o seu com~o; este governo desenvolveu assim um 
amplo programa de reformas básicas, conseguindo em poucos anos a 
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elimina~ao do sistema de haciendas - um ·· dos · ~omponentes pré
capitalistas mais importantes da sociedade, a elimina~ao da oligarquía 
exportadora, e a nacionaliza~ao da maioria dos enclaves agro
mineradores, o que levou a um crescimento importante do setor públi
co. 

Mas como o governo estava tentando realizar uni programa, cuja 
responsabilidade era das for~as armadas, todas estas medidas foram 
executadas de urna maneira estreitamente administrativa e tecnocráti
ca que procurou evitar qualquer papel para a mobiliza~ao politic~. 
Precisi:\Dlente devido ao caráter tecnocrático das reformas e da ~entatl
va de impor controles corporativos, o movimento popular que estivera 
crescendo durante a década de 1960 nao pOde ser contido dentro da es
trutura das diretivas governamemais, tornando ineficazes as tentativas 
de organizar a sociedade segundo o modelo do estado _militar. Mesmo 
a admissao de um grande número de intelectuais e profissionais que ti
nham ficado desiludidos pela política na década de 1960 e o uso gene
ralizadó da retórica nacionalista e anticapitaHsta do Terceiro Mundo 
pelo governo nao resolveu este problema. . 

Já que o estado foi incapaz de organizar a popula~ao de maneua 
corporativa, procurou romper a autonomía das organiza~oes popula• 
res incorporando-as em sua própria organiza~ao trabalhista. Esta ten
tativa foi tenazmente combatida pelos grupos trabalhistas existentes. 
O resultado final foi a derrota política do governo em sua tentativa de· 
controlar a participa~ao popular como um componente do esfor~o dos 
militares para transform&.r a sociedade. 

A burguesía industrial, embora gozasse de numerosos beneficios e 
do a poi o direto do estado na forma~ao do capital, ficou da mesma for
ma relutante em seguir as diretivas do estado, que restringiam violen
tamente a sua autonomía e a expressao política dos seus interesses, 
tornando difícil para ela defender-se contra as políticas governamen
tais desfavoráveis. 

Estas duas áreas de fracasso político - envolvendo os trabalhado
res e a burguesía - ilustram claramente o dilema mais genérico do go
verno militar ao tratar com todo o espectro da classe doméstica e dos 
interesses setoriais. Embora ele pro'curasse conceder beneficios a urna 
gama ampla de grupos e ligá-los ao estado numa estratégia corpor~tiva 
de concilia~ao de classes, seus esfor~os foram, por diferentes motivos, 
rejeitados virtualmente por todas as classes sociais. 

O governo militar fracassou também, em última análise, na esfera 
internacionaL Apesiu dá retórica nacionalista e do "Terceiro Mundo" 
do governo, o capital estrangeito foi de fato compensado - na verdade, 
em excesso - pelas expropria~oes que o governo realizou. Isto ocorreu 
em medida importante em conseqüencia cJa media~ao do govprno dos 
Estados Unidos, que procurou evitar a "cubaniza~ao" ou"chileniza
~ao" do Peru. A preocupa~ao em evitat este resultado levóu também 
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os Estados U nidos a apoiarem -o governo militar em seu est"or~o para 
obter novos empréstiinos externos importantes a fim de finariciaro seu 
programa de desenvolvimento económico, o que por sua vez levou a 
um .aumento substancial do nivel das importa~oes. Além disso, a par
'tir de 1974, o governo militar iniciou. compras maci~as de armamentos 
em resposta a percep~ao do .perigo iminente de urna guerra como Chi· 
le em seguida a subida ao poder do governo Pinochet. · .· 

Com o inicio da recessao mundial 4o come~o da década de 1970, 
as exporta~oes caírani em volume e em pre~o e a divida externa eres~ 
cente logo conie~ou a responder por cerca de 45 por cento do valor to~ 
tal das exporta~oes. Em 1'975, o défiCit fiscal e os problemas agudos do 
balan~o de pagamentos amea~ou a posi~ao mónetária- internacional 
do Peru. 

· Em meados de 1975, as for~as armadas tiveram que reorientar a 
política econQ.mica, dirigindo-se gradualmente para urna política de 
estabiliza~ao que, por sua vez, enfrentou urna mobiliza~ao popular de
cisiva, apressando assim a amergencia de urna divisao violenta entre o 
estado e a sociedade. 

· A intensifica~ao da crise económica em 1977 compeliu o governo 
a negociar um programa de políticas de estabiliza~ao com o Fundo 
Monetário Internacional como précondi~ao para rem~gociar as divi
das do Peru com a comunidade bancária privada internacionaL Como 
era de se esperar, o FMI exigiu submissao fiel a sua doutrina clássica, 
ao que o governo resistiu, devido as conseqüencias sociais e políticas 
que resultariam. Contudo, o governo logo teve que ceder. No entanto 
mesmo este arranjo nao agradou a burguesía, que exigiu a elimina~ao 
do setor do estado da economia e a abertura definitiva desta ao moví
mento "livre" do capital, especialmente do capital estrangeiro. 

A greve geral nacional de 19 de julho de 1977, que representa um 
marco miliário na história peruana; os· atos de repressao contra o mo
vimento trabalhista que se seguiram a esta greve; e duas greves gerais 
subseqüentes em 1977-1978 lideradas pelo movimento trabalhista e 
apoiadas por um largo espectro de diferentes grupos sociais, revelaram 
surpreendentemente o isolamento do estado-militar da sociedade. Poi 
nestas condi~oes _que a junta militar convocou urna Assembléia Cons
tituinte para 1978 e se ofereceu para realizar a "transferencia:• .do go
verno, mas nao do poder, para os civis em 1980, possivelmente prepa
rando o palco para o desengajamento militar final do poder. 

Com esta convoca~ao da participa~ao civil, os velhos partidos 
políticos reemergiram e, juntamente com éles, ·novos partidos da es
querda revolucionária que exigiram a democratiza~ao política do país 
e u m paco te· de políticas eco.nómicas redistributivas. 

Assim, a situa~ao política, como a do come~o de 1978, envolveu 
urna contradi~ao espetacular entre a tentativa de adotar as políticas de 
estabilizaQao do tipo FMI.e as exigencias dos setores populares o.rga-
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nizados. Existe urna gama de resultados possfveis, den.tro dos quais as 
probabilidades sao muito a favor dó estabelecimento de urna nova di~ 
t'adura militar que "ponha as coisas em ordem'·; antes que as exigan~ 
cías populares leveni a urna confronta~ao polftica a berta com. o estado 
e a burguesía. 

Es tes acontecimentos apenas intensificaram ·a tensao interna den
tro do exército, já que o objetivo original do governo militar foi conse
guir a unifica~iio nacional - como dizia a palavra de ordem - através 
de urna alian~a do "povo com as for~as armadas". A aplica~ao das 
políticas económicas exigid~s pelo FMI representa o final pomposo 
das esperan~as que levaram os militares para a sua fase "revolucioná
ria". Desprezar tudo qué foi tentado e conseguido envolve nao só de~
cartar completamente a possibilidade de integra~ao nacional,. como 
também isolar os militares da sociedade - e isto no centenário da 
Guerra do Pacífico. · . . 

CONCLUSA O 

Qu~ implica~;res podem ser tir~das desta an:álise? A compara~;ao 
básica sobre a qual este capítulo se concentrou envolve um conjunto 
·de diferen~;as coerentes entre os países do.Cone Sul mais o Brasil, por 
um lado, e o México e o Peru, por outro; tomando como ponto de 
partida o contraste entre aqueles países nos quais o periodo de cresci
mento das exporta~oes que come~0\1 no século passado foi num grau 
significativo "nacionalmente controlado", em contraposi~;ao a ser cen
tralizado em torno de enclaves dominados por estrangeiros, identifica
mos urna série de contrastes no impacto do crescimento das exporta
~oes, na natureza do sistema de dominio que apoiou este crescimento, 
e nos tipos de movimentos populistas que emergiram subseqüente
mente nestes países. 

Contudo, a análise do desvío mais recente dos acontecimentos no 
Peru e no México levanta sérias questoes com rela~;ao a se estes dois 
conjuntos-de países ainda estao seguindo de fatotrajetóéias desenvol
vimentistas ·díferetites. Em meados da década de 1970, tanto. o Peru 
como o México nao só experimentaram urna virada violenta para a di
reita na política económica, como pareceram estar se m oven do no sen
tido de um padrao de repressao pomposa que pode se tornar cada vez 
mais semelhante aquela experimentada no Cone Sul. Foi sugerido aci
ma que a característica especial do sistema mexicano que o tornou tao 
diferente - o papel do PRI tanto na implementa~;iio como na legitima
~;iio do sístema de dominio - pode ser minada cada vez mais. Da mes
ma forma, os esfor~os enérgicos do governo militar do Peru para con
seguir a integra~;iio nacional e urna concilia~ao dos interesses de classe 
saíram pela culatra e produziram urna das mais completas desunioes 
entre o estado e a sociedade jamais experimentadas naquele país. Em 
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ambos os casos, estes acontecimentos parecem apontar para a possibi· 
lidade de um grau importante de convergapcia com os paises do sul. 

Está além do objetivo deste capitulo dar urna resposta definitiva 
quanto a se esta convergancia ocorrerá. Em vez disso, podemos con
cluir simplesmente propondo urna agenda de prioridades de pesquisa 
sugeridas pela possibilidade desta convergancia. Um ponto importan
te da análise do periodo histórico anterior nestes dois conjuntos de 
países foi que a natureza da experiencia populista foi bastante diferen-. 
te. Nos países de enclave, as questoes de integra~ao nacional enfrenta
das pelos líderes populistas foram·de muitas maneiras muito mais pro
fundas, envolvendo tanto o problema de. tratar com setores pré
capitalistas da economía proporcionalmente rituito maiores como tra
tar com um grau muito maior de diversidade étnica e cultural que de
corre da presen~;a de grandes popula~;oes indígenas. Os recursos e pa
droes simbólicos de mobiliza~ao que emergiram nestes contextos por-
tanto parecem ser distintos de importantes maneiras. . .. 

· Foi acentuadó em vários ·pontos acima que estes sistemas d~ donú~. 
nio.estao sempre preocupados principalmente como problema de pro
teger a a:cumula~;ao de capital, e que sua capacidade de fazer isto sem o 
uso de repressao a berta depende das habilidades e recursos que podem 
aplicar a úuefa de equilibrar as pressoes para a acumula~;ao com as 
pressoes para a redistribui~;ao. Em última análise, deve-se procurar 
descobrir se estas habilidades e recursos sao, de qualquer maneira fun
damental, realmente diferentes no Peru e no México, em contraste 
com os países do sul. Isto exigirá tanto pesquisa posterior extensiva 
sobre a experiencia passada destes países com o populismo como tam
bém um "acompanhamerito" constante da sua evolu~;ao política futu"' 
ra. 
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TERCEIRA PARTE 

EVOLUCÁO FUTURA DO AUTORITARISMO 
E ORIENTACÁO PARA NOVAS PESQUISAS 
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CAPITULO 7 

TENSOES NO ESTADO 
AUTORITÁRIO-BUROCRÁTICO. 

E A QUESTÁO DA DEMOCRACIA 

Gufllermo O' Donne/1* · 

A realidade é compulsiva. Em 1974 escrevi um ensaio no qual focalizei 
a experienciá dos estados autoritárjos-burocráticos que existia na épo
ca - e fiquei convencido do reaparecimento iminente na Argentina 
deste tipo de estado! Nesse ensaio. discuti as condi~toes que contri
huero para a emergencia dos estados autoritário-burocráticos (AB), 
mas o meu interessejá havia mudado para o estudo da dinamica gera-' 
da pelas tensoes internas do AB e pelos impactos deste tipo de estado 
sobre a soéiedade. Agora,. no fim de 1977, com o Brasil fazendo pro
gressos cautelosos enibora significativos no sentido da democracia· 
política, com o Chile e o. Uruguai su jeitos a sistemas de domina~tao 
que aparentemente nao enfrentam nenhum desafio sério, e com a Ar
gentina nas convulsoes da primeira fase da implanta~tao do AB, gosta-

• A memória de Kalman Silvert, a quem admirei. 
1 A presentado inicialmente a "Conferencia sobre História e Ciencia Social", na Uni

versidade de Campinas, Brasil, 1975, e publicado como "Reflexiones sobre las tenden
cias generales de cambio en el Estado burocrático-autoritario"· (Documento CE
DES/G.E. CLACSO/N9 1, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires, 
1975). Este foi públicado em ingles como .. Refleciions on tJte Patterns ofChange in ihe 
Buréaucratic-Authoritarian State", Laün Ame1ican Research Review Vol. 13, N9 1 (In
verno 1978), pp. 3-38 .. 
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ria de reconsiderar o inter-relacionamento entre as tensoes internas do 
AB e o seu impactó na sociedade. . . . 

Em contraste como meu ensaio anterior, exammare1 aqut apenas 
a primeira fase da evolucao do estado AB e, ~entro d~la, os efeitos que 
foram anteriormente insuficientemente anahsados: tsto é, os fato~es 
estritamente políticos e, em particular, o problema da democracia. 
Num nivel superficial, o fato da possibilid~de ~e urna vo~ta ~ democra
cia ter sido levantada pode parecer a prmcípto ser atnbutvel a urna 
"falsa consciencia" por parte dos líderes do AB ou a pressoes externas. 
Num nivel mais fundamental, contudo, sustentarei que questoes pro
fundas e duradouras estao envolvidas em relacao a natureza deste es
tado. Manterei que o fato da questao da democ~acia ter surgido de 
qualquer modo (independentemente dela ser quahficada como dem<;>
cracia "organica", democracia "responsável", ou mesmo dem~cracta 
"autoritária") constituí urna indicacao das tensoes fundamentats den
tro do núcleo deste sistema de do:minacao, bem como dos setores so-
Ciais. que o AB excluí. . . . . 
· Este tópico é importante porque focahza as ~aracterís~tca~ s~p:r~ 
ficiais do estado AB poder levar a conclusoes erroneas. As mstttutcoes 
do AB parecem muitas vezes urna forca monolítica e. impone~te cuja 
retórica celebra a racionalidade superior que deve ser tmposta a nacao 
a fim de salvá-la das suas crises mais profundas. Estas instituicoes 
também dao a aparencia de mudanca e adaptacao com bas~ na avalia
cao "imparcial" e "técnica" do progresso que está sendo fetto na tare
fa imponente de salvar a nacao. Contudo por trás desta fachada, o es
tado AB está sujeito atensoes- contradicoes, dilemas e perigos2

- que 
refletem as dificuldades extraordinárias de consolidar um sistema de 
dominacao que nao pode esconder nem o fato de que é fundado na 
coacao nem o fato de que os seus partidários mais decisivos represe~
tam um espectro da sociedade muito inais estreito do que toda a nacao 
que o AB afirma estar servindo. A sua dominacao é particularmente 
severa porqu~. pela natureza do seu fundamento, este e~tado .t~az c~n
sigo urna rejeicao antecipada da base para a sua própna legtttmacao. 
Q AB surge de urna derrota política esmagadora do setor pop1,1l~r e 
seus aliados, que foi imposta a o custo extremamente alto de tornar tm
possível para o AB legitimar-se por si mesmo. Na verdade, este alto 
custo ·sugere quanto esta va em jogo .nos conflitos que precederam a 
implantacao do AB. É desta perspectiva que se deve consi~erar um tó
pico que pode parecer tao surrealista como o da democracta. Antes_de 
tratar deste tema, contudo, devemos considerar algumas questoes 
mais gerais. 

. · 2 U m argumento.semelhante é a presentado ~m. "Liberatíon by Golpe: Retrosp~tive 
Thoughts on the Démise of Authoritarian Rule in Portugal" de Philippe C. Schmitter, 
Artned Forces and Society, Vol. 2, N9 1 (novembro 1975), RP· 5-33. 
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EM RELACÁO AO ESTADO 

O .estado. é fundamentalmente .urna relac~o social de dominacao 
~u, mais precisamente, um aspecto - como tal, só compreensivel anali
tl~amente- das_ relacoes s~ciais da dominacao. 3 O estado apóia e orga
mza estas relacoes de d~D?-macao a~ravés de irístituicoes que gozam ge
r~lmente. de um monopoho dos meios de coacao dentro de um territó
no.~efimdo e que ~eral.mente sao consideradas como tendoum direito 
legitimo de garantu .o sistema de dominacao social. Como tal, 

0 
estado 

deve ser ~o~pre.end.Ido .da e dentro da sociedade civil, embora em sua 
forma ?bJetlva, mstltucwnal, ele pareca ser, e se proclame estar acima 
da sociedade. ' 

O que nos interessa aquí é um tipo de estado capitalista. Como 
tal, ele ~antém e estrutura a dominacao de classe, no sentido de que 
esta dommacao está arraigada principalmente numa estrutura de clas
s: que por su!l vez t~m ~eu fundamento no funcionamento e reprodu
cao d~s relacoes capttahstas de producao. Estas relacoes de producao 
constttuem o "amago da sociedade civil", dentro do qual considera
mos o e~tado como o aspecto estritamente político das relacoes sociais 
de dommacao. Desta perspectiva o estado é, primeiro e antes de tudo 
urna relacao de .domina~~o que. articula de maneira desigual oscom~ 
ponentes da sociedade Civil, apoiando e organizando o sistema· existen
te de ~omin~c~o social. O que torna este apoio efetivo sao certas mani
festacoes obJetivas do estado - suas instituicoes e a lei. Contudo 

0 
sen

tido e conseqüencias verdadeiras destes só podem ser compreendidos 
~os termos deles serem manifestacoes objetivas de certos aspectos do 
sistema de dominacao da sociedade . 

. De~ejo acentuar. dois temas inter-relacionados em relacao ao estado 
- pn~euo, ~ll:a reahdade analítica como o aspecto político de certas 
relacoes socia.Is de dominacao e, segundo, sua objetivacao concreta 
como um conJunto de instituicoes e normas legais. Tendo em mente a 
inter-relacao entre estas duas faces do estado - arlalítica e concreta _ 
pode-se ver a falsidade da afirmacao pelas instituicoes do estado de in
cor~o~arem urna racion~lidade distinta e superior daquela da socieda
de CIVIl, bem como a falsidade corresponden te de negar o papel funda
mental do es~ado de articular a socieqade civil e de urna maneira desi
gual (o u mais precisamente, contraditória). 

3 Esta dis~ussao representa urna revisao do conceito de estado que estava implícita 
em meu ensa10 "Reflections". ~g~ra c?ns~der? este conceito anterior como excessiva
-~ente c~ncent~ado. nas caractenstlcas mstttuctonais do estado. Infelizmente, só posso 
mtroduztr a~ut raptdam~nte os elementos mais indispensáveis desta conceitual revista . 
Para urna dtscussao mats completa, ver meu "Apuntes para urna teoría del Estado" 
(Docume~to CEDES/O. E. CLACSOjN9 9, Centro de Estudios de Estado y Sociedad 
Buenos Atres, 1977). · ' 

269 



E mais, a separa~ao aparente das institui~oes do estado da socie
dade civil promove a emergencia de liga~oes ou "media~oes" diversas 
entre a opacidade e o fracionamento desse que é o papel "privado" -
isto é, a sociedade civil - por um lado, e o papel "público" e u~iv~rs~
lista (para a popula~ao dentro das suas fronteiras) no qual as mstltui
~oes do estado se apresentam habitualmente a consciencia comum. 
Nao disponho de espa~o para desenvolver aquí o raciocinio que fun
damenta esta conclusao, mas o estado é habitualmente também o foco 
organizacional de consumo dentro da sociedade, da qual ela retira a 
base para a sua própria legitima~ao. A fim de conseguir o concurso, 
estas institui~oes devem parecer como o estado, como agentes do inte
resse geral de urna comunidade - a na~ao- que transcende a reprodu
~ao da vida diária da sociedade civil. A considera~ao do estado como 
coisa material em suas objetiva~oes institucionais obscurece o seu pa
pel fundamental como fiador da <lomina~ao dentro da socie?ade; con
tudo - na medida em que isso implique que o estado e a soc1edade pa
r~am ser separados - ele tende a gerar várias media~oes entre eles 
através das quais o consenso tende a ser criado. O estado em última 
análise se baseia na coa~íio, mas também se baseia geralmente no con
senso, que tanto abrange como esconde a coa~ao. 

A principal media~ao que foi aludida acima é a na~ao. Entendo 
por na~ao asidentidades coletivas que definem um "nós" que consiste, 
por um lado, de urna rede de solidariedades superpostas sobre a diver
sidade e os antagonismos da sociedade civil e, por outro lado, do reco
nhecimento de urna coletividade distinta do "eles" que constituí as ou
tras na~oes. A na~ao é expressa através de um simbolismo denso epito
mizado pela bandeira e o bino nacional, bem como por urna história 
oficial que mitologiza um passado coesivo, partilhado e louva um 
"nós" coletivo que deve prevalecer sobre as divisoes (nao só aquetas 
entre as classes sociais) da sociedade civil. 

Há duas o u tras media~oes políticas fundamentais. U ma é .a cida
dania, no duplo sentido de: l. lgualdade abstrata que - basicamente 
por meio do sufrágio universal e do regime correspondente de de~o~ 
cracia política - é o fundamento da afirma~ao de que o poder exerc1do 
através das institui~oes do estado pelos ocupantes·dos papéis governa
mentais está baseado no consentimento dos cidadaos; e 2. o direito de 
poder recorrer a prote~ao jurídicamente regulamentada contra atos 
arbitrários por parte das institui~oes do estado. A segunda media~ao é 
o pueblo ou lo popu/ar.4 Esta media~ao é baseada num "nós" _que nao 
decorre nem da idéia de cidadania partilhada, que envolve abstrata-

4 Nota do tradutor original: Estes dois termos nao esta o traduzidos porque os termos 
equivalentes mais próximos em ingles, "people" e "popular", tell! sentidos diferentes. O 
sentido pretendido por O'Donnell está indicado no texto acima. 
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mente direitos iguais, nem da idéia de na~ao, que envolve direitos con
c~etos que se aplicam igualmente a todos aqueles que pertencem a na
~ao sem rela~ao a sua posi~íio dentro da sociedade. Pueblo e/o-popular 
envolve u!ll ~'nós" que é portador de exigencias de justi~a substantiva 
que conshtUI a base para as obriga~oes do estado para com os segmen-
tos menos favorecidos da populacíio. · 

N Normalmente, num estado capitalista- objeto do estado é o cida
dao, que _tt:_m ? direi~o, ~ue nao é sistematicamente negado, de apre
se~tar exigencias de JUStl~a substantiva diante das institui~oes apro
pnadas do estado. Naturalmente, este direito é limitado na realidade 
pelas desigualdades sistemáticas que decorrem da estrutura de classe 
fundamental da sociedade e de outras formas de desigualdade social. 
~ao. o~stante, este direito ·é parcialmente real, e a cren~a em sua exis
tencia e n?rmalmente um· elemento importante do consenso, o que 
acarreta nao desafiar nem a domina~íio que é exercida na sociedade 
nem o papel do estado como agente o u representante do interesse geral 
da na~ao. 

A eficácia desta idéia de na~íio, juntamente com aquela da cida
dania e do lo popular, permite as institui~oes do estado parecerem 
agentes que conseguem e protegem um interesse geral - isto é, o inte
resse _geral d.e um "n?s." que. fica acim~ do faccionalismo e antagonis
mos da soc1edade civil. Alem do ma1s, o funcionamento efetivo -
como urna realidade institucional e em t~rmos de aceita~ao subjetiva 
de urna grande porcao de relevantes atores sociais- das idéias decida
dania_ ~ do lo popular fornece geralmente urna base consensual para o 
exercicio do poder, e em última análise da coa~íio pelas institui~oes do 
est~~o. Elas faze~ is~o porque a base do poder do estado deve parecer 
residir fora do propno estado. O estado só pode ser legitimado pare
cen~o residir ~m ~ef~r~ntes externas cujo interesse geral supoe-se ser 
servidos pelas mstitUI~oes do estado. Estes referentes sao normalmente 
a na~ao,juntamente coma cidadania e o pueblo, que representam a in
tersecao de um "n~s" igual abstrato (isto é, a cidadania) e um ''nós" 
c~mcretamente desigual ( envolvendo a tutela da por~íio menos favore
cida da sociedade, isto é, o pueblo). Pestes referentes emergem habi
tualmente identidades coletivas que ficam acima das divisoes de classe 
que podem surgir potencialmente da sociedade civil. Como o estado 
parece separado da sociedade e objetivado em suas institui~oes, estas 
na<? podem por si mesmas legitimar o poder que exercem exceto por 
~e10 dos referentes coletivos cujos interesses gerais elas afirmam ser
vir. Cada um destes referentes coletivos media a rela~ao entre o estado 
e a sociedade, t~ansformando a sua realidade fundamental; daí seu pa
pel em consegUir o consenso e, correspondentemente, em legitimar o 
poder exercido pelas institui~oes do estado. 

Por outro lado, estas media~oes constituem o meio através do 
qual o objeto social, como membro da sociedade, ergue-se acima da 
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sua vida privada; Identificando-se nos símbolos da nacao, exercendo 
os direitos de cidada,nia, e finalmente fazendo exigenCias de justica 
substantiva como parte do pueblo, o objeto social trailscetide a sua 
vida diária e se reconheqe como parte de um "nós" que é, de outra 
perspectiva, o referente evocado pelas instituicoes do estado. Daí, es
tas instituicoes nao parecerem geralmente como as organizadoras e 
fiadoras da dominacao social, mas em vez disso como agentes dos in
teresses· gerais expressos a través daq1,1elas mediacoes. Este fato ten de a 
resultar num consenso que expressa a crenca de que o que as instituí
caes do estado fazem e-nao fazem- embora inclinada sistematicamen
te pelo sistema fundamental de dominacao social- é conseqüencia dos 
direitos decorrentes de ser cidadao, bem como membro da nacao e lo 
populqr. Esta tensao entre a realidade fm:~damental do estado como 
fiador e organizador da dominacao social, por um lado, e como agente 
de um interesse geral que, enibora parcializado e limitado, nao é ficti
cio, por outro, e característico de qualquer estado. Esta tensao é a cha
ve da análise teórica do estado. Nao podemos tentar essa análise aquí. 
Contudo examinando certas características do estado AB poderemos 
ver, num contexto no qual faltam em grande parte as mediacoes acima 
mencionadas, sua importancia decisiva para facilitar o que é funda
mental para qualquer sistema de dominacao social e política: mascarar 
a realidade da dominacao e parecer ser a expressao de um interesse ge
ral, abrangente. 

Antes de voltar ao tópico principal deste capítulo, devo apresen
tar outras observa({oes indispensáveis para compreender tanto a situa
cao anterior a instala({ao do AB como o seu impacto subseqüente urna 
vez instalado. 

l. Na América Latina a formacao da nacao foi realizada muito 
mais através da mediacao do lo popular do que através da cidadania. 
Se isso ocorreu ou nao através dos assim chamados "populismos", a 
ativacao política dos setores populares previamente marginais ocorreu 
através de relacoes políticas nas quais eles foram tratados muito mais 
como um pueblo, como unt portador de exigencias de justica substanti
va, do que como cidadaos. 

2. Este mesmo processo de constituir a nacao envolveu a postula
cíio de um "nós" que se definiu por si mesmo como adversário de urna 
ordem social "antinacional" cujos componentes mais conspícios en
volveram o papel do capital transnaciohal na exportacao de produtos 
primários e as classes nacionais dominantes ligadas mais íntimamente 
ao capital transnacional. 

3. Este processo contribuiu para a queda do sistema de domina
cao oligárquica e sua substituicao por um sistema de dominacao bur
guesa apoiado pela expansao do sistema institucional do estado que 
abriu o caminho para a supremacía do capital transnacional na estru
tura produtiva urbana. 
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4. Nos períodos que precederam a instalacao do AB, o grande 
progresso na transnacionalizacao da estrutura produtiva levou a urna 
alteracao fundamental na natureza da sociedade civil em relacao ao 
objetivo territorial da autoridade exercida pelo estado. Isto é, muitos 
dos principais centros de tomada de decisoes económicas da sociedade, 
a destinacao final e os critérios para a distribuicao do capital gerado 
no mercado local, e muitos aspectos das relacoes sociais (nao só os 
económicos) se estenderam além da capacidade de controle do estado 
dentro do objetivo da sua autoridade territorial. Esta "desnacionaliza
cao" foi sornada aquelas que havia acorrido anteriormente em relacao 
a exportacao de produtos primários, e agora vinha a afetar os compo
nentes mais dinamicos da estrutura de classe produtiva urbana. 5 Ou
tros fatores que entraram emjogu antes da implantacao do estado AB, 
tais como os diferentes níveis de "ameacas", a interacao entre o pa
drao de crescimento económico que se seguiu a transnacionalizacao da 
estrutura produtiva urbana e a crescente ativacao política popular, e a 
gravidade das crises que a precederam, já foram tratadas albures. 6 

Podemos agora delinear as características mais importantes do es
tado AB como ponto de partida para analisar a dinamica contraditó
ria que é posta em movimento pela sua implantacao. 

O ESTADO AUTORITÁRIO-BUROCRÁTICO 

O AB é um tipo de estado autoritário cujas principais característi
cas sao: 

l. Ele é, primeiro e antes de tudo, fiador e organizador da domi
nacao exercida através da estrutura de classe subordinada as fracoes . 
superiores de urna burguesía altamente oligopolizada e transnacionali
zada. ~m o u tras palavras, a base social principal do estado AB é esta 
alta burguesía. 

2. Em termos institucionais, ele é composto de organizacoes nas 
quais os especialistas em coacao tem peso decisivo, bem como aqueles 
cujo objetivo é conseguir a "normalizacao" da.economia. 7 O papel es
pecial desempenhado por estes dais grupos representa a expressao ins-

S A contribui~ao mais esclarecedora sobre isto e tópicos relacionados continua a ser 
a de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto em Dependencia y desarrollo en Ameri
ca Latina (Cidade do México: Siglo Veinteuno Editores; 1969). 

6 Aqui· novamente, ver "Reflections" e as referencias citadas naquele artigo. 
7 U so esta frase para me referir as tarefas realizadas pelos tecnocratas civis responsá

veis pelo aparelho económico do AB, cujo objetivo é estabilizar certas variáveis decisi
vas (tais como a taxa de infla~ao e o balan~o de pagamentos) de urna forma que obtenha 
a confian~a dos interesses capitalistas importantes - acima de tudo, na primeira fase do 
AB, do capital transnacional de financiamento. 
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titucional da identificacao, por seus próprios atores, das duas grandes 
tarefas que o estado AB está comprometido a realizar: a restauracao 
da "ordem" na sociedade por meio da desativacao política do setor 
popular, por urna lado, e a normalizacao da economia, por outro. 

3. Ele é um sistema de exclusao política de'um setor popular pre
viamente ativado, sujeito a controles rigorosos num esforco para eli
minar o seu papel anteriormente ativo na arena política nacional. Esta 
exclusao política é conseguida pela destruicao ou captura dos recursos 
(especialmente aqueles incorporados nas organizacoes de classe e mo
vimentos políticos) que apoiavam esta ativacao. Além disso, esta ex
clusao é guiada por urna determinacao de impor um tipo particular de 
"ordem" n.a sociedade e garantir a sua viabilidade futura. Esta ordem 
e considerada como urna condicao necessária para a consolidacao da 
dominacao social que o AB garante e. após conseguir a normalizacao 
da economia, para reiniciar um padrao altamente transnacionalizado 
de crescimento económico caracterizado por urna divisao distorcida 
dos recursos. 

4. Esta exclusao envolve a supressao da cidadania, no duplo senti
do definido acima. Em particular, esta supressao inclui a liquidacao 
das instituicoes da democracia política. Envolve também urna nega
cao do lo popular. ela proíbe (impondo a proibicao com a coacao) 
quaisquer apelos a populacao como pueblo e, naturalmente, como 
classe. A supressao dos papéis e canais institucionais de acesso ao go
verno característicos da democracia política é em grande parte orien
tada no sentido da eliminacao dos papéis e organizacoes (partidos 
políticos entre eles) que tenham servido como canal para apelos ajus
tica substantiva considerados incompatíveis, com a restauraeao da or
dem e com a normalizaeao da economia. Além disso, o AB parece 
como se estivesse colocado diante de urna naeao doente - como ex
presso na retórica que decorreu da severidade das críses que'pf'ocede
ram a sua implantaeao- cujo interesse geral deve ser invocado; contu
do, devido a profundidade da crise, o AB nao pode afirmar ser o re
presentante dessa naeao doente, que é considerada como contaminada 
pelos numerosos inimigos internos. Assim, o AB é baseado na supres
sao de duas mediacoes fundamentais - a cidadania e o lo popular. De 
urna maneira ambigua ele pode evocar a outra mediaeao - a naeao -
mas só como "projeto" (e nao como urna realidade verdadeira) que ele 
propoe realizar através de medidas cirúrgicas drásticas. 

5. O AB é também um sistema de exclusao económica do setor 
popular, na medida em que promove um padrao de acumulaeao de ca
pital altamente distorcido no sentido de. beneficiar as grandes unidades 
oligopolistas do capital privado e algumas instituieoes do estado. As 
iniqüidades preexistentes na distribuicao dos recursos da sociedade 
sáo ássim violentamente aumentadas. 
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6. Ele corresponde e promove urna transnacionalizaeao crescente 
da estrutura produtiva, resultando numa desnacionalizacao maior da· 
sociedade em termos do grau peld qual ela é con ti da realmente dentro 
do objetivo da autoridade territorial qlie o estado afirma exercer. 

7. A través de suas instituicoes ele busca "despolitizar" as ques
toes sociais tratando-as em termos dos critérios supostamente neutros 
e objetivos da recionalidade técnica. Esta despolitizaeao complementa 
a proibicao contra a invocaeao de questoes de justica substantiva no 
que ela se realciona como o lo popular (e, naturalmente, a classe), o 
que aleg-adamente introduz "imicionalidades" e exigencias "prematu
ras" que interferem com a restauraeao da ordem e a normalizaeao da 
economia. 

8. Na primeira fase que estamos considerando aqui, o regime 
político do estado AB - que, enquanto riao formalizado, é claramente 
identificável - envolve o fechamento dos canais democráticos de aces
so ao governo. Mais _genericamente, envolve o fechamento dos canais 
de acesso a representacao dos interesses populares e de classe. Tal 
acesso é limitado para aqueles que ficam no ápice das grandes organi
zacoes (tanto públicas como privadas), especialmente as foreas arma
das e as grandes companhias oligopolistas. 

As características que acabei de enumerar nos permitem distin
guir o estado AB dos outros estados autoritários e identificar os traeos 
partilhados entre vários casos de AB. Estes traeos por sua vez intera
gem com outras características do AB que diferem de caso para caso: 
Estas semelh~n~as e difereheas representam o terreno no qual nos cci;. 
tocaremos a partir da seeao seguinte, que explora algumas das tensoes 
básicas do AB. 

;A,MBIGÜIDADES DO SISTEMA DE DOMINACÁÓ 

O que acontece por trás da fachada ·imponente de poder do 
estado AB? De que rilaneira é a retórica imponente de suas institui~ 
coes, dirigida para urna naeao doente que o estado está determinado a 
salvar mesmo contra a sua vontade, um sinal das incertezas e fraque
zas inerentes a este.estado:? Espero que a discussao do estado apresen
tada acima nos ajuda a explorar a realidade que é mais complexa do 
que é sugerido por estas aparencias. 

Fundamentalmente, o AB é .um tipo de estado que abrange ten
dencias violentamente contraditórias. Por um lado, o AB envolve a 
desnacionalizaeao posterior da sociedade civil notada acima que ocor
re primeiro como conseqüencia da busca urgente de capital transnacio
nal o que é um requisíto para a normalizaeao da economia, e mais tar
de devido a neGessidade de rilanter Uffi "clima de investimento favorá
vel" a fim de sustentar o afluxo desse capital. Ao mesmo tempo, o AB 

275 



acarreta urna contracao drástica da nacao, a supressao da cidadania e 
a proibicao de apelos ao pueblo e a classe social como base para fazer 
exigencias de justica substantiva. Esta contracao decorre da derrota do 
setor popular e seus aliados; da reacao desencadeada pela ame~c~ q~e 
a ativacao política deste setor pareceu a presentar para a sobrev1venc1a 
dos parametros básicos da sociedade capitalista; e, urna vez implanta
d,o o AB, do objetivo de impor urna "ordem" social particular baseada 
na exclusao política e económica do setor popular. 

Essa exclusa o parece urna condicao necessária para curar o corpo 
da rtacao, um organismo com partes infectadas qual, para o seu pró
prio bem, é necessátio realizar a cirurgia d~ excluir o setor popular e 
seus aliados. Esta exclusao envolve redefinir o objetivo da nacao, a 
qual nem os agentes que promoveram esta doenca nem as partes que 
se tornaram infectadas podem pertencer. Elas sao as inimigas dentro 
do corpo da nacao, 8 os "nao-nos" da nova nacao que está ~ara. s~r 
edificada pelas instituicoes do AB. Quando os líderes destas mstltUI
coes falam da nacao, o referente fica restrito, pela própria lógica do 
discurso deles, a um "nós" muito menos abrangente do que no passa
do; só podem fazer parte aqueles que se adaptam ao projeto deles- so
cialmente harmonioso e tecnocrátiCo - da futura nacao. 

Por outro lado, como todos os estados, o AB afirma ser um esta
do nacional. Faltando-lhe o referente da nacao como urna idéia uni
versalmente completa que abrange toda a populai;ao, a retórica das 
instituicoes do AB deve "estatizar" o sentido da nacao - ao mesmo 
tempo que, em relacao a normalizacao da economía, a mes.ma retóri~a 
defende urna privatizacao intensa. Essa estatízacao da idé1a da nacao 
implica que o seu interesse geral seja identificado com o sucesso d~s 
instituicoes do estado em sua busca para estabelecer urna ordem parti
cular na sociedade ·e para normalizar a economía. Em conseqüe,ncia, 
as instituicoes do estado nao parecem mais desempenhar o papel atra
vés do qual elas geralmente se legitimam a· si mesmas,. o de servir a 
um interesse superior e externo a elas próprias- isto é, os interesses da 
riacao como urna comunidade que abrange a totalidade, ou pelo me
nos a parte da populacao. Pelo contrário, quando as instituicoes do 
estado tentam redefinir a nacao em termos de exclusao e de enfermida
de nacional, o poder que e las exercem nao tem mais ·a base externa de 
legitimacao e nao pode parecer senao como seu próprio fundamen!o. 
Em outras palavras, a dominacao se torna nua e diluí as suas media
caes consensuais; ela se manifesta sob a forma de coacao física e eco
nomica aberta. Além disso, a supressao da cidadania, juntamente com 
a proibicao contra a invocacao a lo popular, nao diluí simplesmente 

8 Esta imagem organica é, naturalmente, reforc;ada pelas doutrinas da "seguranc;a 
nacional." 
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mas elimina radicalmente outras mediacoes legitimadoras entre o esta
do e a sociedade. 

Porque se incorre nestes custos, que em última análise envolvem a 
renúncia prévia nao só da base de legitimacao do estado, como tam
bém da possibilidade de que o sistema de dominacao que o AB apóia e 
organiza possa algum día conseguir a hegemonía? Para responder a 
esta pergunta devemos compreender que a implantacao do AB é a 
conseqüencia de urna reacao amedrontada ao que é percebido como 
urna ameaca grave a sobrevivencia dos parametros capitalistas básicos 
da sociedade. As redes abobadadas de solidariedades da nacao foram 
destruidas por urna multidao de conflitos. Antagonismos agudos apa
receram na sociedade civil; envolvendo a emergencia do "egoísmo se
torial" e do simbolismo ameacador das identificacoes de classe. Em. 
conseqüencia, os líderes do AB nao sao, nem podem eles verem~se a si 
mesmos como os representantes quer desta nacao em ordem de bata
Iba, quer d.os antagonismos da sociedade civil. Pelo contrário, a mis
sao deles é transformar a sociedade profundamente de maneira tal 
que, em algum futuro distante, o "nós" da nacao seja sustentado por 
urna utopía de integracao social. Já"sugeri que a imagem organicamui
tas vezes repetida do corpo enfermo, que ainda. nao percebe. que a ci
rurgia radical é em seu próprio interesse, é também a negacao radical 
do papel do estado como representante da nacao (e da sociedade). Por 
sua vez, a supressao do lo popular e da cidadania, juntamente com a 
eliminacao das instituicoes da democracia política, constituem o torni
quete que impede a disseminacao do veneno e dá tempo para a cura. 
Em con~>eqüencia, o AB nao pode senao abandonar os referentes da le
gitimacao e apresentar-se em vez disso.como a base do seu próprio po
der. Ele assim abandona as mediacoes que transformam parcialmente, 
emb9ra efetivamente, a vida privada da sociedade civil na existencia 
partilhada de identidades coletivas através das quais os atores sociais 
se reconhecem como membros da nacao, como cidadaos, finalmente 
como parte do pueblo, e como estando incluídos num estado ao qual 
eles normalmente concedem o direito de governar e coagír. 

As instituicoes do estado AB tentam preencher o vazio assím cria
do através do uso intensivo dos símbolos marciais e patrióticos da na
cao. Mas estes símbolos devem estar ancorados em alguns dos referen
tes mencionados anteriormente par.a nao constituirem simplesmente 
retórica grandiloqüente. Os líderes AB tentam recriar. as mediacoes 
com a sociedade convidando a "participacao"; mas a negativa do esta
do do seu próprio papel como representante da nacao e a eliminacao 
das idéias do pueblo e da cidadania significam que essa participacao só 
pode en~olver urna observacao passivamente aprovadora das tarefas 
que as instituicoes do estado realizam. 

Nestas condicoes, o melhor que se pode esperaré um "consenso 
tácito", isto é, despolitizacao, apatía e um recuo para urna existencia 
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diária completamente privatizada. E medo. Medo por parte dos perde
dores e dos adversários do AB, que resulta da capacidade conspicua 
do AB para a coa~;ao. E medo por parte dos vencedores, que enfren
tam o 'espectro de urna volta a situa~;ao que precedeu a implanta~;ao do 
AB. Há também. o medo, por parte daqueles que realizam a coa~;ao 
física, de qualquer "solu~;ao política" que possa levar possivelmente a 
essa volta; este último medo ém certas ocasioes parece impeli-los por 
um caminho de coa~;ao que nao conhece nenhum limite. 

O consenso tácito é um fundamento ilmito tenue para manter o 
estado. O medo, juntamente coma alta burquesia e os setores "moder
nos" da cla¡;se média mais estreitamente ligados a ela, sao os maiores 
apoíos sociais do estado AB. Mas o medo dificilmente serve como 
urna media~;ao adequada entre o estado e a sociedade. Além do mais, o 
medo por parte dos vencedores tende a diminuir com a passagem do 
tempo (apesar dos esfor~;os para refrescar a memória deles) e com urna 
consciencia dos custos impostos a muitos deles pela continua~;ao do 
AB. 

Na realidade, a cirurgia que as institui~;oes mais altas do estado 
AB tentam realizar na na~;ao inflinge pesados custos sobre muitos da
queles que apoiaram a implanta~;ao do AB. A imposi~;ao da "ordem" 
naturalmente pune severamente as organiza~;oes políticas e de classe 
que serviram como canais para a ativa~;ao política do setor popular. A 
exclusa o económica deste setor e a proibi~;ao contra levantar questoes 
de justi~;a substantiva em torno dos símbolos do pueblo e da classe tor
na claro que quer que o estado AB possa proclamar a na~;ao como sen
do, isso nao incluí o setor popular. Aqueles que eram até recentemente 
urna presen~;a política ativa sao lan~;ados ao ostracismo por sua na~;ao 
através da sua exclusao política e económica. Por outro lado, as tenta
tivas de normalizar a economía através de Urna alian~;a íntima com a 
alta burguesía (na primeira fase do AB, acima de tudo com o capitaHfi
nanceiro transnacional e doméstico) inflinge sérios sofrimentos a urna 
boa por~;ao dos setores médios e as fra~;oes (e indiscutivelmente mais 
nacionais) mais fracas da burguesía. Em conseqüencia tem lugar urna 
rápida contra~;ao da aliaJ1~;a que apoiou sua implanta~;ao no período 
inicial do AB. Os partidários que se retiraram da alian~;a entram no 
"consenso tácito" e se engajam numa defesa desiludida de seus interes
ses específicos nos interstí<;ios das institui~;oes do estado. Dependendo 
do grau menor ou maior da ameaca anterior, aqueles que retiraram o 
seu apoio devido as políticas da normalizacao económica podem ou 
nao, respectivamente, se combinar com os setores excluidos e partici
par, como na Argentina em 1969, de um desafio decisivo ao estado 
AB. 9 Nos casos de um alto nivel de ameaca prévia rios quais des nao 

9 Estes e outros argumentos aos quais me referirei nas páginas seguintes foram a pre
sentados com maior detalhe em "Reflections". 
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recuaram, estes setores refor~am o silencio e a opacidade da sóciedade 
civil. 

A retirada destes partidários iniciais acentua o fato de que a has~ 
principal (e nesse momento virtualmente a única) do apoio social do 
AB é a alta burguesía - isto é, as fracoes superiores da burguesía local 
e do capitalismo transnacional. Mas este é- ostensivamente -·o prin
cipal beneficiário económico da nova situacao, o mais transnacionali
zado e, portanto, o componente menos nacional da sociedade. A luz 
da exclusao económica e política do setor popular, das privacoe~¡ eco
nómicas sofridas por urna porcao importante da alian~;a original, da 
contradicao da nacao e da supressao das mediacoes da cidadania e do 
pueblo, o estado AB permanece- e parece ser abertamente:.. sustenta
do basicamente pelas fra~;oes oligopolistas e transnacionalizadas da 
burguesía, juntamente com - em seu próprio ~¡istema institucional-:. as 
for~;as armadas e os tecnocratas que tentam a normaliza~;ao da econo
mía. Estas fracoes oligopolistas e transnacionalizadas da burguesía 
servem mal como referente legitimador para o estado porque elas sao 
a antítese do lo popular e do simbolismo da nacao definida como um 
"nós" que fica em contraste com o "eles" das outras nacoes. Por outro 
lado, a burguesía local mal fornece tampouco um referente legitimador 
adequado para o estado. Embora as políticas económicas do AB te~ 
nham impactos variegado& sobre as diferentes atividades económicas, 
elas enfraquecem ainda mais a burguesía localjá fraca, colocando par~ 
te dela entre aqueles que fazem parte do "consenso tácito" e mal dei
xando esta classe numa posicao apropriada para preencher o papel de 
urna classe dominante cujos interesses podem ser plausivelmente dis
cutidos pelas instituicoes do estado como co-iguais com os interesses 
gerais da nacao. · 

.YAssim, o ABé a negacao das mediacoeslegitimadoras usuais do 
estado- os cpntratos da na~;ao, o pueblo e a cidadania sao suprimidos, 
e o estado. nao pode se sustentar através do potencial hegemónico de 
urna classe dominante indubitavelmente nacional. Em conseqüencia, 
a base final do estado - a coacao - é revelada completamente. Além 
disso, é evidente que o AB confere vantagens imensas as fracoes mais 
oligopolistas e menos Iiacionais da burguesía. O esfor~;o para saturar 
os meios de comunicacao de massa com símbolos da nacao portanto 
falha porque cai no abismo criado pela desnacionalizacao posterior da 
sociedade civil e a contradi~;ao da na~;ao. 

Diante destes dilemas, urna· fuga pode estar na possibilidade do 
estado poder se conveiter, nao só em seu discurso como na realidade 
das suas atividades, no centro institucional de· um projeto de desenvol
vimento nacional que pode ser invocado como representando o inte
resse geral predominante. Isto vale dizer. que- as própria¡; instituicoes 
dó estado se tornariam o centro eco.nómico e social de tal projeto, 
emergindo como líderes .do "desenvolvimento" e tomando o lugar da 
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lideranca burguesa·ausente. Este enfoque levaría ao capitalismo de es
tado, Contudo esta alternativa conflita com o alto grau de transnacio
nalizacao da estrutura produtiva e com ·o papel decisivo que o capital 
privado, especialmente a alta burguesía, deve desempenhar para que o 
AB possa resistir. Ela gera ambigüidades e tensoes, tanto dentro do 
AB como com a sua principal base social, o que consideraremos abai-
xo. 

Em outro nivel, o sistema institucional do AB reflete as prioridades 
que os seus próprios atores destinaram a si mesmos. As instituicoes es
pecializadas no uso da coacao ocupam o ápice deste sistema em virtu
de de terem elas próprias terminado com as crises que precederam o 
AB e por permanecerem responsáveis pela imposicao da ordem e, nao 
menos importante, de garantir a efetividade futura desta ordem. Ao 
mesmo tempo, a tarefa de normalizar a economía é destinada aos tec
nocratas civis íntimamente identificados com a alta burguesía e com as 
institucoes financeiras transnacionais. Os tecnocratas acreditam na ra
cionalidade da ortodoxia económica, sabem como aplicá-la e sao da 
confianca dos elementos locais e transnacionais da alta burguesía. As 
políticas e instituicoes da primeira fase do AB sao organizadas em tor
no destas duas preocupacoes. As duas grandes tarefas de impor a or
dem (como seu agente organitacional, as forcas armadas) e de norma
lizar a economía (coma sua base social na alta burguesía, e seus agen
tes nos tecnocratas que a dirigem) sao inseriadas institucionalmente no 
estado AB. Em conseqüencia, o AB nao pode senao parecer como a 
conjuncao transparente da coacao e da. dominacao económica. 

Estas ·priori edades refletem alguma coisa fundamental que já foi 
mencionada, mas que espero que possamos agora compreender me
lhor. A implantacao do ABé urna tentativa de salvar urna sociedade 
cuja continuidade como sistema capitalista foi percebida como amea
cada. Este objetivo só pode ser conseguido, dada a grandeza desta 
ameaca, por um lado, impondo a "ordem"severamente e, por outro, 
obedecendo cuidadosamente as regras da ortodoxia sobre as quais o 
a poi o do capital transriacional e das fracoes mais dinamicas e ecóno
micamente poderosas destas sociedades é acidental. Estas medidas, 
juntamente com a supressao das mediacoes e a exposicao resultante do 
sistema fundamental de dominacao,. coilstituem a imensa homenagem 
que é prestada a reproducao da sociedade qua capitalista. Diante da al
ternativa apresentada pela profundidade da crise que precedeu o .AB e 
a ameaca que a acompanhava, o estado é primeiro e antes de tudo um 
estado capitalista, em vez de 1:1m estado nacional, popular, ou dos e~ 
dadaos. Contudo a implementacao destas medidas acarreta o risco 
imenso de implantar um estado incapaz de se converter no fundamen
to da sua própria legitimacao. O estado deve se apoiar em vez disso no 
consenso tácito, coacao, medo e ·O apoio das fracoes menos nacionais 
da sua sociedade. 
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· N.a o pNode ha':er ~onse.nso a menos que a ligacao entre a coacao e 
a d,ommacao. economtca seJa ~el~da. Contudo ocorre o oposto no AB. 
Ale~d~ mats,N no ~B a proxtmtdade da coacao e da dominacao eco
nóm.tca JUstapoe dots atores sociais- as forcas armadas e a alta bur
g?es~a ..,. que ~era~me~te sao separados, num nivel político, pelas me
diac~es J?le~c:onais acima e, ao nivel institucional do estado, pelas ou~ 
tras mstttu!coes da burocraci~ civil e da representacao ·democrática. 
Isto v~le dizer que a b~se social do AB na alta burguesía, seu apoio 
ostensivo ao AB e suas cabecas de ponte" no sistema institucional do 
e~tado_ sob a forma dos tecnocratas económicos intercepta direta e vi
s!velmente ~om a~ forcas armadas. A alta burguesía e os tecnocratas 
tem urna onentacao fortemente transnacional, tanto em suas crencas 
c.omo. em se~ CO,?Jport~mento económico. Para eles, as fronteiras polí
ticas da nacao sao basicamente urna restricao inútil ao movimento dos 
fat~~es ?e pro~ucao, a livre circulacao do capital e as consideracoes de 
eficiencia D? mvel transnacional. Elas interferem também com os es
forc~s de r~mtegrar estas economías no mercado mundial no resultado 
da cnse pre-AB. Todos estes objetivos se chocam com o que é percebi
do por estes atores como a estreiteza da nacao e do "nacionaiismo" 
Por outro la?o•. estes atores sao os membros mais completa e dinami~ 
camen!e capitalistas destas sociedades. Daf, serem eles impassivelmen
t:mottva~os pelo !ucro, a forca impulsora por trás de urna acumula
c~oNde capital sancton~da.p?r urna ideología que afirma que a maximi
zacao do lucro contnbutra, a longo prazo, para o bem-estar geral. 

Mas<:> gr~nde pr.obl~ma. dentro do ABé que o outro ator impor
tan~e do ~eu s~stema mstttucwna.l - as forcas armadas - tende a ser a 
m~Is nacionalista e a .menos capitalista das instituicoes do estado. 
C:ol!l o seu senso de missao, os valores marciais com os quais elas so
ciahzam__ os seu~ n;e~bros, e suas doutrinas de seguranca nacional que 
pressupoe a ~xis.tencia d~ urna _?acao caracterizada por um alto grau 
de homog~neid~de. n~ ~nentacao e acoes de todos os civis, as forcas 
a:madas sao a mstttmcao do estado mais predispostas a definir a na
cao COJ?lO aquela que no~ é ~trangeira, e a definir O com"portamento 
ap~opnado como aquele mspirado por urna visao introvertida e exclu
s!vis!a da nacao. Além disso, o motivo do lucro parece-lhes de impor
tanctaNsecun?ári~, no J?láximo, e sórdido em comparácao com as preo
c~pacoes e Ideais ma10res que decorrem das suas próprias orienta
caes. O lucro pode ser necessário, mas de qualquer maneira nao deve 
se torn_ar "excessivo~' ou trabalhar contra a missao de homogeneizar 
a totahdade da nacao. 10 

qu!
0
o 1_~ó!~~~:~~~~t~~~~:~:~f:ed~s ~;entacoes das forcas. ar~adas !los países em 

esta generalizaciio nao excluí a possibilid~de e~ta é uml a generahzacao v~hda. Co_ntudo, 
e em a guns casos o escalao super1or das 
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Como é possivel que atores com tais o;ie~ta~oes e valo;es ~lif~r~n
tes possam se reunir como os ator~s pri!lctpat~ ~entro das tns!tt~t~oes 
do AB? A resposta é que comas medta~oes legtttmadoras supnmtd~s
e naturalmente, pendendo sempre 0 problema -de manter a desattva
dio do setor popular e a proibi~ao de evocar o. pueblo e a classe - o 
dominio económico e a coa~ao tendem a se tornar transparentem~nte 
próximos e apoiando-se mutuamente. Particul~~meiite após .m~,ttos 
dos partídátios originais do AB recuarem para o consen~o táctt? (a
lém d& exclusa o inicial do ·setor popular), a alta burguesta ¡frectsa da 
coa~ao como urna garantía da ''ord~m" social p~es~nte e fu!u.ra, s~m .~ 
qual ela nem rdniciaria a acumula~ao em seu propno beneftcto pnnct 
pal nem teriá confian~a no futuro da economía. 11 Po.r out~o lado, sem 
este apoio e a confian~a resultante, o estado AB, CUJas ah~n~a~ se es
treitaram até esse ponto, nao pode sequer tentar a normahza~ao eco-
nómica e logo desmoronada. . ~ . 

N 0 estado AB, 0 dominio económtco e a .co~~ao; J~nt~mente com 
os seus portadores sociais, sao mutuamen~e mdtsp~nsavets. Mas e~ta 
indispensabilidade mútua nao impede a ahan~a forjada ~esta manetra 
de ser marcada, em ambos os lados, ¡;>or numeros~s t~nsoes, :rampou
co impede a emergencia de um deseJO de reconstttutr nm .ststema de 
dominio que separaria novamente estes dois componentes mterpondo 
as media~ües que faltam. Este ponto, fundam:ntal para~a comp!een
sao da dinamica do AB, receberá nossa aten~ao nas se~oes segumtes. 

TENSÓES NA ALIANCA 

A indispensabilidade mútua .da al_!a ~urguesia ~e das for9as arma~ 
das é a chave para descobrir as dtssonanctas e t~nsoes qu~ S,Vl~~m en 
tre elas. O objetivo de construir urna na~ao m.ats hom'?g.enea e mc?¡
rente tanto com a desnacionaliza~ao da soctedade. clVll promovt a 
poelos atores mais transnacionalizados dentro da socteda~e como cc:m 
sua orienta~ao para um padrao de acumula~ao de capttal que nao 
pode continuar confinado -dentro do mercado local; quer em termos 

for~s armadas poder ser controlado por grupos mais favorav.el?Ient~ ~ispostos para as 
orienta~oes da alta burguesía. Esta afinidade maior que sem du~id~ mitiga os problem~s 
ue analiso abaixo .::: mas nao os elimina, já que ela ~~rece s.igmfi~ar que ~ contro e 
~ore as for~as armadas exercido por e8ta lideran~a militar seja ?~;ais precáno. O caso 
mais importante dessa eongruencia entre as a!it~des dos líderes mi!itares de alto nivel, a 
alta burguesía e os funcionários do time economiCO do estado A~ e o ?e Castelo Branco 
e 0 seu grupo no Brasil, de 1964 a 1967. Outro caso é o da pr~side_ncia Lanusse na Ar
gentina:, de 1971 a 1973. Contudo, neste caso nao er.a a consohda~ao ~o ~B q_ue esta va 
sendo tentada porém mais a negocia~ao das condi~oes para a sua ~iqUlda~ao. 

-11 EStes po~tos, inclusive aqueJe r~lativ<!. a importanc~a da garantla .de que tanto ~ 
ordem como a racionalidade da admimstra~ao da econom~~ (da pe~spe~.tlva da alta bur 
guesia) serao mantidas no futuro, sao tratados em meu Reflectlons . 
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dos seus critérios principais para 'a tomada de decisoes, quer em ter
mos dos principais beneficiários dessa acumula~ao. A alian~a aberta 
do pináculo do aparelho do estado com os elementos menos nacionais 
da: na~iio ocorre em conjun~ao com a exclusao do setor popular e com 
a retirada do apoio de por~oes importantes - e inequívocamente na
cionais - dos setores médios e da burguesía que apoiou ativamente a 
implanta~ao do AB. 

Como pode~ ser resolvidas as tensoes que surgem entre a conce
p~ao de na~ao dl:ls for~as armadas, a orienta~ao transnacional de seus 
principais aliados no estado AB e o caráter nacional nao só do setor 
popular como também dos aliados originais que subseqüentemente so
freram o impacto das políticas de normaliza~ao? Urna possibilidade 
seria o aumento do aprelho do estado que pode expandir grandemente 
o seu papel económico direto, inclusive o seu papel na produ~ao eco
nómica. Supostamente, este papel do estado forneceria um contrapeso 
a expansao do capital privado.em grande escala (especialmente do ca
pital transnacional) e permitiría ao aparelho do estado se aliar com a 
burguesía local- admitidamente fraca, mas que pode, presumiveimen
te, recuperar o seu dinamismo sob a tutela do aparelho do estado. Este 
enfoque envolvería um padrao nacionalmente orientado de desenvol
vimento no qual o ator económico principal seria um aparelho do es
tado produtivo servindo de vanguarda para a burguesía local. Contu
do, pelo meno_s na fase inicial do estado AB, este ~nfoque tem muito 
pouca probabilidade de ter sucesso. No período de normaliza~ao, a 
ortodoxia económica deve ser observada cuidadosamente aéima de 
tudo quando a crise pré-AB tiver sido p'articularmente aguda. Urna 
das práticas que sao proibidas neste contexto é a continua~o do "in
tervencionismo do estado", especialmente nas atividades produtivas-ou 
comerciai~. U m dos principios da ortodoxia, pelo contrário, é reduzir 
o déficit (!:~cal drasticamente, devolver as atividade,s potencialmente 
lucrativas ao setor privado, e eliminar os subsidios aós consumidores e 
produtores ineficientes (inclusive as companhias do estado). Estas 
políticas sao explícitamente mencionadas nos acordos com base nos 
quais o financiamento transnacional é adquirido, envolvendo nao só o 
Fundq Monetário Internacional como outros emprestad"ores tam
bém. Além do mais, eles sao proclamados como artigo principal nas 
profissoes de fé ortodoxas por parte dos tecnocratas do AB. Desviar
se deste e dos critérios relacionados minaria a confian~a interna e in
ternacional sem a qual a normaliza~ao seria impossível. Daí, urna mu
dan~a para o capitalismo de estado ser bloqueada no período iniciál 
do AB. 12 

12 Nao. obstante, a importancia relativa do aparelho.do estado continua a ser subs" 
tancialmente maior do que os tecnocr.atas ortodo~is gostariam, e a: capacidade de con-
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O fato desta alternativa ser impedida é urna fonte de aguda preo
cupac,;ao dentro . do núcleo d_as _f~rc,;as armadas, m~itos. de cujos 
membros expressam sua aversao a enfase em transnac10nahzar a eco
nomía que a alianc,;a com a alta burguesía acarreta.· Para outros 
membros das forc,;as armadas - acima de tudo aqueles que detem altas 
posic,;oes dentro do governo - é claro que, "n? mo~ento", a viabilida
de do ÁB e as esperanc,;as de restaurar a coesao nac10nal dependem ?a 
ortodoxia económica· e de urna alianc,;a íntima com a alta buergues1a. 
Contudo a ambivalencia que fundamenta a aceitac,;ao desta fórmula é 
urna esp~da de Damocles que pende sobre a consolidac,;ao :do dominio 
hurgues. · . 

O período de 1967 a 1970 na Argentina~ um exemJ?lo de política 
de normalizac,;ao sobo AB no qual estas tensoes se mamfestaramcom 
muita forc,;a, introduzindo um elemento importante de incerteza n~m 
contexto no qual estas políticas tinham, de fato, encontrado u~ nt,t
portante grau de sucesso. Já no fim de 1967, com_o urna alternativa as 
políticas entao perseguidas, esta_vam sendo con~1de~adas outr~s '?ro
postas nas quais o estado toma:1a um papel ~a1s atlvo! enco~aJana ? 
desenvolvimento de certas frac,;oes da burgues1a local, 1mpona restn
c,;oes importantes ao capital transnacional, e reincorporada os sindica
tos trabalhistas previamente domesticados e "desperonizados" na are
na política. Esta alternativa tinha um ap~io importante nas forc,;~s ar
madas, e este apoio gerou n:a alta burgues1a uma grave preocupac,;~o ~e 
que as forc,;as armada~ poderiam seguir e~tAe c~minho. A bur~ues1a v1_a 
nesta alternativa precisamente as conseqüe~c1as que -se se~mram ma1s 
tarde: o fim de todas as tentativas de normahzar a econom1a, urna fuga 
rápida do capital e urna renovac,;ao da crise que a implantac,;ao do AB 

F.:. 

trole do estado aumenta grandemente. Este papel aumentado do estad_? envolve o eres
cimento hi_pertrófico das institui~oes mais diretamente ljgadas a. coa~ao e do resto dos 
mecanismos institucionais destinados a garantir a exclusao do setor pop_ular. Envolv:e 
também urna expansao importante das institui~oes do estado responsávets pelas politl
cas de hormaliza~ao. Estas instítui~oes expandidas estao geral~ente superpostas as 
agencias do estado mais tradicionais. Ao mesmo tempo, ~s tenta!tvas de tornar ~~ e~
presas que contínuam sob o controle do estado mais efictentes tem urna consequencta 
interessante a médio prazo: a "racionaliza~¡íio administrativa" que é r~alizada nestas 
empresas, a elimina~ao dos subsidios do tesouro central, e ci au~ento ma10r de seus pre
~os relativos (que típicamente foram mantidos baixos como me10 de apelar para o setor 
popular durante o periodo que precede o AB) ajudam es.tas empresas a se tornarem cen
tros importantes de acuinula~ao de capital. Estatendenct_a con~erte-as numa sem_ente do 
capitalismo de estado (que nao existía no periodo antenor e e urna ~onse9nenc1a para
doxal do enfoque or~odoxo que procura reduzir o seu papel). e permt~e mats tard~ a sus
tenta~ao de urna "estatiza~íio" importante. O exemplo mats claro dtsto é o Brasil, mas 

· os resultados da politica económica naArgentina entre 1967-1970 foram semelhantes. 
No Chile, apesar. da orgía das "privatíza~oes" este mesmo fenómeno pode_estar ocor
rendo !J.Uffi setoF importante das empresas do estado. 
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havia tentado terminar. Dois fatores pareceram particularmente im
portantes na determinac,;ao da velocidade com que este caminho nacio
nalista e estatista -juntamente com a reorienta~ao qas alian~as políti
cas que o acompanhavani, inclusive a busca de algum apoio do setor 
popular·- emerge como alternativa. U m deles envolve os diferentes 
ni veis de ameac,;a que precedem cada AB. 13 O segundo envolve a ques
tao de qu_ao ráp)da e decisivamente as políticas económicas iniciais do 
estado AB obtem sucesso. Quanto maior o grau em que isto oéoi:re; 
mais cedo a afternativa nacionaliSta e estatista tem probabilidade de 
ser apresentada e mais forte o seu impacto nas for~as armadas. 14 Na 
Argentina, o nivel da crise e da ameac,;a económica foi mais baixo do 
que ~m outros casos de AB, e o p¡:ograma de estabiliza~ao que come
c,;ou (!ID marco de 1967 já )lavia conseguido algum su~sso significativo 
_em 1.968-1969.15 Era_portanto tentador interromper as po_líticas orto
doxas e voltar as políticas iniéiais en vol vendo o apoio do estado as fra
c,;oes nacionais mais fracas da burguesía e urna redistribui~ao modera
d_a da renda em beneficio cf'o setor popular. Estas opc,;o~s só parecisun 
razoáveis' se se ignora:sse os verdadeiros parametios· da sit~a~ao. Con~ 
!~do este fato nao impediu um realirihamento das 'for~tas po1íticas 
nu~a dire~tao que abalou inevitavelmerite a: confianca recentemente 
renovada da alta.hurguesia. ESte grupo, por sua vez·,·além de prevenir 
ominosamente contra este renascimento inesperado das tendencias es
tatistas e nacionalistas sob o AB, tentou encorajar a substuicao dos 
líderes do governo, inclusive o Presidente Ongariia, por golpes milita
res mais afinados com suas- orienta~toes e interesses. Assim, as preocu
pacoes políticas da alta burguesía erodiram ainda mais a coesao inter
na do AB e, juntamente com as grandes explosoes sociais de 1969-
1970, apressaram a sua queda. 16 

Em contraste, ·a Chiie pós-1973 e a Argentina pós-1976 mostram 
que se a crise pré-AB é significativamente mais intensa e o nivel da 
ameaca - bem como o inedo correspondente de vencedores e vencidos 
- é mais alto, isso torna a reducao da taxa de inflacao a níveis,minima
mente aceitáveis mais difícil, permite que as atividades especulativas 

1~ Tratei deste tópico em ''Reflections", o que, no intere8se da brevidade, apenas ci
taret novamente. 

1~ Para un~: argumento ~emelhante de um ponto de vista mais geral, ver The State and 
Soctety: Peru m Comparatlve Perspective de Alfred Stepan (Princeton: Princeton U niver-
sity Press, 1978). · 

15 Em particular, a taxa de inflá~iio foi baixa, o déficit fiscal tinha sido reduzido 
substancialmente, o déficit do balan~o de pagamentos tinha sido aliviado e a economia 
havia conseguido urna taxa respeitável de cr.escimento. 

16 Urna análise detalhada destes proce8sos será forriecida ~m meu livro a sair sobre a 
experiencia autoritário-burocrática na ArgentÍna de 1966 a 1973. 
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típicas do período anterior continuem, diminui a capacidade do estado 
de investir, e da mesma forma prolonga e aprofundaA a r~cessílo P~~vo
cada pelas·políticas de normalizacao. ~m c~mseqüencia, as pohticas 
económicas ortodoxas devem ser seguidas ngorosamente, apesar do 
fato de que em medida significa~iva sejam estas polí~ic~s que trazem 
estas conseqüencias. Esta neceSsidade, por sua vez, sigm~ca que. ape
sar das inunieráveis expressoes de divergencia, a alternativa naciona-. 
lista e estatista delineada acima nao parece realme!lte possível. ~1!1 
conseqüencia, mais tempo fica disponível para a aphcacao das poht~
cas ortodoxas e para continuar, de urna forma aberta e quase exclusi
va a alianca com a alta burguesía. 

' Declarado resumidamente, quanto mais baixo o n~vel d~ crise é 
da ameáca anteriÓr, maior a probabilidade de se cons_egutr rapidamen
te a normalizacao e restaurar o crescimento económico. Mas, por ~u
tro lado, o sucess·o em restaurar o crescimento au~entará B;. te!ltacao, 
mesmo nas forcas armadas, de abandonar as medidas economicas_or
todoxas num ponto "prematuro" da perspectiv~ d_a alta burguesi~ e 
dos t!!cnocratas que controlam o aparelho econo~Ico do AB. Assim, 
com um nivel mais baixo de crise e ameaca antenor, a confianca da 
burguesía é conseguida mais rápida e fa<;ilmente, ~as ao. mesmo tem
po esta confianca continua sujeita a um ~rau maior de mc~rteza. In
versamente, quanto niais alto o nivel de cnse e ameaca antenores, ';lle
nor a probabilidade de .conseguir sucesso (mesmo do ponto ?e vista 
dos líderes do AB e seus. aliados) na normalizacao da eco_nomia, ma~, 
por este mesmo motivo, maior é a certeza po~ parte da _alta burguesia 
de que as políticas económicas ortodoxas ~eJam ntanttdas. 

A perpetuacao (aliviada em alguns sentidos mas agravad_a em ou
tros) da crise económica que pre~ede o_ ABé a ~elhor garantia de '!_Ue 
suas ligacoes com a alta burguesia serao manttdas. apesar das ten~oes 
discutidas acima. Mas esta crise em cursó significa, entre outras c~Isas, 
que as altas taxas de inflacao continuarao e que, devido a ausencia de 
crescimento económico e a reducao drástica do co~sumo_ popular 
pre~crita pela ortodoxia económi:a, existe urna -~~p~cidade mstalada 
substancial sem uso para a producao. Em consequenci~ a alta bur~ue
sia acumula capital muito mais através de especulacoes financeiras, 
nas quais ela tem numero~as vat;ttagens sobre os o~tros setores, do que 
através da producao e do mvestimento que se supoe f~rnecerem a base 
do crescimento econpmico renovado. Esta especulacao serve por. sua 
vez para acentuar ainda rnais a crise económica. Nos c~sos d~ ~htle e 
do U ruguai, esta situacao foi prolongada de urna manei~a patettca por 
um certo número de anos após o AB ser implantado, e nao· ocorreu ne
nhum desafio sério a continuacao das políticas ec~n~f!Iicas ortodoxas. 
Este resultado, perverso até para os líderes e parttdanos do AB, pode 
ser corripreendido da perspectiva apresentada oeste capítulo. O c~so 

-da Argentina contemporanea, após mais de dois anos de um AB Im-
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plantado em reacao a urna crise e ameaca muito mais profundas do 
que aquelas de 1966, apresentou até agora estas mesmas caracterfsti~ 
cas. 17 

O caso· do Brasil é o único que, após quatro anos de ortodoxia, 
experimentou, a. partir de 1968, pma ressurgen~ia importante de eres
cimento económico que incluiu urna expansao vigorosa no papel do 
estado na producao económica e. urna volta a aj1..1da a certas frácoes da 
burguesía local, sem minar contudo· a alianca original com a alta bur
guesía. 18 Esta mudanca coincidiu com o período de maior repressiio. 
Ele serví u para demonstrar o que o AB argentino, e particularmente o 
"Cordobazo" de 1969, nao pode: que o estado continuou a ser, apesar 
das tensoes internas em relacao a aliaJ;J.ca e as forcas armadas, um po
der capaz de aplicar a coacao necessária para esmagar a reemerg~ncia 
de movimentos que tentassem invocar os setores excluidos como o 
pueblo e a classe. Este rcmascimento da garantía coercitiva do AB con
firmo u a confianca da alta burguesía ~ foi acornpanhádo por mudan
cas na política económica e por urna grande onda de investimentos de 
capital transnacional que lancaram o "milagre brasileiro". Neste pon
to torno u-se possível perseguir simultaneamente deis objetivos de urna 
maneira que tinha sido impossível no comeco do AB: a combina"cao de, 
progres.sos rápidos na transnacionalizacao da estrutura produtiva 
através do papel cada. vez mais importante-desempenhado pelo capital 
financeiro e industrial transnacional, por um lado, e a expansao das 
atividades produtivas do estado, por outro. Contudo cada um destes 
processos impoe limites ao outro. A mudanca para a transnacionaliza
cao é limitada por urna expansao das atividades do estado que nos úl
timos anos gerou um clamor contra a "estatizaciio" da economía bra-

17 Esta consideracao teria que ser incorporada ao .conceito de ''aprofundamento" 
que apresentei nas "Retlections",juntamente com os argumentos relativos a este concei
to que foram apresentados por outros autores neste volume. Enquanto persistir urna si
tuacao tal como essa descrita acima, o aprofundamento é claramente illlpossivel, princi
pahnente devido ·a continuacao deste comportamento especulativo por parte dos princi
pais atores económicos e devido a existencia de um importante grau de capacidade ins
talada ociosa. Mas até o ponto em que estas condicaes persistam, a orientacao das poli
ticas económicas (que se concentram principalmente no setor primário, e até o ponto em 
qüe o negócio delas com a indústria seja oposto a qualquer esforco de realizar o tipo 
de substitui~:ao das importacoes sugerida pelo ~profundamento) é muito mais conse
qüencia de urna crise que deixa pouca latitude para divergencia com a ortodoxia econó
mica. Mas este padrao nao será seguido necessariamente a longo prazo, pelo menos nos 
casos em que o crescimento económico nao for excessivamente limitado por um peque
no mercado interno. 

ili Este último ponto representa um contraste decisivo com o caso argentino, onde 
um padrao ·de politica económica mais naci!malista e orientado pelo estado foi adotado 
no fim de 1970, num ponto em que o AB estavá ciündo aos pedacos e a alta burguesía 
havia perdido toda a confianca nas perspectivas futuras de estabilidade. 



sileira. Por outro lado, essa estatizacao nao pOde ir além de incur~oes 
parciais nas áreas de acumulacíio de capital que a alta .burgues~a -
transnacional ·e doméstica - reclamam como suas, sem .m.mar o chm.a 
de "contianca comercial" duramente conseguido e precip~tar urna en
se cuja gravidade potencial assusta toda~ a~ partes envolvidas. Ambos 
os lados veem o precipicio que define o hmite de seus debates algumas 
vezes barulhentos. Em conseqUencia, no meio desses debates, ~ alta 
burguesía toma o cuidado de reiterar o seu apoio a um estado CUJa ex
pansao ela deseja limitar, mas nao impedir. Ao mesm.o tempo, as auto
ridades brasileiras tem o cuidado de reiterar que aceitam e compreen
dem as regras de um jogo baseado em manter ~ confianca ~a ~Ita bur
guesía. Nesse interim, a come"?-orac.~o do "m~lagre" b;astleiro, com 
sua evocacíio de "grandeza nacional .. e da ~eahz~cao tnunfal pelo es
tado AB dos seus objetivos, tem facilitado mdubitavel~e~te a pe~p~
tuacao deste sistema de dominio. Contudo, como as elei~oes d~s ul!I
mos anos mostrou, entre outras coisas. nem mesmo esta con'l.bmacao 
de sucesso economico e propaganda política foi suficiente para con~e
guir um consenso mais o u menos sólido·. Da mesma forma, a ~~ocacao
deste "milagre" como legitimacao do estado e dos cust?s sociais ~~to
riamente crescentes que ele impoe é minado ainda mais _porque e Im
possivel manter o ·"milagre" ano após anos. O risco e~fre?tado ~el~s 
aliados doAB brasileiro níio é apenas o de transgressoes tn!olerayeis 
das regras do jogQ que é a base da alianca com a alta burguesi~; ~ nsc? 
envolve também a própria possibilidade real de urna reemergencia ati-
va de oposicao genuina. . .. 

o AB brasileiro é único em relacao aos outros porque tem durado 
muito tempo é .devido a o grau rriaior pelo qual ele ~em sido be~-suce
dido eiri seus próprios termos. Cont.udo, como fot nota?o acima, ele 
nao tem sido capaz de escapar aos dilemas e receros. parttlhados pelos 
outros ABs: sendo um tipo de dominio político que nao é vel~do por 
urna rede de mediacoes e portanto, permanentemente persegmdo pelo 
espectro de urna negacao explo~iya: Tomando este. di!ema como ponto 
de partida, podemos agora redigtr JUntos o ~ue foi dito nest~ e nas~~
caes anteriores e discutir algumas das questoes fundamentaiS e deCISI
vas envolvidas na probtematique política fundamental do AB. 

A NOSTALGIA DAS M~DIAC0ES 
OU A QUESTÁO DA DEMOCRACIA 19 

As observacües da seca o precedente su~~rem que o A;B é urna for
ma subótima dé dominio burgues. O AB so e compreensivel como a.I-

19 Nenhuma discussiio deste tema é completa se niio menci~nar as contribui~oes fun
damentais de Fernando Henrique Cardoso. Ver especialmente.o seu Autoritarismo e De
mocratiza~íio (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975); 
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ternatíva dian~e do abismo da ameaca - tanto no passado colllo poten
cialmente no futuro - da eliminaciio dos parametros capitalistas da so
ciedade. Apresentei os motivos para esta conclusiio, más é apropriado 
resumir aquí os principais: (1) o AB reduz ou suprime as mediacoes 
com base nas quais o consenso é normalmente estabelecido; (2) ele re
vela completamente o que é fundamental, mas nao normalmente a rea
lidade do estado, exclusiva - isto é, a coacao; (3) ele revela da mesma 
forma o fato de que a alta burguesía é a principal- e, no periodo ini
cial da normalizaca:o económica, virtualmente a única - base social 
deste estado; (4) em conseqüencia do contexto·histórico no qual estas 
sociedades evoluírarn esta porcao da burguesía é da mesma forma 
conspicuamente o elementq menos nacional dentro destas sociedades; 
e (5) as organizacoes especializadas na coaciio adquirem enorme im
portancia dentro do sistema institucional do estado, enquanto os valo
res e o comportamento· destas organizacoes nao sao consoantes com 
aqueles da principal base social desse estado - isto é, a alta burguesía. 

o caráter subótimo deste tipo de dominio políticó se manifesta 
nas fragilidades que decon;em do encolhimento do referente legitima
dor da nacao, na supressao das mediacoes da cidadania e do lo popu
lar, na exclusao política e conómica do setor popular, e no medo das 
reacoes que podem estar crescendo por baixo da superficie silenciosa 
da sociedade em · cons~qüencia dos pesados custos que decorrem. da 
imposicao da ordem e da normalizacao. Por outro lado, estas fragili
dades sao tanibém refletidas no afastamento de urna porcao importan
te dos setores médios e das fracoes mais fracas e mais claramente na
cionais da burguesía da alianca que apóia o AB, com sua dupla conse
qüencia: primeiro, o seu afastamento torna impossivel conseguir o 
apoio que o estado procura; e, segundo, ele encoraja os esforcos da
q\.leles atores que estilo divididos numa miriade de grupos diferentes; 
defazerem exigencias· discretas as instituicoes do estado num esfor~o 
para minimizar os custos que a normalizacao económica impoe sobre 
eles. Outro fator que contribuí para a fragilidade do AB e· aumenta 
ainda mais os problemas da legitimacao é o apoio notório a este esta
do pela alta burguesía e sua presenca conspicua no aparelho económi
co do AB. Ainda outro elemento desta fragilidade resulta da interacíio 
entre o grande papel da alta burguesía no aparelho do estado e os mo
vimentos defensivos das fracoes mais fracas da burguesía. Estas fi:a
coes acham.que os principais formuladores político~económicos sao 
surdos as suas exigencias, mas que outras instituicoes do estado estíio 
atentas as suas reclamacoes- acima de tudo, as forcas armadas, preci
samente devido as dissonancias notadas acima com a base social pre
valen te e as orientacoes económicas do AB. 

· Embora o estado AB-seja assim caracterizado por numerosas fr!l
gilidades, ele se apresenta, em seu discurso majestoso e marcia·I, como 
um poder monolítico guiado por urna racionalidade superior que está 
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construindo sua própria grandeza, que por sua vez tornará possivel a 
futura epifanía de urna na~aó coesa. Mas o que tem sido dito até este 
ponto nos permite compreender por que, ao mesmo tempo, as institui
~oes do AB sao tao vulneráveis a erosao interna que resulta dos esfor
~os das classes dominantes (envolvendo tática~ ofen.sivas no caso da 
alta burguesía e táticas defensivas no caso das outras fa~oes burgue
sas e setpres médios) para satisfazerem suas exigencias ao estado. A 
.supressao da formula~ao de exigencias públicas institucionalizadas 
através das quais os interesses podem ser ventilados e cuja apresenta
~ao deve ser' justificada com referencias plausiveis a um interesse na
cional geral, converte estes esfor~os num assalto ao,estado extrema
mente fragmentado e estreitamente baseado. Este assalto leva a um es
for~o continuo por alguns tecnocratas e membros das foi'~as armadas 
de coordenar o'sistema institucional do estado e de criar novas entida
des dotadas da capacidade de tomada de decis5es que sao removidas 
das agencias que se tornaram por demais colonizadas para desempe
nh.ar estas tarefas. Ele constituí também o motivo para o fracasso des
ta obra de Sisifo -'- que envolve subir a montanha da base social de um 
estado sem media~oes. Em conseqüencia; o próprio estado que parece 
dos setores excluidos como um muro monolítico é, para os seus alia
dos, altamente poroso. Mas, por outro lado, para completar este esbo
~o da complexidade da situa~ao, o ápice da hierarquia ~o AB continua 
a ser ocupado pelas for~as armadas que, de várias maneiras, expres
sam suas dissoriancias com a alian~a que sustenta o próprio estado.· 
. O silencio daqÓeles que sao excluidos,· os esfor~os defensivos se~ 

cretos por parte dos setores que deixaram de apoiar o AB, e a fracio
naliza~ao da alta burguesía ao procurar otimizar ganhos discretos, ge
ram urna situa~ao niuito especial: a de um estado que, do ápice das 
suas institui~oes proclama em voz alta a importancia das tarefa~ que 
está desempenhando e anuncia um futuro de grandeza, e contudo nao 
recebe em troca nem o eco da sua voz .. Este discurso é perdido no silen
cio dos setores excluí dos e coagidos, e nas táticas sub-repticias empre
gadas para penetrar nas institui~oes do AB por aqul:Ies que origin-al
mente apoiaram a sua implanta~ao. Que esse discurso é simplesmente 
um monólogo sugere aos· governantes a profundidade do mistério com 
rela~ao a o que está de fato o corren do -por trás do silencio da sociedad e 
civil. Este mistério aumenta a dificuldade de impor limites ao acesso 
da burguesía ao aparelho dC) estado e de permitir latitude para a toma
da dé decisoes ·e implanta~ao através dos quais o aparelho do estado 
pode aumentar a sua autonomía ao tratar com ·os seus próprios alia
dos .. Os assaltos opacos destes aliados, que nao sao mediados ·através 
de .canáis formais que os obriguem a apresentar suas exigencias em ter
mos 'de interesSes geraiS mais amplos, corroem a unidade, a eficiencia e 
a racionalidade técnica do estado continuamente proclamadas, bem 
como a aten~ao vígilante aos interesses nacion~is supremos, com i'efe-
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rencias aos quais o ápice do aparelho do estado continua a celebrar o 
seu próprio desempenho.. . · · . 

Mas o principal mistério é ó silencio daqueles que foram ~xch.Íi
dos. A implantacao do ABé urna derrota terrivel para o setor popular. 
Se resta alguma dúvida quanto a isto, ela é rapidamente desvanecida 
pelas políticas destinadas a e8tabelecer a ordem e conseguir anormali
za~ao económica. Além disso, a supressao das media~oes .soina-se ao 
silencio e a opacidade da sociedade civil, deixando o estado sem os re
.ferentes legitimadores da na~ao, o pueblo e a cidadania. N a o obstante 
este dominio, como todos os outros, procura se legitimar a través d~ 
outros meios além do fraco apoio - e mandato inevitavelmente curto -
proporcion~do pelo medo e Pela perspectiva de "milagres" económi-
cos eventua1s. . 
. Contudo como podem ser criadas media~oes que r~solvam "as di,. 
ficuldades. decorrentes da solida o do poder?" 20 U m a solucao seria na
tural.mente, reiventar o sistema político mexicano c~Ín o seu pa;tido 
dommante, o PRI, que porporciona estas media~oes e ao mesmo tem
po ajuda eficientemente a impedir os desafios populares. Contudo,' o 
PRI só pode ser urna aspira~ao nostálgica porque sua .origem é preci
samente o .C)posto do que _?Correu nos casos com que ~tamos preocu:
pados ~qui: urna. revolu~ao popular, em ve:~; da re,a~ao da burguesía 
aterrorizad~ que Implantou os estadosAB. Outra J?ossibilidade seria a 
d~ urna socu~dade c~rporativa estniturada. Mas p~ra que o corporati
yismo tome verdadeuamente o lugar das media~oes em falta, teria que 
mcorporar de urna forma subordinada toda a sociedade em vez de se 
restringir simplesmente a ser urna forma de controle estatal dos traba
l~ad~res. Contu~o este resultado é. precisamente o que a alta hurgue~ 
sia nao pode aceitar. Por bons motivos, ela nao tem nenhuma obi~ao 
a r~imposi~ao de controles severos sobre o setor popular, mas por ·que 
teqa a alta burguesía, um partidário indispensável do AB, de ser incor
pora~a. num estado que a subordine? Por este motivo a ideo logia cor
poratlVlsta, apesar da sua influencia importante sobremuitos dos ato
res do ~B! representa urna utopía tao arcaica quanto inatingivel.. O. 
corporativismo pode servir - sob forma de controle severo dos sindica-· 
tos - para consolidar urna vitória de classe, mas nao como meio de 
substituir as media~oes entre o estado e a sociedade que o AB supri-
miu. 21 · 

20. Frase usad~ pelo Presidente da Argentina, Ten. General Videla, como citada no 
Cromsta Comerc1al de 27 de abril de 1977, p. l. 
> ?;1 Tratei deste tópico em meu.artigo "Sobre el 'coroorativismo' v la.cuestión de Esta
~o lDocumento CEDEB/G.E: ~LACSO n9_2;·centro de EstudioS de EStado y SOcie
dad, Bue~os ~1res, 1976). ~te fot tambem p~blicado em ingle& em Authorit(lriqnism ami 
Corporatrsm m Latin ~menea de James M. Malloy, ed. (Pittsburgh: University ÓfPitts
burgh Press, 1977). · · 
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Se nao for possivel alguma versao do PRI, se o corporativismo 
nao pode substituir as mediacües que estlio faltando, e se as exortafi(oes 
resson!Jntes do estado pela "participa,cao'' ricocheteiam no silencio rl,a 
sociedade, entao a única coisa que resta é a aspírafi(ao pela própria coi
sa que o AB tem negado radicalmente - a democracia. O uso deste ter
mo por parte daqueles no ápice das in~tituicoes do estado e por parte 
da alta burguesía seria inexplícável se nao reconhecessemos que esse 
uso reflete o problema fundamental de um estado sem mediacoes e; 
dai, de um sistema de. dominio puro. Se a democracia política tivesse 
que ser restaurada, no mímmo a mediacao da cidadania reaparecería. 
Em conseqüencia, haveria mais urna vez a possibilidade de muitos 
membros da sociedade poderem ser tratados, e também se considera
rem a si mesmos, como participantes numa forma de igualdade abstra
ta, mas nao insignificantes - além da implicacao da restauracao de al
guillas garantías básicas legais para o individuo. Desta maneira, a base 
.do poder do estado poderia ser atribuida a esta fonte exterior ao esta
do - condifi(ao essa que naq .. é suficiente, contudo necessária, para 
a sua legitimacao. A restauracao oa democracia política permitiría 
também a solucao de outro problema que surge da falta de mediacoes 
e da militarizacao do estado: o da sucessao presidencial. Da perspecti
va da alta burguesía, resolver este problema teria a vantagem de redu
zir o peso institucional das forcas armadas, de permitir que éla acol
choasse seus tacos com a forf¡¡as armadas através de grupos civis que 
teriam capacidade de formulacao política com relacao a questoes nao
económicas, de dar maior acesso ao governo a civis cujas orientacoes 
fossem mais consortantes com aquetas da alta burguesía e- finalmente 
-de reduzir a visibilidade da co¡¡tcao a través da qual o estado apóia o 
seu dominio económico. 22 

·Mas que tipo de democracia? Teria que ser urna que consiga o mi
lagre de ser tudo isto e que ao mesmo tempo mantivesse a exclusao do 
setor popular. Em particular, teria que ser urna que mantivesse a su
pressao das invocacoes em termós do pueblo e da classe. Essa supres
sao pressup&e que sejam mantidos ·controles rigorosos das org~niza
coes e movimentós políticos do setor popular, bem (fomo controles 
110bre as formas de discurso e retórica permissiveis por parte daqueles 
que ocupam ·as posicoes irtstitucionais que a democracia reabrisse. A 
busca desta pedra filosofal é expressa nos vários adjetivos qualificati..: 
vos que acompanham habitualmente o termo "democracia". 

22 · '\ preocupa~áo··corn estes objetivo~ é outro dos motivos pelo qualo sistema políti
CQ mexicano. e o PRI representam um mode_lo tao atraente (embora inatingfvel)- já que 
eles·proporc1onam tedas estas vimtagens sem despertar sequer, em rela~ao a sucessao 
presidencial,. as incertezas de urna elei~ao genuinamente competitiva. . · ' · 
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Embora a alternativa de democracia possa parecer inicialmente 
implausivel, é útil considerar várias questoes que podem fazer a ausen
cia de democracia parecer ainda mais implausivel a. medio prazo. 
Quanto tempo pode resistir um tipo de dominio baseado num consen
so tao tenue e tao aberto- e partiCularmente tao abertamente coator? 
Quanto tempo pode um aparelho do estado se manter diante do silen
cio e da opacidade da socíedade civil? Quai:ltas Espanhas de Franco e 
Portugais de Salazar tem possibilidade de existir? Como podem os 
líderes deste estado senao ajudar na busca de solufi(oes que permitam 
a o sistema de dominio que o AB representa, e ao dominio social que 
ele apóia e organiza, acreditar que ele possa ser esterrdido até o futuro 
distante, e estabelecer a hegemonía? Estas perguntas indicam as fra
qu,ezas de um estado que se proclama, e é de fato largamente percebi
do como sendo, um poder imponente. O terror deste estado diante do 
silencio e do vazio da sociedade civil, suas tentativas .abortadas de in
trodu~ir o corporativismo e a sua nostalgia pela democracia consti
tuem expressoes distoricdas· e robora decisivas das dificuldades enfren
tadas por urna forma de poder que carece tanto de mediacoes como de 
legitimidade. · 

Mas, como democratizar? Parece claro a os governantes que qual
quer mudanca nesta direcao pode abrir a boceta de Pandora da reati
vacao política popular, juntamente com invocacoes em termos de 
pueblo e finalmente de classe, que podem levar a um renascimento das 
crises que precederam o AB. E para a alianca dominante este resultado 
seria muito pior do que a continuacao de urna forma de cominio sem 
mediacoes e legitimidade, apesar das tensoes e fragilidades discutidas 
acima. Além do mais, se oAB emergiu originalmente em resposta a 
ativacao política.ameacadoni, e se o silencio que é imposto a sociedade 
nao esconde os pesados custos da normalizacao económica e da impo
sicao da ordem, nao é razoável recear que esta ameaca reapareca de 
urna forma ainda mais severa logo que o dique da exclusao que foi 
construí do seja sequer parcialmente aberto? Devido a este receio,a as
piracao de restaurar pelo menos algumas das mediafi(oes da cidadania 
e da democracia é simultaneamente a esperanca e o temor deste siste
ma de dominio. 

A pedra filosofal seria urna forma de democracia cuidadosamen
te limitada, no sentido de que asinvocacoes em termos de pueblo 
ou classe estao proibidas, mas que ao mesmo tempo nao é urna farsa 
tal que nao possa proporcionar a,s mediafi(oes e, em última· análise, 
urna legititnidade que possa se transformar em hegemonía. A questao 
de como esta forma de democracia será conseguida apresenta um enig
ma que testa severamente a engenhosidade dos "engenheiros sociais" 
que oferecem suas opinioes abalisadas para realizpr urna tarefa que 
equivale a da quadratura do circulo. Contudo o objetivo que os atores 
mais esclarecidos deste sistema de dominio procuram alcancar é clara-

293. 



mente este tipo de democracia. No caso de um alto nivel de amea~as e 
crises anteriores. como no Chile, a alternativa democrática nao foi 
proposta de dentro do aparelho do estado e sim introduzida pelos 
membros da alian~a inicial do AB que subseqüentemente retiraram o 
seu apoio: a igreja e os Democrata-Cristaos. No caso de um baixo 
grau de amea~a anterior como na Argentina em 1966, a questao da de
mocracia foi apresentada quase no come~o como um objetivo para o 
qual o AB progrediria·como urna, alternativaas inclina~oes corporati
vistas do grupo militar governante. Na Argentina em 1976, em conse
qüencia tanto da "li~ao" decorrente da sua experiencia anterior como 
das tensoes subjacentes que constituem a preocupa~ao deste capítulo, 
o objetivo de restaurar a democracia foi mencionado desde o come~o, 
embora os obstáculos que tivessem que ser superados a fim de alcan
~ar este objetivo par~am boje ser muito mais dificeis do que em 1966. 
No Uruguai, o tópico continua a ser levantado, acompanhado pelas 
contorsoes curiosas destinadas a preservar urna imagem de governo ci
vil sob a forma da figura de proa de um presidente completamente su~ 
bordinado as for~as armadas. N o Brasil, durante o período Castelo 
Branco, houve urna tentativa de conservar algumas das institui~oes da 
democracia política. A dinamica autoritaria da situa~ao levou as coi
sas numa dire~ao diferente da prevista neste período inicial, mas nao 
obstante permanecéram alguns elementos: o parlamento, os dois partí~ 
dos oficiais, e elei~oes periódicas para cargos nao executivos. Contu
do, a experiencia com as elei~oes torno u bastante evidente a dinamiéa 
potencialmente destruidora que é posta em movimento quando é le
vantada a alternativa da democracia, independentemente de quao sur
realista possa parecer esta alternativa quando é adotada, e durante o 
período de um estado AB. 

A nudez do dominio ABe da aliim~a que a apóia,bem cpmo o ca
ráter altamente visíveldas suas conseqüencias sociais negativas, geram 
as grandes questoes leva,ntadas por aqueles que se opoem ao A.B: os di
reit_os humanos, o nacionalismo· económico e exigencias· de justi~a 
substantiva. O grande temor de um sistema de dominio simultanea
mente tao imponente e tao inseguro é o medo de que os adversários -
que, apesar do seu silencio, existem bastante _claramente - se galvani
zam em torno destas questoes numa grande explosao que destrua nao 
só o AB mas também o·sistema de dominio social que ele ajudou a im
por. O "Cardobazo" e os acontecimentos que se seguiram a ele sao o 
símbolo desta possibilidade, e nao apenas na Argentina. As tentativas 
rnalsucedidas de restabelecer urna na~ao coesa e harmoniosamente in
tegrada, o prolongamento do silencio ominoso da sociedade civil, e a 
notoriedade do dominio que o AB suporta, constituem .as bases da in
seguran~adeste sistema de dominio- que tendero a torná-lo mais peri
goso e mais coator. Esta coa~ao predispoe ainda mais o sistema insti-
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tuciona~ do AB para .u,?ll?apel mai.or para as for~as armadas, e aprO>
funda amda mars o sdencro da socredade, que é exatamente o oposto 
do que deve acontecer se se quer conseguir alguma legitimidade. Nao 
obstante, a deD_IOCracia continua a ser mencionada, sendo eclipsada 
em certas ocasroes, mas reemergindo depois na retórica oficial ou 
como propos~a de um outro dos.grupos que lutam peló poder no esta-
do AB. . 

A questao da democracia é importante nao só porque ela contém 
o calcanhar de Aquiles deste sistema de dominio, como também por
que contém urna dinamica que pode ser o elemento fundamental no 
esfor~o a longo prazo para estabelecer urna sociedade que esteja mais 
_íntimamente de acordo ccim certos valores fundamentais. A questao 
da democracia nao é equivalente as outras - já mencionadas -grandes 
questoes que o AB levanta em conseqüencia das suas politicas e seus 
impacto_s. A proposta para urna forma limitada de democracia, sem 
pueblo e em última análise sem na~ao, nao·é concessao graciosa de um 
poder triunfante, mas. a expressao das stias fraquezas intrínsecas. A 
ambivalencia com que a democracia é mencionada tanto do ápice ins
titucional do estado AB como pelos seus prindpais aliados, e o medo 
evidente de transgredir os limites dos quais seria muito arriscado en
trar num processo de democratiza~ao, nao gera sua própria nega~ao 
contrastante como· fazem outras políticas e impactos inequívocos do 
estado AB. A antítese da democracia distorcida e limitada proposta 
pelas institui~oes do AB nao tem que ser·o autoritarismo político e so
cial que é, precisamente, a realidade verdadeira e evidente deste esta
do. Em conseqiiencia, :a questao da democracia, até a simples men~ao 
do termo, permanece suspensa no discurso político, e assim sujeita a 
ser expropriada dando ao termo sentidos que excedem as limita~oes e 
qualifica~oes comas quais as únicas vozes públicas a serem ouvidas no 
período inicial do AB tentam controlá-la. 

A possibilidade de democracia pode representar simplesmente um 
convite a o oportunismo para aqueles que desejam usá-la só pata en
trarem num jogo pré-determinado. Esta possibilidade pode também 
convidar a imbecilidade de rejeitar imediatamente a democracia por 
ser ela iniciada de cima e por ha ver um esfor~o tao cuidadoso para im
por limites a ela. Mas o que pode haver também, se na verdade os po
deres que permanecem nao fórem os únicos que tenham aprendido al
guma coisa da tragédia do Cone Sul, é a descoberta de um propósito e 
estilo de política que nao estaría restrita a um cálculo cuidadoso dos li
mites até os quais ela pode ser expandida a cada momento no tempo. 
Seria, mais fundamentalmente, urna luta pela apropria~ao e redefini
~;ao do sentido da democracia, orientada no sentido de se impregnar 
dos sentidos defendidos por aqueles que estilo excluidos do estado AB 
e que constituem, juntamente com eles, a base de um sistema alternati
vo de dominio.-
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Há circunst~ncias nas quais a discussao de certos tópicos podem 
parecer nostalgia inútil. Mas o fato de certas palavras, tais como de
mocracia, de qualquer modo serem empregadas nao pode simplesmen
te ser atribuído a idiossincrasias, a táticas de acomoda-cao com a situa
cao internacional o u a consciencia falsa. A contradicao evidente entre 
a simples mencao de democracia e a realidade da vida diária é muito 
mais do que isto. Esta contradicao é urna chave para compreender as 
fraquezas e. as tensoes profundas do sistema atual de dominio. É tam
bém urna indicacao da importancia imensa do que continua implícito 
por trás da aparencia superficial destas sociedades -a importancia da
queles que sao excluidos e forcados ao silencio que, por um lado, cons
tituem o foco de quaisquer esperancas para conseguir a legitimidade e 
apesar disto, por outro lado, constituem urna boceta de Pandora com 
a qual nao se deve brincar. Esta presenca implícita daqueles que estao 
excluidos e silenciosos é a fonte da dinamica e das tensoes do AB num 
grau nao menor do que aquele que ocorre nos grandes cenários des.te 
tipo de estado. 

· Mais tarde, após o primeiro período do AB - o da implantacao -
no qual este capítl,llojse concentrou, os diques da exclusao comecam a 
rachar, os efeitos do medo comecam a ser diluidos e algumas das vozes 
que tinham sido silenciadas sao o u vidas mais urna vez. Mais o u menos 
obliquamente, mas com um sentido que ninguém pode deixar de com
preender, elas comecam a ressoar, nao só através de toda a sociedade, 
mas também dentro do próprio aparelho do estado. Estas mudancas 
nao envolyem apenas o fim do silencio imposto aqueles que foram der
rotados, nem as mil maneiras de demonstrar que· o "consenso tácito" 
representa de fato urna oposicao suprimida. Tampoúco constituem 
elas urna busca va de mediacoes por parte daqueles no ápice das i~sti
tui~oes do AB que sabem, por um lado, que sem elas eles nao podem 
continuar a ser dominantes e, por outro, que tentando restaurar as me
diacoes eles podem também ressuscitar os velhos fantasmas que, com 
a implantacao do AB, tentaram destruir coni riscos tao graQdes e cus
tos tao altos. Nesse ponto, as fissuras que sa9 abertas no próprio mo
mento da implantacao do AB pela ausencia de mediacoes apresentam 
urna grande oportunidade. A resposta a esta oportunidade - em ter
mos do objetivo da democratizacao potencial que ela envolve- depen
derá em grande parte daqueles que na fase da implantacao do AB fo
ram excluidos tao radicalmente. Mas por toda urna série de motivos, 
este futuro ainda nao mapeado ultrapassa o objetivo desta análise. 
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CAPITULO 8 

MUDANCA INDUSTRIAL 
E MUDANCA POLíTICA: 

UMA PERSPECTIVA EUROPÉIA 

James R. Kurth 

l. EXPLICA(;ÓES INDUSTRIAIS 
DO RESULTADO POLÍTICO: 

UM TESTE EUROPEU DAS TEORIAS 
LATINO-AMERICANAS 

O estudo da política latino-americana na última década deu grande 
enfase as ligacoes entre o processo de industrializacao e o processo de 
mudanca política. ~oi da~a atencao particular a dois aspectos diferen
t~s do ~roc~sso de md~stnalizacao e as suas conseqüencias para a polí
tica. Pnmetro, a atencao se concentrou na oportunidade da industriali
za~o dos países da América Latina em relacao a industrializacao dos 
outros países. A América Latina é urna área de desenvolvimento atra
sado, ind~strializando-se após a maior parte da Europa e após os Es
tados Umdos, e alguns analistas consideraram esta condicao económi
ca. como ligada, e!llb?ra indireta~~nte, a certos fenómenos políticos, 
tats como o autontansmo-burocrattco. Segundo, a atencao se concen
trou também nas fases da industrializacao, isto é, nas fases sucessivas 
da producao de bens de consumo nao duráveis. A América Latina é 
urna área na qual vários países fizeram recentemente a transicao da 
fase de bens de consumo para a de bens de capital o u da fase de bens 
de capital para a de bens de. consumo duráveis, e aquí também alguns 
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analistas identificaram liga~oes com importantes resultados políticos, 
inclusive o autoritarismo-burocrático. 

Os outros ensaios deste livro examinaram críticamente modelos e 
hipóteses relativas a oportunidade da industrializa~ao e das suas fases 
em relacao aos resultados políticos na América Latina. Mas a validarle 
e vitalidade des tes modelos podem também ser testados aplicando-os a 
outras regioes do mundo. E de m:uitas maneiras a regiao que pode pro
porcionar o teste e a compara~ao mais interessante e útil é a Europa. 
F oi em rela~ao a Europa e as diferen~as entre os países dentro delá, 
qtie urna das primeiras teorías da oportunidade da industrializacao foi 
desenvolvida por Alexander Gerschenkron. Esta teoria foi emendada 
e estendida inais tarde para a América Latina por Albert Hirschman e 
Philippe Schmitter. 1 Como veremos, o desenvolvimento retardado de 
partes da Europa, especialmente o Sul ou a Europa Latina, tem muito 
em comum com o desenvolvimento atrasado da América Latina. Além 
disso, muitos dos países da Europa já passaram por cada urna das fa
ses da industrializacao que os latino-americanos analisaram. A Euro
pa proporciona assim urna rica colecao de experiencia histórica com a 
qual testar e tal vez refinar hipóteses sobre as liga~oes entre mudan~a 
industrial e mudan~a política, inclusive o modelo de Guillermo 0'
Donnell de autoritarismo-burocrático. 

Este capítulo é urna tentativa de aplicar, de "submeter a prova", 
estas hipóteses sobre industrializa~ao e política no cenário europeu. 
Ele cansidera primeiro a questao das conseqüencias políticas das dife
ren~as na oportunidade da industrializa~ao e, em particular, examina 
as idéias de Gerschenkron. Concluimos que, por si mesma, a variável 
da oportunidade industrial fornec;e explica~oes bastante amorfas e in
diretas. A discussao depois volta-se para a questao das conseqüencias 
políticas das fases da industrializa~ao e, em particular, estende algu
mas das idéias de O'Donnell a arena européia. Sustentar-se-á que a va
riável da divisa<> em fases industriais é na verdade útil e esclarecedora 
para elaborar explica~oes da história política européia. Ejá que a fase 
dos bens de consumo e a fase dos bens de capital teni cada urna um im
pacto político diferente nos países que se industrializam mais tarde do· 

1 Economic Backwardness in Historica/ Perspective de Alexander Gerschenkron 
(Cambridge: Harvard University Press, 1962); "The Political Economy of Import
Substituing Industrialization en Latin America" de Albert O. Hirschman; The Quarterly 
Joumal of Economy, VoL 82 (fevereiro 1968), pp. 2-32, reimprimiu em seu A Bias for Ho-. 
pe: Essays on Development in Latin America (New Haven: Y ale University Press, 1971); 
"Paths to Political Development in Latin America" de Philippe C. Schmitter, em Chan
ging Laiin America; New lnterpretations of its Politics and Socio/ogy de Douglas A. 
Chalmers, editor (Nova Iorque: The Academy of Political Science, Columbia Universi
ty, 1972), pp. 83-\05. 

2-9.8 

que nos que se industrializam mais cedo b' -
da oportunidade e da divisa o e m f: •• ' a e<_> m maca? .das variáveis 
concluí com urna se~ao que faz al a~: e espectalme~te utd. ~capitulo 
os acontecimentos políticos na E g as compara~~es explicitas entre 

O foco entao e á ur_opa_ e n.a AmencaLatina. 
Po~íticos. o' fator i~d~~~~ial~~a~~~~i:coes m_du~tria~s ~os resultados 
bum para a modelagem dos resultado:~e, ~~o e ~ umco que contri
do estado liberal no século dezenov ue tsc.ubremos. A ascensao 
toritários em grande parte da E u e, o est~.electmento de regimes au
estabilid~de dos sistemas democrJ~~~s nas te~adas de 1920 e 1930, e a 
ra Mundial- estas ocorrencias mo por rmta anos após a 11 Guer~ 
fatores, e os historiadores desenvo%~ntosas fora~ produto de muitos 
pret~~oes delas, complexas e ue e ram uma nc~ co~ecao de inter
nhuma afirma~ao de que o fa~r. ompe~em entre SI. Nao fazemos ne
explicacao completa e compreens~~dr~tn:l apenas possa fornecer urna 
a_ n~ssa investigacao enfatizará ta~bé es es resultados. ~~ par~icular, 
tancta decisiva das instituí oes . . m e~. certas ocastoes a tmpor~ 
feítas pelos atores políticosc istd':l~tcas P~A~t~dustri~is e das escolhas 
e das variáveis Políticas int~rvenie~t as van vets polft.tcas antecedentes 
urna coerencia no curso de tempo e u~a~~~~rnhatl~dtórdtco.tcon_tuddo. tem 
tos p ¡ lb. . I a e a raves e muí-a ses que e permite assumir t · · • . . · · . 
lugar especialmente proeminente. en re as vanavets explicativas uni 

11. A OPORTONIDADE DA INDUSTRIALIZACAO 
NA EUROPA E NA AMÉRICA LATINA . 

Industrializados Cedo e Industrializados Tarde . 

Os estudiosos da história econ A • d 
tempo debatendo as diferencas entre omtca. a Europa vem há muito 
cedo (a comecar pela Inglaterra d os.patses que se industrializaram 
i1;1dust~i~lizaram mais tarde (taiseco':~~~ ~franca) e os pa!s~s que se 
das anahses mais importantes da op t 'd ~m~n~a e a Itaha). Urna 
de Alexandre Gerschenkron G ~r u~t a e a .mdustrializacao é a 
países da Europa segundo u~a sersc c:_n ron classtficou os prirtcipais 
do seu ~traso económico a partiru~essao. c~ntín.ua definida em termos 
mais adiantado era a 1 1 . o .meto o seculo dezenove. O país 
tria; ltálja e Rússia n~~t:t~rr;, seg~do p:la Franca, Alemanha, Aus-

"A principal p;oposi~a~ e:. , ersc enkro.? depois · sustentou: 
a?s países assim classificados éq :/odemos en.tao fazer com relacao 
vtmento industrial de um aís q . ' qu~nt? mat~ atrasado o desenvol
sua industrializacao se e ~u '~ats txp ostvo foto grande estímulo da 
mais alto·de atraso ~stava ass~~i:d e a acorreu.· Além do mais, o grai.t 
sen~ido de urna escala maior da fáb~~o~ urna tenden.cia mais forte no 
maiOr para entrar nos con 1 a e a companhta e urna presteza 
intensidade. Finalmente q~~~erad<_>s monopolistas de vários gi'aus de 

' n o mats atrasado um país; mais probabi-
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lidade tinha da sua industrializacao prosseguir sob alguma direcao or
ganizada~ dependen do do grau do atraso, a sede dessa dir~cao P?de ser 
encontrada nos bancos de investimento, nos bancos de !~vesttme~to 
agindo sob a égide do estado ou nos con~roles bu~o.cratlc?s. Asstm 
considerada, a história da Buropa parece nao urna sene de stmples re
peti~;oes da "primeira" in~ustria~iz~cao_ m~s um sistema or~enado de 
desvjos graduados. dessa mdustnahzacao. . . 

Nuni. ponto posterior ele acrescentou algurpas outras prop~st
coes, entre elas: "Quanto mais atr!lsa~a a economta de um pais, ma10r 
a tensao sobre os bens de producao dtante dos bens de consumo, .. (e) 
mais forte a pressao sobre os nive~s de cons~mo da populacao.': ~ 

Para os analistas do desenvolvtmento latmo-amencano, a anahse 
de Gerschenkron da Itália é especialmente interessante. Ele sustentou 
que em geral a Itália se adaptou ao seu pa~rao de desenvolvimento 
atrasado, inclusive conglomerados monopolistas. entre. os produto~es 
industriais direcao organizada pelos bancos de mvest1mento e assts
tencia sub'stancial do governo com subsidios e tarifas. Mas Gers
chenkron descobriu também que a Itália se afastava do padrao no sen
tido de que "o grande estímulo" foi ménos vigoroso, o p~pel dos bens 
de consumo (especialmente os texteis) foi meno~ pronunctado, e a pro
tecao tarifária foi mais retardadora em seus efettos, do que nos outros 
paises que se jndustrializaram tarde. 

Industrializados Tarde e Industrializados Tarde-Tarde 

Estas variacoes italianas sobre o tema do industrializado tarde su
geriu que houve outro pad~ao de desenyolvim~n~o at!asado. E de ~at?, 
em seu artigo bem conhectdo sobre a t~dustnahzacao para subst~tuu 
as importacoes, Albert Hirschman constderou outro grupo ~e patses, 
q'ue ele designou de "industrializados tarde-tarde", em particular os 
paises da América Latina. Hirschm~n sust~n~ou que poucas das pro
posicoes de Gerschenkron sobre os mdustnahzados tarde se adaptam 
realmente aos industrializados tarde-tarde~ 

" ... quase o oposto p_ode ser dito valer para os ~os~os chega.dos 
tarde tarde. A industrializacao deles comecou com fabncas r.el~ttva
mente pequen as aplicando os "últimos toques" a urna. muludao de 
produtos importados, concentrados nos bens. de consumo e~ vez de 
nós de producao, e muitas vezes eram espectfic~mente d~stmados ~ 
melhorar os niveis de consumo da populacao subttamente mterrompt
dos, em conseqüencia da guerra ou das crises ~o balan~;~ de pagamen
tos, dos bens de consumo importados aos quats eles havtam se acostu
mado ... Em conseqüencia, a industrializacao tarde-tarde mostra pou-

2 Gerschenkron, op. cit., pp. 44,354. 
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co do élan inspirador, embora convulsivo característico dos industria
lizados tarde tais cotno a Alemanha, a Rússia e o Japao." • 

Em resumo, os industrializados tarde-tarde de. Hirschman pare
cero diferir em grande parte dos industrializados tarde de Gers" 
chenkron da mesma maneira que a Itália de Gerschenkron difería dos 
seus outros industrializados tarde. A Itália e a.fortiori os outros paises 
da Europa Latina, 'Espanha e Portugal, parecem se adaptar ao padrao 
tarde-tarde caracteristico da América Latina. Nao devemos nos esque
cer, contudo, que tantos nos industrializados tarde como nos tarde
tarde, houve conglomerados monopolistas entre os produtores in
dustriais, direcao organizada pelos bancos de investimento e assisten
cia substancial do governo com subsidios e tarifas. 

Podemos explicar os diferentes padroes de mudanca politica: no~ 
termos destes tres padroes de industrializa~ao cedo, tarde e tarde
tarde? Opróprio Gerschenkron sustentou que as várias caracteristicas 
económicas que ele identificou nos industrializados tarde levou-os a 
estabelecer ou reforcar os governos autoritários, a fim de mobilizar ca
pital e para reprimiros salários e o consumo, embora ele fosse um tan
to vago quanto ao processo pelo qual esta mudanca politica se efe
tuou. É verdade que tanto nos industrializados tarde (Alemaúha e 
Austria) como nos industrializados tarde-tarde (Itália, Espanha, Por
tugal e grande parte da América Latina), em comparacao com os in
dustrializados cedo (Inglaterra e Franca), os cartéis industriais e O!! 

bancos dé investimento constituíram centros de poder económico que 
eram poucos em número, grandes em tamanho e coordenados em suas 
operacoes. Pode-se sustentar que esta concentracao de interesses eco
nómicos e coordenacao de operacoes económicas permitiuas elites in
dustriais e financeiras estabelecerem governos autoritários contra a 
oposicao dos liberais e da mao-de-obra, urna vez terem desenvolvido 
um forte incentivo para isso. Mas as liga~;oes explicativas sao bastante 
imprecisas, e de qualquer maneirajá existiam governos autoritários na 
Alemanha e na Austria, e por muitos anos, quando estes dois paises 
realizaram a industrializacao. 

Urna diferenca politica pode também ser deduzida entre os indus
trializados cedo e tarde, por um lado, e os industrializados tarde-tarde, 
por outro. Como Hirschman observa, em contraste com as elites in
dustriais dos industrializados cedo e tarde, aqueles dos industrializa
dos tarde-tarde careciam de prestigio e élan: eles nao eram tanto urna 
"burguesía conquistadora" mas colaboradora. 4 Os industriais ingle• 

3 A Bias for Hope de Hirschman, p. 95. 
4 O conceito de burguesia conquistadora foi desenvolvido em The Triumph of the 

Middle C/asses de Charles Morazé (O arden City, N.I.: Anchor Books, 1968) (publicado 
pela primeira vez na Fran~a sob o titulo .de !.es Bourgeois Conquerants). 
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ses e franceses produziram primeiro bens de consumo para os merca
dos estrangeiros.(texteis), depdís bens de capital para os ~erc~dos es
trangeiros (trilhos, locomotivas, navíos mercantes e !Daqumana), e fi
nalmente bens de capital para a defesa nacional (navtos de guerra). Os 
industriais alemaes fizeram o mesmo, com muito mais enfase na se
gunda e terceira categorías. Nestes tres paises, o papel vital dos in_dus
triais em moeda estrangeira e defesa nacional deu-lhes alto prestigio. E 
a realizacao pioneira dos ingleses e o ''grand.e estimulo" ~os fra~~eses 
a alemaes deu-lhes grande élan. Mas por mUitos anos os mdustnats da 
Europa Latina e da América Latina produziram principalmente be~s 
de consumo num mercado protegido. E eles nao estavam tao envolvt
dos num "grande estimulo" como em acrescentar .. toques finais". 
Nao teildo urna vocacao, identidade e ideología industriais, as elites 
industriais do mundo latino estavam mais dispostas do que as suas 
equivalentes inglesa, francesa e al~ma a seguir a ~id~ranca políti<;a_ das 
elites agrícolas e a fundirem os mteresses economtcos e os partidos 
politicos das duas. O resultado na Euro~a Latina ~o fim do século. d_e
zenove foi um enfraquecimento dos partidos polittcos e da compettcao 
partidária que se baseara nos conflitos entre o~ setores ll:rbano e ~grá
rio. Em vez disso, emergiu u m sistema de polittca patrocmador-chente 
baseado em faccoes orquestradas por um lider forte através do uso do 
patrocinio e beneficios, fenómeno esse conhecido ~omo trans,{~rm_ismo 
na Itália .e el turno na Espanha. 5 E quando os movtmentos radtcais ea 
desordem económica ameacaram as elites industriais e agrícolas da 
Europa na década de 1920, aquetas da Europa Latina puderam mais 
fácil e prontamente chegar a um acordo sobre o estabelecime~t~ de 
uin regime "corporativfsta" ou autoritário, como com Mussohm na 
Itália em 1922 Primo de Rivera na Espanha em 1923 e Salazar em 
Portugal em 1928. 6 Em contraste, algumas elites industriais ~mp?rt~n
tes da Alemanha e da Austria (em particular aquelas das mdustnas 
químicas, elétricas e texteis) durante a d~c~~a de 1?20 se opuseram ao 
estabelecimento de um governo autontano e so foram levadas a 
apoiar este pelo impacto da Grande Depressíio no comeco da década 
de 1930. 7 

5 Sobre a política italiana durante este período, ver The Evolution of Modern. Ita/y de 
Arthur James Whyte (Nova Iorque: W.W. Norton, 1965); e Ita/y: A Modern H1story de 
Dennis Mack Smith, edicao revista (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1969). 
Sobre a política espanhola, ver The Spanish Labyrinth: An Ac~ount ofthe t?ocial a~d P~· 
litical Background ofthe Civil War de Gerald Brenan (Cambndge: Cambndge UmversJ
iy Press, 1950); e The Tragic Week: A Study of Anticlericalism in Spain, 1875-1912 de 
Joan Connelly Ullman (Cambridge: Harvard University Press, 1968). 

6 O corporativismo na Europa Latina é discutido em "Still the Ce~tu~ of Corpora
tism?" de Philippe C. Schmitter, The Review of Po/itics, Volume 36 (jane1ro 1974), pp. 
85-121. . . 

7 A mudanca destas elites industriais na Alemanha de Weimar é extens1~mente dis
cutida por David Abraham em Inter-C/ass Conj/iCI and the Formation "Of Ruling C/ass 
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Quando a era da industrializaciio de um país - seu ''grande esti~ 
mulo" se ele o teve- recede no pássado, as diferencas politicas entre os 
industrializados cedo, tarde e tarde-tarde comecam a diminuir. Seria 
dificil esbocar as diferencas das politicas da Inglaterra, Franca e Ale
manha Ocidental após a 11 Guerra Mundial em relacao as diferencas 
entre a industrializacao cedo e tarde. Contudo, algumas caracteristicas 
dos industrializados ainda mais tarde continuaram a ter um impacto 
politico nos trinta anos após a 11 Guerra Mundial. Como Gers
'chenkron observo u, os industrializados mais tarde foram especialmen
te confiantes na participacao do estado em seu processo de industriali
zacao. E, como outros observaram, os industrializados ainda mais tar
de foram especialmente confiantes nas companhias industriais multi
nacionais no deles. Acontece que a era da industrializacao tarde-tarde 
correspondeu em grande parte a era dos investimentos estrangeiros 
macic;os - o que Raymond Vernon analisou como a fase do investí
mento estrangeiro no ciclo do produto8 

- para as grandes companhias 
americanas, especialmente as companhtas de automoveís. Das tres 
fontes de empresários e capital - companhias domésticas privadas, 
companhias estatais e companhias multinacionais- os industrializa
dos tarde-tarde dependeram fortemente da segunda e terceira. Assim o 
número da Itália para a prqporcao das comparihias industriais estatais 
em relacao ao total das companhias industriais estava entre os mais al
tos na Europa nao-comunista. Os industrialjzados ainda mais tarde, 
tais como a Espanha, Portugal, Brasil e Argentina, tiveram propor"' 
coes altas comparáveis para a indústria estatal e mais altas do que a 
Itália para a indústria multinacional. 

A combinacao de um grande setor industrial estatal e urna Ionga 
prática politica patrimonial, ambas caracteristicas da Europa Latina; 9 

entregaram enormes recursos para o patrocinio nas milos de um parti
do dominante (os Democrata-Cristaos na ltália) o u um governo au-

Consensus in Late Weimar Germany ( dissertacao de doutorado a presentada ao Depana· 
mento de História. Universidade de Chicago, dezembro 1977) 

8 Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U. S. Enterprises de Raymond Ver
non (N ova. lorque: Basic Book. 1971 ). 

9 Sobre o patnmonialismo da Europa Latina e da América Latina, ver "The Heritag9 
of Latín America" de Richard M. Morse, em The Founding of New Societies de Louis 
Hartz, editor (Nova Jorque: Harcourt, Brace and World, 1964), p. ·157; e "Toward a 
Framework for the Study of Política! Change in the Iberic Latín Tradition: The Corpo
·ative Model" de Howard J. Wiarda, Wor/d Politics, Volume 25 (janeiro 1973), pp. 206-
35. Sobre o patrimonialismo em gerai, ver The Theory of Social and Economic Organiza
tion de.Max Weber, editado por Talcótt Parsons (Nova Iorque: The Free Press, 1964), 
especialmente pp. 341-58; Max Weber.' An Inte/lectual fortrair de Reinhard Bendix 
(Garden City, N.I.: Anchor Books, 1962), especialmente pp. 329-84; e "Personal Ru" 
lership, Patrimonialism, and Empire-Building in the New States" !fe Guenther Roth, 
World Politics, Volume 20 (janeiro 1968), pp. 194-206. 
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toritário (o de Franco na Espanha ou Salazar em Portugal). fsto tor
nou mais fácil para o governo se perpetuar (e negar recursos oara urna 
oposicao ). Assim, a i'egra dos Democrata-Cristaos italianos e dos 
corporattvistas-autoritários espanhóis e lJOrtugueses foi mais resisten
te do que teria sido de outra forma. Inversamente, a presenca de um 
grande setor industrial multinacional poe um certo limite nas práticas 
patrimoniais Gá que a companhia multinacional tem o recurso final de 
ir para outra parte). A chegada das companhiaf> multinacionais em lar
ga escala na Es pan ha e Portugal no fim da década de 1960 e comeco da 
de 1970 pode ter ajudado a causar afinal o fim dos seus regimes autori
tários particulares. 

A oportunidade da industriahzacao, entao, pOde produzir algo
mas proposicoes sobre os resultados políticos na Europa. Em geral, 
contudo, as ligacoes sao bastante vagas e indiretas. Ligacoes mais 
substanciais entre a industrializacao e a política podem ser discernidas 
se, embora tendo em mente a oportunidade como um pano de fundo 
variável, vóltarmos a nossa atencao para as fases da industrializao 

111. FASES DA INDUSTRIALIZACÁO 
NA EUROPA E NA AMÉRICA LATINA 

Os analistas das economías latino-americanas tem se concentrado 
freqüentemente nas diferentes rases da industrializacao. Urna formula
cao comum tem sido disti11guir tres fases, envolvendo a producao de 
bens de consumo nao-duráveis, bens intermediários e de capital e bens 
de consumo duráveis. Da m:esma forma, os analistas da oolitica latino
americana tem identificado freqüentemente diferentes períodos no 
desenvolvimento político de um país. Aqui, tem sido comum distin
guir entre períodos de governo tradicional autoritário ou oligárquico, 
populismo o u nacional populismo, e regimes autoritário-burocráticos. 
Era natUral, portanto, que alguns latino-americanos pudessem procu
rar encontrar ligacoes entre as fases industriais e os regimes políticos. 
Em particular, como outros ensaios neste livro atestam, foi sustentado 
que há importantes interligacoes entre a fase da industrializacao de 
bens de con-sumo e a mudanca do governo tradicional autoritário ou 
oligárquico para a política populista, e entre a fase de bens de capital 
(ou a combina¡;ao da fase i:le bens de capital e a fase de bensde consu
mo duráveis), o colapso da política populista e o estabelecimento de 
um regime autoritário-burocrático. 

Como veremos, o desenvolvimento industrial europeu foi caracte
rizado por fases semelhantes aquetas de bens de consumo, bens de ca
pi~al e bens de consumo duráveis. E o desenvolvimento político euro
peu durante os últimos cento e cinqüenta anos pode também ser divi
dido num certo número de periodos que sao, contudo, um tanto dife-
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rentes daqueles da América Latina. Em particular, houve tres grandes 
transicoes políticas num certo número de paises europeus: a mudanca 
das monarquías absolutas (autoritarismo tradicional) para o estado li
beral e os sistemas parlamentares no século dezenove; o colapso dos 
sistemas parlamentares e o estabelecimento dos novos regimes autori
tários em grande parte da Europa nas décadas de 1920 e 1930; e o esta
belecimento de democracias estáveis após a 11 Guerra Mundial. Em~ 
bora as causas destas tres grandes transicoes políticas tenham sido ob
viamente muitas e complexas, pode ser útil examinar o po-ssível papel 
entre elas das sucessivas fases da industrializacao. Como veremos, a 
forca da ligacao entre a mudanca política e as fases industriais variou 
consideravelmente no curso do tempo e entre os países. 

O Estabelecimento do Estado Liberal 

Em 1815. no dia seguinte as guerras napoleomcas e sob a égide 
da Restauracao, o sistema político da maior parte dos países da Euro
pa era a monarquía absoluta. As principais excecoes eram a Inglaterra 
e a Holanda (entao incluindo a Bélgica); estas nacoes marítimas dos 
lados opostos do Mar do Norte eram há muito as principais potencias 
comerciais da Europa e, conexamente, possuíam há muito sistemas 
políticos em que o poder dominante estava com um parlamento cons
tituido de aristocratas proprietários de terras e nobres urbanos e nos 
quais havia urna substancialliberdade de imprensa e de religiao: o que 
viria a ser chamado de monarquía constitucional e de liberdades ci
vis. 10 

Em 1875, tres geracoes mais tarde, e alguns anos após a Guerra 
Franco-Prussiana, o quadro era bastante diferente. O sistema político 
da monarquía constitucional, inclusive um parlamento forte e liberda
des civis substanciais, havia se espalhado para fora do seu reduto do 
Mar .do Norte, para a Dinamarca ao norte (entao incluindo a Islandia) 
e a Suécia (entao incluindo a Noruega), para Portugal, Espanha, ltália 
e até a Grécia ao sul, e a leste (embora aqui o parlamento estivesse cla
ramente subordinado ao monarca e seus ministros) para a Alemariha e 
a Austria-Hungría. A Franca havia se tornado urna república parla
mentar, como a Suíca. E esta distribuicao particular de sistemas políti
cos, com a adicao das e4pansoes no sufrágio, iria continuar em sua es
sen cía até a 1 Guerra M un dial. 

10 Em 1815 a monarquia dos Bourbon restaurada na Franl(a devia também governar 
a través de urna carta. Mas os resultados reais foram inferiores a urna monarquia consti
tucional com liberdades civis substanciais. Para um levantamento geral resumido da Eu
·opa durante a Revoluciio Francesa e a Restauraciio. ver The Age of Revo/ution-Europe 
1789-/848 de E. J. Hobsbawn (Londres: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
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. O que explica esta dissemina~ao do sistema de monarquía consti
tUCIOnal, parlamentos fortes e liberdades civis, isto é, "o estado libe
~al". d~ 1*815 ~té 1~75 e as varia~oes de um pais para outro na for~a das 
mstltm~oes hberais e na oportunidade do seu estabelecimento? 

A ~arte ?~ resposta é dada olhando para a estrutura politica e eco
n~mica p~e-mdust~ial; ~lguns analistas se co~ce~traram no poder da 
anst_o~racia propnetana de terras e na contmuidade da monarquia 
tradi.ctOnal com_o as principais variáveis explicativas. As institui~oes li
berais eram mais fortes nesses paises onde, numa ocasiao ou outra an
tes do co~.e~~ do século dezenove, a velha aristocracia proprietária de 
t~rras havia sido derrotada na guerra civil e diminuida em poder poli
tico e, conexamente, onde a velha dinastía absolutista havia sido afas
tada (como na Inglaterra na guerra civil da década de 1640 e na Re
volu~ao Gloriosa de 1689, na Franca na Revolucao de 1789 e na Bél
gic~ - ~nta~ a ~olan~a austriaca - na revolu~ao associa:da de 1789).11 

As mstltmcoes hberais eram menos fortes nesses paises onde !IÓ meta
d~ desse processo havia ocorrido, onde as guerras napoleónicas ha
vmm afastado, embora apenas temporariamente, a velha dinastía ab
solutista mas nao tinha diminuido significativamente a velha aristo
cracia proprietária de terras (como na Itália, Espanh~ e Portugal e 
como ~o~ novo~ esta~os da ~mérica Latina). (A exc~ao importante 
na A menea Latma f01 o Brasil, onde a monarquía portuguesa exilou.
se durante as guerras napoleónicas e onde a dinastía continuou a f];O

verna~ mesmo após o Brasil se-tornar independente de Portugal). Nes
tes pai~es, o afastamento da velha monarquía legitima favoreceu urna 
ausencia da autoridade politica "institucionalizada" e lev.ou a tim ton
go período de ~olpes militares, insurrei~oespopulares e guerras civis. 
Na Europa Latma, esta era de "pretorianismo" durou meioséculo da 
década de 1820. até a de 1870. 12 E mesmo depois da década de 1870 0 

poder continuado da aristocracia proprietária de terras inibiu o des~n
volvimento completo das institui~oes liberais. Finalmente as institui
~oes liberais eram mais fracas naqueles paises que acontecí~ serem tan
to as grandes potencias do leste como as terras da "segunda servidao", 
onde as guerras napoleónicas nao tinham nem diminuido a velha 
ari~t?cracía pr?prietári~ de te~ra~ nem afastado a velha monarquía 
legitima (Prussia, Áustna e Russia). Nestes paises, a alian~a entre o 
troho e as casas senhoriais estavam nao só intactas como foi na verda-

1_1_ Este é ~m aspe~to da análise abrangente de Barrington Moore, Jr., em seu Social 
Ongms of D1ctatorsh1p and Democracy: Lord and Peasant in the Making ofthe Mo{lern 
World (Boston: Beacon Press, 1966). 

12 C! conce~to. de "pretor~anismo" é de Samuel P. HUntington em Political Order in 
Changmg Soc1et1es (N ew Ha ven: Y ale U niversity Press, 1968) 
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de reforcada após 1815 pelo interesse mútuo da aristocracia e da mo
narquía de impedir qua1quer coisa parecida com urna nova Revolucao' 
Francesa. O poder da classe agrária reunido com a institucionaliza~~o 
politica dinástica impediu tanto o liberalismo como o pret:orianismo. 

Contudo, esta explica~ao baseada em fatores pré-industriáis nao 
nos diz muito sobre as diferen~as de oportunidade no estabelecimento 
das institui~oes liberais. Para explicar estas varia~oes no curso do tem~ 
po, é útil examinar outro fator; o processo de industrializa~ao em sua 
orimeira fase, a da produ~ao de bens de consumo nao-duráveis. 

A Fase dos Bens de Consumo e da Política Liberal 

O processo de industrializacao em quase todos os paises come~ou 
com a cria~ao 9e indústrias que produziam bens simples de consumo, 
em particular texteis, cal~ados e utensilios domésticos. Destes, a indús
tria textil foi de lónge a maior e a mais importante, tanto que normal
mente assumiu urna espécie de papelhegemónico entre as indústrias 
nesta fase. 

A cl'ia~ao das indústrias que produziam bens de consumo exigiu a 
mobiliza~ao de quantidades relativamente modestaSt.de capital, isto e. 
modestas em rela~ao a quantidade de capital já disponíveí no pais ém 
conseqüencia das companhias pré-industriais e modestas também em 
rela~ao a quantidade de capital que foi necessário para a cria~ao das 
indústrias posteriores, tais como as de a~o, estradas de ferro . .produtos 
químicos e automóveis. Conseqüentemente, as indústrias de b~ns dé 
consumo da Europa (e também dos Estados Unidos e dos paises máis 
adiantados da América Latina) foram criadas na maior parte por fir
mas familiares e as indústrias cresceram através do reinvestimento dos 
seus lucros. Em contraste comas indústrias posteriores, a acumula~ao 
de capital plua a industrializa~ao de bens de consumo pOde ser realiza
da em, grande parte sem depender de financiamento de bancos, do es
tado ou de investidores estrangeiros. 13 

13 Jiobsbawn, op. cit., Capitulo 2; também o estudo de paises The Emergence of In
dustrial Societies de Cario M. Cipolla, editor (Londres: Collins, Fortana Books, 1973). 
Estatisticas sobre o crescimento da indústria textil nos paises europeus podem ser en
contradas em European Historical Statistics, 1750-1970 de B.R. Mitchell (Nova Jorque: 
Columbia University Press, 1976), pp. 427-36; e em Cipolla, op. cit., pp. 780-88. Estatis
ticas menos detalhadas. mas tanto para a Europa como para a América Latina, siio da
das em World Population and Production: Trends and Outlook de W.S. Woytinsky e E.S. 
Woytinsky (Nova lorque: The Twentieth Century Fund, 1953). Dois relatos globais ú
teis da industrializaciio européia, das perspectivas em contraste, siio The Unbound Pro- · 
metheus: Technol()gical Change and Industrial Development in Wes(ern Europe from 1750 
to the Present de David S. Landes (Cambridge: Cambridge University Press, 1969); e ln
dustrialization in Nineteenth Century Europe de Tom Kemo (Londres: Longman, 1'969\ .· 
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A falta de dependencia em relacao ao estado é provavelmente 1 

mais importante. A acumulacao de capital para a industrializacao de 
bens de consumo pode ser realizada em grande parte sem a interven· 
cao do estado, exceto quanto a eliminacao das barreiras para ummer· 
cado livre dentro das fronteiras nadonais (p. ex., tarifas internas) e 
quanto a instituicao de tarifas externas em certas ocasioes para prote· 
cao da "indústria na infancia". Na verdade, os fabricantes de bens de 
consumo da Eurqpa na primeira metade do século dezenove opuse· 
ram-se a muitas das atividades tradicionais do estado. Estes fabrican· 
tes nao queriam o estado dinástico-autoritário do passado, e nao pre· 
cisavam do estado tecnocrático-ailtoritário do futuro. Eles nao que· 
riam as tarifas internas, os impostas de consumo, e .os tediosos regula· 
mentas das monarquías absolutas, que impediam os fabricantes d~ 
venderem suas mercadorias num mercado de ambito nacional. E ele~ 
nao queriam os monopólios locais das corporacoes de oficios e os sis· 
temas locais de bem-estar. que também os impediam de recrutar sua 
mao-de-obra num mercado de iimbito nacional. 14 Para eliminar siste
maticamente estes impedimentos, contudo, eles precisavam de repre
senta~tao institucionalizada no centro nacional do poder; para conse
guir esta representa~ao institucionalizada, eles precisavam da "supre
macía do parlamento", idealmente dentro do "estado liberal". Mas os 
fabricantes de bens de consumo também nao precisavam da assisten
cia do estado para mobilizar grande quantidade de capital de investí
mento; nem precisavam ainda da sua asststencia para desmobílizar 
grande número· de trabalhodores socialistas, servicos que seriam mais 
tarde realizados por esses diversos governos autoritarios como aqueles 
de Napoleao 111 11a Franca, Bismarck na Alemanha, Mussolini na Itá
lia, Primo de Rivera e Franco na Espanha e Salazar em Portugal. 

O estado liberal, com supremacía parlamentar e com suffágio da 
propriedade, parecía resolver os problemas das indústrias de bens de 
consumo. O estado liberal aboliu as barreiras tradicionais ao comér
cio, a supremacía parlamentar significava que eles seriam representa
dos no centro.do poder nacional, e o sufrágio da propriedade significa
tiva que só eles e as elites tradicionais seriam assim representados. 15 

Como tal, parece ter havido, na frase familiar de Max Weber (e de 
Goethe antes dele), urna "afinidade eletiva" entre as índústrias de bens 

14 J<eaction and Revolution, 1814-1832 de Frederick B. Artz (Nova Jorque: Harper 
and Row, 1963), Capítulo IV; Politica/ and Social Upheava/, 1832-1852 de William L. 
Langer (Nova lorqw~: Harper and Row, 1969), Capítulos 1-III; The Great Transforma
tion: The Politica/ and Economic Origins of Our Time de Karl Polanyi (Boston: 8eacon 
Press, 1957), Parte 11; Hobsbawn, op. cit., Capitulo 2. · 

15 Langer, op. cit .. Capítulos III-IV, VI; Hobsbawn. op. cit., Capitulo 6. 
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de consunio e esse regime. A teoría política dos fabricantesfoi.r.esun;tj;-¡ 
da por Thomas Macaulay em 1830: . . . /. 

"Os nossos governantes promoverao melhor o progresso do país 
restrirtgindo-se estritamente a os seus. deveres legítimos, deixando o ca
pital encontrar o seu curso mais lucrativo, as utilidades os seus precos 
justos, a indústria e a inteligencia as suas recompensas naturais, a 
ociosidade e a insensatez a sua punicao natural, mantimdo a paz, de
fendendo a propriedade, diminuindo o preco da lei e observando eco
nomía rigorosa em todos os departamentos do estado. Deixem o go
vei:no fazer isto, o povo fará o resto." 16 

Esta tendencia liberal das indústrias de bens de consumo n:ao re~ 
sultou num estado liberal em todas as partes da Europa, contudo. Ou
tros fatores também estavam em jogo, favorecen do variacoes conside
ráveis de um país para outro. Podemos distinguir.tres amplos padroes 
de. política liberal na Europa. Podemos chamá-los de Ocidental, 
Oriental, e Meridional ( ou latino). 

O Padriio.Ocidenta1. A ligacao entre a industrializacao de bens de 
consumo e as instituicoes liberais parece mais óbvia no primeiro país a 
se industrializar, a Inglaterra, que no comeco do século dezenove era 
simultaneamente "a oficina do mundo"' "a mae dos parlamentos" e o 
centro do "Liberalismo de Manchester". 17 Naturalmente, como nota
mos, a inglaterra mesmo antes da industrializacao era bem conhecida 
como urna das mais livres das sociedades políticas. Outros grupos so
ciais, tais como a pequena nobreza rural independente, protestantes 
dissidehtes e comerciantes substanciais e banqueiros tinham seus pró
prios motivos para apoiar limites ao poder do estado. Mas foram os 
fabricantes que tiveram a visao e o programa liberal mais coerente e 
completo. 18 

As indústrias de bens de -consumo também tiveram um impacto 
político importante na segunda onda dos que se industrializaram, isto 
é, Franca, Bélgica e Suíca, cada um dos quais experimentou um cresci-' 
mento rápido fiestas indústrias na década de 1820. Estes países nao ti
nham um oú mais dos grupos socjais pré-industriais que apoiavam vá
rios aspectos da política liberal na Inglaterra, e neles o movimento li-

16 Citado em Artz, op. cit., pp. 85-86. 
17 lndustry and Empire: The Making of Modern Society, Vol. 11, 1759 to the Present 

Day de E.J. Hobsbawn (Nova lorque: Pantheon; 1968), Capítulos 3-4; Langer,op. cit., 
Capítulos 11-111. 

18 Sobre o dinamismo do "Credo Liberal" .na Inglaterra, ver Polanyi, op. cit.; Capi
tulo 12; Também "The Rise of Free Trade in Western Europe, 1820-1875" de Charles P. 
Kindleberger, em seu Economic Response: Comparative Studies. in Trade, Finance, and 
Growth(Cambridge: Harvard University Press, 1978), pp. 39-65 .. 
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beral era ate mais dependen te dos novos fabricantes do que no caso m
gl~s. Os fabricantes constitufram urna forca importante nas revolu
coes de 1.830 e.m cada um dos tres paises (como constituiram no confli
to afim sobre a Grande Leida Reforma na Inglaterra em 1830-1832), e 
constituíram urna forca importante no estabelecimento e apoio dos re
gimes liberais qu~ as·sucederam: a Monarquía Orleanista na Franca (a 
"Monarquía Burguesa" ou monarchie consitaire), a monarquía nova e 
semelhante da Bélgica agora independente, e os novos regimes nos 
cantoes mais industrializados da Sufca. Por .si mesmo, o afastamento 
da m.onarquia dos Bourbons na Franca e da monarquía holandesa na 
Bélgica bem podia ter levado a uni simples pretorianismo político. U m 
dos fatores que parece haver contribuido para um certo grau de estabi
lidade política na Franca e.na Bélgica após as refinadas revolucoes de 
1830 foi a emergencia de urna classe social nova, coerente e confiante, 
composta de fabricantes e financistas. 19 

Já notamos que na Inglaterra. Franca ·e Bélgica antes da indus
trialízacao a velha monarqUía absoluta fora afastada e a aristocracia 
propriet!iria de terras tivera seu poder diminuído. Isto significou que 
as indústrhis de bens de consumo podiam crescer num espaco político 
relativamente aberto, pelo menos em comparacíio com os países do 
Leste e do Sul, e que era mais fácil para as indústrias conseguirem seus 
objetivos políticos. 

Além · disso, estas indústrias e especialmente as indústrias texteis 
nos países que se industrializaram cedo erain relativamente competiti
vas no mercado internacional. Isto era verdade mais obviamente na 
Ingl-aterra, mas mesmo a Franca. Bélgica e Suíca foram bem-sucedidas 
nos mercados texteis internacionais selecionados. lsto signiflcou que, 
para os fabricantes texteis destes países, nao havia nenhum conflito 
entre as partes económica· e política do liberalismo, entre o livre co
mércio e as liberdades civis. Novamente, isto torriou mais fácil para a 
indústria textil desenvolver urna visao coerente e depois desenvolver, 
no sentido de Gramsci, 11ma hegemonía ideológica. 

· O Padrao Oriental. O impacto político das indústrias de bens de 
consumo foi muito diferente na terceira onda ou seguinte dos países a 
se industrializarem, Prússia e Austria, que s6 experimentaram um rá
pido crescimento nestas indústrias nas décadas de l840-1850. Aqui, 
como notamos, as guerras napoleónicas nao haviam afastado nem a 
velha aristocracia proprietária de terras nema sua aliada, a monarquía 

19 A industrializac;;ao da Franca, Bélgica e Suíca é discutida por AJan S. Milward e 
S.B. Saul em The Economic Deve/opment oj Continental Europe, 1780-1870 (Totowa, 
New Jersey: Rowman and Littlefield, 1973), Capítulos 4-5, 7. A política !testes países é 
discutida l!Or Langer, op, cit., Capítulos III-IV, e Artz, op. cit., Capítulos VIII-IX. 
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absoluta. Conseqüentemente, .as indústrias de bens de consumo ere~~~ 
ram num espaco político relativamente fechado, apinhado e coy.ti4q 
por urna classe agrária superiorbem arraigada e as instituicoes políth 
cas deixadas pelo ~-'Sistema de Metternich" reacionário.20 

· 

Urna conseqüencia foi que a industrializacao dos bens de consu
mo no Leste (décadas de 1840-1850) foi um tanto atrasada em relacao 
a quando poderia ter ocorrido de outra forma e a quando ela ocorreu 
no Ocidente (décadas de 1820-1830, até mais cedo na lngláter_ra). Con
tuda certos grupos sociais do Leste, em particular os estudantes, pro
fessores e advogados, importaram as idéias liberais do Ocidente du
rante as g~rras napoleónicas e a Restauracao. O resultado foi que se 
ab:riu uin espaco entre o liberalismo e a industrializacao. No Leste nas 
décadas de 1810-1830, o liberalismo foi um movimento sem muita 
base social, o que William Langer chamou de "liberalismo dos intelec
tuais'; em vez do liberalismo dos fabricantes.21 Neste ponto o liberalis
mo ultrapassou a industrializacao. 

Urna segunda conseqüencia mais tarde foi que,quando ocorreu a 
industrializacao dos bens de· consumo, os fabricantes nao eram bas
tante fortes em relacao as classes superiores para imporem sua visao 
polítiea sobre o .resto da sociedade. As· décadas. de 1840 a 1860 foram 
o ponto alto dos· movimentos liberais na história das monarquias
Hohenzollern e Habsburg, contudo estes movimentos nunca consegu~
ram o poder que tiveram no Ocidente. N este ponto o espaco .entre li
-beralismo e a industrializ~ao continuou mas foi invertido: a indus
trializacao ultrapassou a liheralizacao. 

Na verdade, a década de 1820 até a de 1860, as economías políti
cas da Inglaterra e da Prússia eram qUase imagens de espelho urna da 
outra. Os texteis ingleses eram competitivos no mercado internacional, 
ao passo que. os graos ingles~ nao eram. Inversamente, os graos prus
sianos eram Competitivos no mercado internacional, enquanto os tex
teis prussianos nao_ eran); Assim os fabri~antes ingleses de texteis favo
receram tanto o livre .comércio como as instituicoes liberais, os produ~ 
tores ingleses de graos nao favoreceram nenhuni dos dois. Os fabrican
tes prussianos de texteis favoreceram as instituicoes mas nao o livre 
comércio, e os produtores prussianos de graos favoreceram o livre co
mércio mas nao as instituicoes 'liberais. O fato dos fabricantes ingleses 
de texteis poderem·impor o livre comércio aos produtores ingleses de 

20 A industrializacao da Prússia e da Austria é discutida por Knut Borchandt em 
... The Industrial Revolution in Germany 1700-1914" e em "The Industrial Revolution in 
the Habsburg Monarchy, 1750-1914" de N. T. Gross, em ambas no op. cit., de Cipollll, 
pp. 76:-156, 228-76; e op. cit., de Milward e Sau1, Capítulo 6. · 

21 Langer, op. cit., Capítulo IV. 



graos (a aboli~ao da Lei do Milho em 1846) tefor~ou o poder social 
dos políticos.liberais. Inversamente, o fato dos Junkers exportadores 
de graos poder~m impor o livre comércio aos fabricantes prussianos 
de texteis (a política de tarifas baixas de Zollverein) refor~ou o poder 
social dos políticos conservadores. Na Inglaterra, o liberalismo econó
mico funciono u para refor~ar o liberalismo político; na Prússia, o libe
ralismo económico funcionou para minar o liberalismo político. 

O Padriio Meridional. Da perspectiva do analista da política lati
no-americana, o padrao mais interessante é o meridional. O impacto 
político das indústrias de bens de consumo foi muito diferente nova
mente na onda seguiñte ou quarta dos países a se industrializar, na Itá
lia, Espanha e Portugal. Aqui, a industrializa~ao dos bens de consumo 
foi retardada por urna gera~;ao após a da Alemanha e da Austria, duas 
gera~;ües após a da Fran~;a, Bélgica e Suí~;a· e mais de tres gera~;oes após 
a da Inglaterra. Os países da Europa Latina constituem assim o pri
meiro caso grave de industrializa~;ao retardada ou deperidente.22 

Mas como o Leste, o Sul também importou idéias liberais do Oci
dente durante as guerras napoleónicas e a Restaura~;ao. Na verdade, 
o primeiro uso do.termo "Liberal" por um grupo político foina Espa
nha em 181.0, nas Cortes Constituintes de Cadiz. Ao contrário do-Les
te, contudo, a base social do liberalismo no Sul também incluía oficiais 
e funcionários burocráticos, principalmente porque as velhas monar
quías legítimas no ápice das organiza~;oes militares e burocráticas ha
viam ·sido afastadas~ Com essa base social, o liberalismo meridional 
era mais forte do que o liberalismo oriental, cuja base social estava 
confinada aos intelectuais, porém mais fraca do que liberalismo oci
dental, cuja base social incluía os fabricantes. o liberalismo meridio
nal, tal como o descrevemos, pareceassim ter sidocomum na ocasiao 
nao só na Europa Latina como na América Latina. E fanto na Europa 
Latina como na América Latina, a liberaliza~;ao ultrapassou a indus
trializacao por meio século após o fim das guerras napoleóniéas; 
Contudo, a ausencia de urna nova classe industrial coesa, da velha 
classe agrária coesa e da velha monarquía legítima se combinaram de 
tal maneira que para a Europa Latina e grande parte da A.mérica Lati
na este meio-século foi um período no qua1 nenhurri grupo social póde 
exercer autoridade política, u·m período de pretorianismo. 

Quando ocorreu a industrializacao dos bens de consumo, os 
fabricantes puderam crescer até urna grosseira co-igualdade com as 

22 A industrializaclio da Itália e da Espanha é discutida em "The Industrial Revolu
tion in Italy 1830-1914" de Luciano Catagna e "The Failure of the Industrial Revolu
tion in Spain 1830-1914" de Jordi Nada!, ambos em op. éit., de Cipolla, pp. 279-325, 
532-620. 
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c1asses agrárias superiores. E esta eventualidade resultou em estabili
dade política e num tipo especial de estado liberal. No meio da década 
de 1870, cada um dos tres países da Europa Latina havia entrado 
n~~a e~a de calma política relat~v~ que iría durar no essencial quase 
ate as vesperas da 1 ~~erra Mundial. Os golpes militares, revolucoes 
populares e g}l~rras CIVIS da fase anterior foram deixados para trás, e a. 
.m~d~nca pohti~a teve lugar dentro de um sistema político cujas carac· 
tensticas formais eram a monarquía constitucional, as maiorias parla
mentares, ~leicoes freqüentes e liberdades civis. N a prática real, contu" 
do, estes sistemas foram bastante mais complexos. 

A política italiana de 1876 até 1914 foi chamada a era do transfor
mismo, um período no qua! primeiros-ministros fortes e flexíveis e em 
c:rtas ocasi~e~ ~ próprio rei, "transformaram" os deputados da ~posi
c~o em p_artidanos do governo, com o uso amplo mas sutil do patroci
nio P?htlco.' contratos do governo e recompensas pessoais. O resulta
do f?I a obhter.acao das ~ifer~ncas entre a Diteita e a Esquerda, os dois 
partidos herdeitos dos hberais do Risorgimento, e a institucionalizacao 
d.e um processo político destituido de questoes políticas, um caso ini
cial do "fim da ideología". 23 U m ·processo semelhante caracterizo u a 
política da Espanha e de Portugal. Na Espanha, sobo Acordo da Res
tauraciio de 1875, os líderes dos partidos Conservador e Liberal chega
ram a um acordo sob~e el turno, "pelo qual dois partidos políticos al-· 
ternavam-se automaticamente no poder através de eleicoes manipula
das."24 Este acordo era associado com a prática de fazer ofertas a de
putados flexíveis, de partidos menores, mais radicais, que era conheci
da corno "política de atraca o". Em Portugal, no fim da década de 
1.870, u~ acordo semell;tante entre os partidos Regenerador~~! Progres
sistas fm. razoav~lmente bem institucionalizado e torno u-se 'conhecido 
~omo "~otativismo". Tanto na: Espanha e em Portugal, como na Itá· 
ha, o rei em certas .o~~sioes ~e~empenhava um papel importante e al· 
gumas vezes autontano no Jogo. Os resultados eram semelhantes a 
queles do transformismo na Itália. 

. Quais foram as c':mdicoes que produziram os sistemas de Úans(or
mzs"!o na Europa Latm.a e ~ua grosseira estabilidade no último quarto 
do seculo dezenove? Pnmeuo, o velho programa liberal tinha sido em 
grande parte A realizado e a classe política havia se tornado em grande 
parte homo~enea. Com o confisco e a redistribuicao das terras da igre· 
Ja e comunais, houve urna fusilo de interesses dos velhos proprietário~ 
de terras e dos oficiais e funcionários burocráticos, agora os novos 

23 Whyte, op. cit.; Smith, op. cít. 
24 Ullman, op. cit., p. 10. 
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proprietários de terras. Além disso, os novo~ !abricante~ que est~~am 
:rescendo nestes países tinham interesse positivo em maior es!abihda
de política, para que pudessem realizar melhor os seus negócios. _Eles 
foram trazidos também para os sistemas emergentes de transformtsmo 
pelas tarifas tant~ sobre os p~odutos industriais, como . agrícolas, um 
casamento do tecido com o tngo comparável ao 'tasame!lto do ferr~ 
com o centeio" deste mesmo período na Alemanha sfe Bism.arc~. ~I
nalmente os desafiantes radicais (socialistas, anarQutstas e smdicahs
tas) dos sistemas exístentesfonim e~cluíd~s ~m grande parte pelas res
tricoes ao sutrágio dos operários mdustrtais. 

Em certos outros patses,.Jistemas políticos semelhantes ao tran~
formismo parecem ter !resultado d~ condi~es económicas semelhantes. 
Algumas descriéoes da Monarqui~ ~os Orle~ns na Fran~a soam ~as
tim~e parecidas com a nossa d~scn~ao d~s sistemas de tra_nsformtsma 
na Europa Latina. 25 E em rela~ao ao seu mvel de desenvolvimento eco
nomico em parttcutar ao seu grau de industrializa~ao, a Fran~a nas 
década; de 1~30-1840 era semelhante a ltália e a Espanha n~s décadas 
de 1870-1890. No Brasil, um sistema político semelhante foi o da ~e
pública Velha de 1894 a 1930; o período industrial semelhante foi o 
das décadas de 1890-1910. 

o Estabelecimento dos Novos Regimes Autoritários 

Em 1914, nas vésperas da l Guerra M un dial, a \~aior_ia ~os p~íses 
da Europa era governada através de instituicoes h~e~ais. mclut!l~o 
parlamentos fortes, eleicoes disputadas _e liberdades CIVIS substanciais. 
As exc~oes eram a Alemanha e a Austna-Hungna, ondeos pa~l~men
tos continuavam incapazes de controlar o monarca e seus mmistros 
mas onde as elei~oes disputadas e as liberdades c~vis na? ob_stante esta~ 
vam presentes, e naturalmente a Rússia, onde nao havia virtualmente 
absolutamente nenhuma institui~ao liber~l. E ~m 1919, .ap~s a derrota 
das Potencias Centrais, a queda de suas dmastias e a cna~ao na Euro
pa Oriental do que pode ser chamada de .s~gunda .onda de estados no
vos (a primeira tinha sido aqueta da Amenca Latt!la cem a~os ~ntes~, 
0 triunfo das institui~oes liberais na Europa propnamente dita (Isto e, 
sem a Rússia) pareceu virtualmente completo. Contudo em 1939, na 
véspera da II Guerra Mundial, quase todos os paise~ da Europ_a ,C,en
tral Oriental e Meridional eram governados por regim.es autontanos. 
o r~ino do estado liberal havia encolhido para grossetramente o qu_e 
tinha sido um século antes (isto é, a Inglaterra, a Fr~n~a, o~ P~íse~ Bai
xos e a Suí~a- a área do nosso padrao ocide~tal ~e mdustnahz~~ao de 
bens de consumo), mais os países Setent.r~onais ou Esca~nm_avos? 
Como e por que ocorreu esta mudan~a pohtica para o autontansmo. 

.25 Por exemplo, Langer, op. cit., Capítulo Ill. 
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O grande recesso do estado liberal com~ou na Itália com a che
garla ao poder de Mussolini e dos fascistas em 1922. Os regimes autori~: 
tários foram estabelecidos logo depois disso em outros países da Euro-; 
PaLatina, na Espanha em 1923, e em Portugal em 1926. Parecia que a 
diferencia~ao do padrao Meridional estava continuando porém sob 
nova forma. 

Mais ou menos ao mesmo tempo, contudo, foram estabelecidos 
regimes autoritários em vários estados das fronteiras orientais da Eu
ropa, e o advento da Grande Depress~o produziu novas pressoes no 
sentido do autoritarismo. Em 1930 o governo Brüning na Alemanha 
come~ou a governar por decreto, porque nao podía conseguir maioria 
no Reichstag. O sistema resultante era curiosamente parecido com o 
do velho Segundo Império Alemao, isto é, um parlamento ineficaz 
mas elei~oes disputadas e liberdades civis. Mas em 1933 Hitler e os 
Nazistas chegaram ao poder e·impuseram um estado totalitArio. Da 
mesma forma, em 1933 o governo Dolfuss na Austria dissolveu o par-· 
lamento, suspendeu as elei~oes e proibiu as reunioes, em parte para 
conter os nazistas austríacos. Os nazistas assassinaram Dolfuss em 
1934, mas o governo Schuschnigg estabeleceu um estado "corporati
vo", cujas práticas reais eram bastante parecidas com aqueJas da mo
narquía do Habsburg vinte anos antes. Esta experiencia corporativa 
chegou a um fim quando a Alemanha nazista anexou a Austria eni 
1938. Com os nazistas,· alemaes e austríacos, a diferencia~ao do pa
drao oriental também continuou, e de urna forma particularmente per
versa. 

_ O que explica esta dissemina~ao dos regimes autoritários após 
1922? Por qu~ alguns países sucumbiram ao governo autoritário cedo, 
outros mais tarde e outros absolutamente nao sucumbiram? 

A primeira vista, o impacto dos tres grandes acontecimentos in
ternacionais, a I Guerra M un dial, a Revolu~ao Russa e o "grande me
do" que ela produziu na Europa, e finalmente a Grande Depressao, 
pode~ parecer urna explica~ao sufiCiente. Contudo há problemas com 
urna interpreta~ao dessas. A primeira onda ou da década de 1920 de 
regimes autoritários chegou apenas um certo número de anos após a 
amea~a das for~as radjcais terem culminado e recedido. Além disso, a 
Guerra e a Revolu~ao nao explicam porque a Alemanha e a Austria 
nao se voltaram para os regimes autoritários na década de 1920 em
bora ambos tenham sido derrotadas na guerra e embora a B'ávier~ (e a 
Hungría) tenham sido governadas rapidamente por regimes comunis
tas em 1919. A Grande Depressao pode explicar porque a Alemanha e 
a Austria se voltaram para o autoritarismo na década de 1930. Mas ela 
nao pode explicar porque os países da Europa Ocidental e Setentrional 
nunca sucumbiram absolutamente a regimes autoritários (a menos e 
até que eles fossem impostas pcla ocupa~ao dos nazistas em 1940) . 
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Anteriormente, ao analisar a mudanca da monarquía absoluta 
para o estado liberal, nos concentramos no papel político das indús
trias de bens de consumo, especialmente a indústria textil. Ao analisar 
a mudanca do estado liberal para o regime autoritário, pode ter algum 
valor nos concentrarmos no papel político das indústrias de bens de 
capital, especialmente a indústria do aco. Como demonstram os ou
tros énsaios deste livro, o papel das indústrias de bens de capital na vi
rada para os regimes autoritários é urna preocupacao importante .no 
estudo da política latino-americana. Conseqüentemente, examinamos 
o papel destas indústrias no desenvolvimento político europeu. 

V ários países europeus realizaram sua fase d~ industrializacíio de 
bens de capitaldurante o século dezenove. Mas na Europa do século 
dezenove, a o contrário da América Latina do século vinte, a industria
lizacíio dos bens de capital foi dominada esmagadoramente pela in
dustrializacao do aco e pela construcao de estradas de ferro.26 Conse
qüentemente, discutiremos a indústria do aco em certa extensíio e con
sideraremos tanto a sua fase de criacao como a sua fase de saturacíio. 
Sustentaríio que, na Europa, as maiores conseqüencias da indústria do 
aco para o. autor-itarismo vieram, nao da fase de criacao da indúsiria, 
como se podía esperar do caso latino-americano, mas da fase de satu
racao. 

A Fase dos Bens de Capital e a Política Autoritária 

A Fase da Cria~ao da Indústria do A~o. A criacao da indústria de 
ferro e aco de um país e seu consumidor decisivo no século dezenove, 
as estradas de ferro, exigiu a mobilizacíio de quantidades muito maio
res de capital do que aquela exigida na criacao das indústrias de béns 
de consumo. Deverilos nos lembrar do argumento de O'Donnell de 
que na· América Latina o fim da fase de industrializacíio de bens de 
consumo e a transicao para a fase dos bens de -capital estao associadas 
com problemas graves do balanco d~ pagamentos e a necessidade de 
mobilizar grandes quantidades de capital, o que pode encorajar as eli
tes económicas e tecnocráticas a adotarem a solucao do regime autori
tário-burocrático, comd no Brasil em 1964 e na Argentina em 1966.27 

Mas, como veremos abaixo, a evidencia real na Europa para a ligacíio 
causal entre a fase de criacao da indó.stria do aco e a política autorita
ria é bastante confusa. 

26 U m relato global útil do crescim~nto e do iinpacto das·indústrias européias de fer
ro eac;o e das estradas de ferro é The Age ofCapita/,1848-1875 de Hobsbawn(Nova lor-
que: Charles Scribner's Sons, 1975). · 

27 Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South America Po/i
tics de Guillermo O'Donnell (Berkeley: International Studies, University of California, 
Berkeley, Politics of Modernization Series N9 9, 1973). 
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Como foram mobilizadas na Europa as d . . 
ca~ital.para o aco e as estradas de ferro? As m~~~~r:: v~~~:r~i!::~s dé 
pais para outro, mas vários países europeus d. . ':110 

~ fo~tes que seriam inutil~z~véis pe.los paíse:~tf:~~~:~~:~~~= ::~~~ 
d~ ~:~se~~~~~~~. a mobihzar capital para as suas próprias indústrias 

do e N~t lfglaterra, o primeiro país a se industrializar, a mobilizacao 
. api_ a. ~ara esta fase ocorreu sem qualquer muda d , . 

nas I~~tttu:coes financeiras o u na intervencao do estado ~a ra:~bca 

:~~~~:~:~e~~;~~!~:~~ai~i ~~~~!:~~:r::!~:~~~~~;s·~~ia~r.:~~= 
o ao Incrementalmente como para as indústrias in lesas 
consumo. Mas na In~laterr~ a facilidade de mobilfzacao d:e b~:;it~~ 
para esta nova fase foi por SI mesma parcialmente u . .... . . 
~o su~esso anterior esmagador dos texteis ingleses :: ::r~ea~~:~~~ 
/~ngeiros, o que gerou g~andes lucros e grandes quantidades de capi-
a para novos empreendtmentos. Por ocasiíio do rápido cresciment 
~~6cie~~7gco e estradas de ferro na Inglaterra nas décadas de 1840~ 
da e' 40 -50 por cento da produca.o textil inglesa cada ano era exporta
exporta~oet~: ~~~tt~s~?s lucros Ingleses de exportacíio vieram destas 

Na Franca, o padríio de mobilizacao de capital para a indústria 
de ferro~ aco e para as estradas de ferro foi um tanto diferente Ap' 
um Jrescimento lento da in?ústria de ferro e das estradas de fe;ro a~~ 
tes e 1848! a Franca expenmentou um crescimento rápido nestes se
tores_nas decadas de 1.850 e 18~0: Con~titui urna história muitas vezes 
repeti~a que este crescimento rapido exigí u novas instituicoes financei
~as,Ntats co'!lo os bancos de investimento (p. ex., 0 Crédit Mobilier dos 
Irmaos P~nere); por ~ua vez, estes novos bancos de investimento di
zem, preci~ou do apoto de um estado forte (p. ex., 0 Segundo Império 
d_e N~p~!eao III; 1852-1870) para destruir o poder dos bancos tradi
c~onai_s. ~a v~rdade, pode-se sustentar que o Segundo Império Fran
ces foi o pn_mei~o caso. de u m regime autoritário-tecnocrático enga ·a
d~ ~um frr:yeto mdustnal. Ele ajudou no "aprofundamento" da ind~s
t~tahz.~c~o fr~nce.sa, ~ fez i_sso sob urna ideología de "desenvolvimen
tlsmo ' Isto e, samt-stmomsmo ou positivismo (cujo lema, "Ordem e 

29 Ver, por exemplo, Gerschenkron o . . 
Euro pe: 1800-1914 • Conquests of Pea ce 'a'td ~t.,dFranf:. and the Economic Deve/opment of 
ton: Prmceton University Press 1961) C íte~ st( ardeRondoE.Cameron(Prince
Century de Guy P. Palmade t;adu ·J ap ~o . ; French Capitalism in the Nineteenth 
von: David and Charles, l9'Í2). z¡ o por raeme M. Holmes (Newton Abbot;'oe~ 
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Progresso", tomóu um sentido especial para os brasileiros, entao e 

agora). · . · · f 
· No fim da década de 1860, contudo, muitos m~ustnat.s ranc~ses 

de ferro e a~o acreditavam que o governo de Napoleao.III tt?~a detx~
do de apoiar o crescimento industrial ma~ agora pe}o co~tr~no sup_n
miu-o. Como Luis Felipe antes dele, Luts Napoleao.pnmetro conse
guiu o poder através de urna alian~a com os i?dustriats contra os ~an
queiros e depois manteve o poder por urna ab~n~a.com o~ ~anquetros 
contra os industriais. Conseqüentemente, muttos mdustnats estavam 
olhando em volta a procura de alguma fórmula política alternativa na·s 
vésperas da Guerra Franco-Prussia~a .. 30 

, • , · 

A Terceira República, que substttutu o Segundo Impenoapos sua 
derrota na guerra de 1870, nao foi um régime autoritário. Contud? na 
década de 1880 ela organizou e apoiou, através do Plano Freycmet, 
outra expansiio importante na indústria de a~o francesa e n~s estr~d~s 
de ferro. 31 Isto lanc;a dúvidas sobre o argumento de que a mdustnah
zac;iio do ac;o e das estradas de ferro na Franc;a foi associada com o es
tabelecimento de um regime autoritário. Por outro lado, exatame~te 
como na Inglaterra na primeira metade do sécu~o deze!lov~, asstm 
também na Franc;a na década de 1880, a exporta~ao de textets forne
ceu em parte o capital para financiar a expansao do ac;o e das _estradas 
de ferro. Na ocasiiio, 30-40 por cento dos lucros das exportac;o~s fran
cesas vieram da exportac;iio de texteis. 32 N a Inglaterra, o financtamen
to da expansiio tinha sido facilitado pelo do~inio ingles dos mercados 
internacionais para artigos de algodao de batxo pr~o; na Fran«;l'l . o fi-. 
nanciamento da expansiio foi facilitado pel~ dominio fran~es do m~r
cado internacional de alta qualidade, especialmente de arttgo~ de la e 
seda. Foi a vocac;iio especial da Franc;a p~~os produtos ~e .9uahda~e da 
última fase da era pré-industrial que facthtou sua tr~ns~~~o atraves da 
segunda fase da revoluc;ao industrial - e torno~ mats factl p~ssar sem 
as su postas capacidades de mobiliza~iio de capital de um regtme auto-

ritário. . Á · -
As questoes levantadas pelos casos da Alemanha e da ustn~ sao 

um tanto diferentes, já qu_e estes paises er~m gove~nados po~ regtmes 
em grande parte autoritános desde suas·ongens ate ~91~. Dat, a que~
tiio principal diz respeito a forma e ao grau do autontansmo. ~ cresct
mento rápido da indústria do ac;o e das estradas de ferro alemas ocor-

30 The Making of the Third Repub/ic: Class and Po/itics in France, 1868-1884 de San
ford Elwitt (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1975), Jntroducilo e Capi-

tulo l. 
31 !bid., Capítulos III-IV. , . . . .. 
32 "The Emergen ce of an International Economy, 1700-1914 de W ilbam W oodruff, 

em op. cit., de Cipolla, pp. 673-74. 
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reu nas décadas de 1860-1880. Como o Segundo lmpério Frances 
(185_2-18?0)_, o Segundo lmpério Alemao (1871-1918) com a sua.Lei 
Antt-Soc1ahsta (1879-1890) parece ter sido um tanto semelhante aos 
regimes autoritário-tecnocráticos mais recentes. O autoritarismo au
nientou após o que foi chamado de Segunda Funda~ao do Segundo 
Império em 1879, quando os industriais do a~o e os Junkers agrários 
concordaram numa política mutuamente benéfica de altas tarifas, o 
famoso "casamento do ferro com o centeio". Mas nao parece"ter ha vi
do um bom relacionamento entre o autoritarismo da Prússia na déca
da de 1860 (e na Alemanha unificada mais tarde) e as necessidades de 
mobilizac;ao de capital da indústria do a~o e das estradas de· ferro ale
mas durante a fase da cria~ao. Nem o crescimento rápido das novas 
indústrias elétricas e de produtos químicos no fim do século parece ha
ver resultado por si mesmo em mais autoritarismo. 33 

Na Inglaterra, Fran~a e Alemanha, a indústria de ferro e ac;o e as 
estradas de ferro se desenvolveram juntas, como urna espécie de "com
plexo ac;o-trilho". Na ltália, Espanha e Portugal, contudo, esta ligac;io 
foi desfeita, tal como aconteceu na América Latina. As principais es
tradas de ferro da Europa Latina foram construidas com trilhos e ma
terial rodante importados da Inglaterra e da Fran~a e foram financia
dos com capital emprestado pelos bancos de investimento ingleses e 
franceses. 34

· O resultado foi a expansao das estradas de ferro sem a in
dustrializac;ao do ac;o. Já que a mobiliza~ao do capital para as estradas 
de ferro da Europa Latina vinha de investidores estrangeiros em vez 
do governo nacional, isto é, de fora em vez de de cima, nao foi necessá
ria nenhuma reorganiza~ao dramática do estado. Nao é de supreen
der; portanto, que a constru~ao das estradas de ferro da Itália, Espa
nha e Portugal no meio e no fim do século dezenove pudesse coexistir 
com a conserva~ao de suas institui~oes liberais e sistemas de transfor
mismo. 

A ltália construiu urna iñdústria de a~o substancial entre 1900 e 
1910, contudo. (A Espanha nao faria isso senao após a 11 Guerra 
Mundial). Mas, como na Inglaterra e naFran~ em épocas anteriores, 

33 Urna discuss~o útil e ~etalhada do relacionamento entre a economía e a política 
na ~le~anha de B1smarck e apresentada por Fritz Stern, em Gold and /ron: Bismarck, 
Blerchrd~er, a~ t~e B!!ilding oJ the German Empire (Nova Jorque: Alfred A. Knopf, 
1977); a mdustnabzacao alema durante o fim do século dezenove é discutida também 
por Gustav Stolper: Karl Hiiuser e Knut Borcha~~t, em The German Economy,/870 to 
the. Present, traduz1do por Tom Stolper (Nova Jorque: Harcourt Brace and World · 
1967). ' ' , 

34 Op. cit. de Cameron; Britain and Industrial Europe: 1750-1870: Studies in British 
lnjluence on the Industrial Revolution in Westem Europe, terceira edicao de W.O. Hen
derson (Londres: Leicester University Press, 1972). · 
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a mobiliza~ao do capital na Itália foi em parte decorrente da exporta
~ao de texteis. N o caso da Itália, foi um dominio relativamente te~po
rário do mercado internacional para produtos de seda de alta quahda
de. Foi também outro caso em que a transi~ao através da segunda fas_e 
da revolu~ao industrial foi tornada mais fácil pelas realiza~oes da últl
ma fase da era pré-industrial. Outra fonte subst~ncial de ga~hos em 
moeda estrangeira foram as remessas do grande numero de emtgrantes 
italianos nestes anos. 35 

Os paises que industrializaram o a~o mais tar~e tais como a _Espa
nha o Brasil e a Argentina nao tiveram a capactdade de dommar o 
mer~ado internacional com um produto iódustrial particular. Isto os 
levo u a graves dificuldades no balan~o de pagamentos ( embora fossem 
exportadores de produtos agrícolas), urna vez tentarem 11_1udar ~a ~ase 
da industrializa~ao dos bens de consumo para a fase da mdustnahza
~ao de bens de capital. U m segundo m?tivo pelo q_ual ~stes pai~es que 
se desenvQlveram mais tarde tiveram dtficuldades musttadas fot que a 
industrializa~ao de bens de capital agora significava industrializa~ao 
multi-setorial o u "rigorosamente por fases", inclusive nao só o a~o e 
as estradas de ferro mas produtos químicos, eletri_cidade e constru~a_? 
naval. A conjun~ao de (1) a necessidade de mobntzar grandes quantl
dades de capital e (2) déficits graves no balan~o de pagamen~os leva_n
do a desvaloriza~oes erráticas e infla~ao séria criaram urna chentela m
fluente entre as elites económica, burocrática e tecnocrática em apoio 
do regime autoritário. Em contraste com o _sistem_a ~emocrático, ~m 
regime autoritário era mais capaz de destrutr os ~tndtcatos t_rabalhts
tas, reprimir os salários e a demanda dos consumtdores e ass~m espre
mer o capital para fora da classe trabalhadora a fim de financtar _?S no
vos setores de bens de capital. N a Espanha, contudo, a fase da mdus
trializa~ao de bens de capital nao ocorreu re·almeD.te senao na década 
de 1950, muito depois do regime autoritário de Primo de Rivera (1923-
1930) e vinte anos depois da revolta militar de 1936 que come~ou a 
Guerra Civil Espanhola e levou a instala~ao do regime de Franco. E 
no Brasil e na Argentina, como sustentam Al~ert ~irschman e Rob:rt 
Kaufman em seus capítulos neste livro, esta hga~ao entre a forma~ao 
de urna coalizao austera e o advento de um regime autoritário é de fato 
complexa e indireta. . 

A Fase de Satura~iio da Indústria do A~o. O impacto mats pronun
ciado da indústria do a~o sobre a mudan~a política veio, nao na fase 
de cria~ao da indústria mas em sua'fase de estagna~ao, ist? ~· após a 
produ~ao de a~o atingir a satu~g-em seu mercad~ domestlco. ~st.a 
primeira ocorreu quando a constru~ao das estradas de ferro ?omestl
cas foi essencialmente completada, como na Inglaterra na decada de 

35 Op. cit. de Cafagna, pp. 289-90. 302-25. 
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1870, e na Fran~a e na Alemanha na de 1880. Na Inglaterra, as-estra
das de ferro normalmente haviam absorvido 50-60 por cento da pro
du~ao de a~o no comeco da década de 1870. 36 A primeira r~sposta das 
indústrias de aco inglesas e dos bancos a elas associados foi simples
mente continuar sua velha atividade num novo lugar; isto é, eles mu
daram a construcao e financiamento de estradas de ferro da Europa 
para as "r~gioes de colonizacao recente" (p. ex., os Estados Unidos; 
Canadá, Austrália e Argentina) e para as regioes das fronteiras da Eu
ropa (p. ex., Turquia e Egito). Em algumas das últimas regioes, contu
do, a incapacidade dos governos fracos e corruptos de atenderem ao 
pagamento de suas obrigacoes levou a Inglaterra nas décadas de 1870 
e 1880 a intervencoes e até anexacoes. Assim comecaram os primeiros 
pa~sos para o "novo imperialismo". A Franca e a Alemanha também 
iniciaram novas políticas coloniais- na década de 1880 e outras mais 
ativas na de 1890. Naturalmente, os fatores que favoreciam "o novo 
imperialismo" eram muitos, e os historiadores desenvolveram urna va
riedade de explicacoes, tais como o cálculo estratégico, atividades bu
rocráticas e estados de espirito popular. O fator industrial e financeiro, 
contudo, parece ter sido especialmente coerente e comum. 37 

Mais tarde, quando a construcao de estradas de ferro nestas no
vas regioes também se aproximou da saturacao, a Inglaterra e a 
Alemanha se voltaram para a construcao de navios mercantes a vapor 
e finalmente para a construcao de navios de guerra. As necessidades 
das indústriais de aco inglesas e alemas constituiram um dos fatoi'es 
que impeliram a corrida naval anglo-germanica de 1864 até 1914, que 
logo tomou urna dinamica recíproca própria. 38 

36 The Economic History of Stee/making, 1867-1939: A Study in Competion de Dun
can Burn (Cambridge: Cambridge University Press, 1961), Capítulo 11. 

37 Vários aspectos do imperialismo siio analisados em Studies in the Theory of Impe
ria/ism de Roger Owen e Bob Sutcliffe, editores (Londres: Longman, 1972). Urna crítica 
das análises que acentua os fatores económicos é feita em Economics and Empire de 
D.K. Fieldhouse (lthaca, Nova Jorque: Cornell University Press, 1971). Este período 
após o término da construciio de estradas de ferro na Europa Ocidental foi muitas vezes 
mencionado como a Grande Depressiio de 1873-1896. As ligacoes entre o fim da cons
trucao de estradas de ferro e o comeco da Grande Depressiio siio discutidas em Industry 
and Empire de Hobsbawn, e British Economy in the 19th Century de W.W. Rostow 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1948). Urna excelente análise comparativa da 
política da Grande Depressiio é "International Trade, Domestic Coalitions, and Liber
ty: Cómparative Responses to the Crisis of 1873-1896" de Peter Alexis Gourevitch, The 
Journal of Inter-Disciplinary History, Volume VIII (Outono 1977), pp. 281-313. U m re
lato clássico anterior é "Political and Social Consequences of the Great Depression of 
1873-1896 in Central Europe" de Hans Rosenberg, Economic History Review, Volume 
XIII (1943), pp. 58-73. 

38 Discuti a ligacao entre as indústrias de aco alemiis e inglesas e a corrida naval an
glo-germanica com maiores detalhes no meu "The Political Consequences ofthe Pro
dpct Cycle: Industrial History and Political Outcomes", International Organization 33, 
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A indústria italiana de aco foi construida em grande parte na dé
cada de 1900-1910. Mais até do que as indústrias de aco precedentes, 
ela era dependen te de contratos e garantías do estado. Quase imediata
mente, ela tornou-se urna forca importante para urna politica externa 
vigorosa para conseguir concessoes de estradas de ferro nos Baleas 
(especialmente em Montenegro e·na Albania) e no lmpério Otomano e 
urna forca para um aumento importante da marinha it~liana. 39 Na 
verdade, nos últimos anos antes. da 1 Guerra Mundial, houve uma-es
pécie de guerra de estradas de ferro entre a Itália e a Austria-Hungría 
nos Baleas. Foi esta rivalidade que separou gradualmente a Itália da 
sua cooperacao com a: Alemanha e a Austria-Hungría na Tríplice 
Alianca, e foi esta busca de novos territórios coloniais no Leste que 
impeliu a Itália para a guerra aola:do da Tríplice Entente da Inglater
ra, Franca e Rússia em 1915. 

No dia seguinte a 1 Guerra Mundial, as indústrias de acoda Eu
ropa estavam novamente diante do seu velho problema: como pode
riám elas se manter no negócio, após o periodo de reconstrucao de 
pós-guerra chegar ao seu fim inevitável? 

Os ingleses na maior parte preferiram simplesmente fazer mais do 
mesmo. Efes conservaram seu império de ultramar após a guerra, e as
siin puderam continuar a construir estradas de ferro para transporem 
suas colonias, navíos a vapor para atende-las e navíos de guerra para 
defende-las. Eles assim continuaram suas tres respostas a era anterior 
da saturacao. Além disso, contudo, eles comecaram a transicao para 
um riovo setor industrial importante: Tendo baseado grande parte da 
sua' industrializacao anterior nos texteis e tendo tido altos lucros no 
comerció e investimentos estrangeiros, os ingleses tiveram, mais do 
que qualquer outro país europeu, urna economia orientada para o 
consumo e urna alta renda per capita. Conseqüentemente, possuiam 
em 1920 a segunda maior indústria de automóveis (depois dos ameri
canos) do mundo, e est¡¡ experimentou um crescimento lento mas 
constante durante a década de 1920. 

Os franceses seguiram o padrao ingles, mas numa escala menor. 
Antes da guerra, seu império, seus lucros .das exportacoes de texteis e 

nY 1 (Inverno 1979), pp. 1-34. O tópico é também discutido em The Anatomy of British 
Sea Power.' A History of British Naval Po/icy in the Pre-Dreadnought Era, 1880-1905 de 
Arthur J. Marder (Novalorque: Alfred A. Knopf, 1940), Capítulo 2; Germany and the 
Approach of War in 1914 de V.R. Berghahan (Nova Iorque: St. Martln's Press, 1973); e, 
a análise clássica do agenciamento naval aJemiio, Batt/eship Building and Party Po/itics 
de Eckart Kehr (Chicago: Unlversity ofChicago Press, 1975). (O livro de Kehr fof publi
cado originalmente em alemao em 1930). 

39 lndustriallmperia/ism in Ita/y, 1908-1915 de R.A. Webster (Berkeley: University 
of California Press, 1975). 
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seus lucros dos investimentos estrangeiros haviam cada um sido se
gundos apenas em relacao a Inglaterra. Após a guerra, eles também 
despejaram a producao de sua indústria do aco em mais estradas ·de 
ferro-coloniais, navios a vapor e navíos de guerra e também numa pe
.quena indústria de automóveis que nao obstante era a terceira maior 
indústria automobilística do mundo. 

Os alemaes, ten do perdido a guerra e continuado um país sem um 
setor forte de bens de consumo, nao tinham em 1920 nem um império de 
ultramar nem urna indústria de automóveis. Para a indústria siderúrgi
ca alema, conseqüentemente, parecía haver apenas dois caminhos ex.e
qüíveis, e estes se reforcavam mutuamente. Um de}es era a producao 
renovada de armamentos, o outro era as exportacoes de produtos de 
aco para os mercados da Europa Oriental, conseguindo dessa forin&o 
controle sobre as indústrias de aco crescentes e concorrentes da Aus
tria Tchecoslováquia e Polonia. Durante toda a década de 1920, a in
dústria do aco apoiou aqueles partidos políticos que ¡;>or sua vez 
apoiaram o rearmamento, a revisao. do Tratado de ~ ersalll<:_s, as bar
reiras tarifárias contra a Europa Octdental, o domímo alemao da Eu
ropa Oriental, e medidas autoritárias e repressao salarial dom~s~i':lls; 
Seu veículo político favorito foi o Partido Nacional do Povo, dmgtdo 
por Alfred Hugenberg, que advogavá a abolicao da República de Wei~ 
mar. 40 A indústria do aco foi auxiliada em seu apoio pelos J unkers. 
agrários, tornando o Partido Nacional do Povo u~a ren.ovacao:do y~~ 
lho casamento do ferro como centeio. Os Junkers, tmbUidos das tradt
coes militares e ameacados pelas·importacé)es de graos baratos_d!l Po
lonia, tinham seus próprios motivos para o rearmamento, a revtsao do 
Tratado de Versailles, o dominio da Europa Oriental, o autoritarismo 
e a repressao salarial. · 

Na década de 1920, contudo, a cena económica alema incluí¡¡ 
duas outras grandes indústrias no setor de bens intermediários e de ca
pital a indústria química e a indústria elétrica, e estas tinham urna ten
dencia política muito diferente. A indústria química alema era a indús
tria química mais adiantada do mundo e a J?aior da Eu~opa .• (S_ua 
companhia principal, a I.G. Farben, era a mator companhta qUimtca 
do mundo e a maior companhia de qualquer tipo da Europa) 41

• Isto 

40 A política da indústria siderúrgica alemii durante a década de 1920 é discutida em 
/ron and Stee/ in the German lnjlation, 1916-1923 de Gerald D. Feldman (Princeton: 
Princeton University Press, 1977); Recasting Bourgeois Europe: Stabi/ization in Frani:e, 
Germany, and Ita/y in the Dec(ll}e After Wor/d War t de Charles S. Maier (Princeton: 
Princeton University Press, 1975); e lnter-Ciass Cof!flict and the Formation of Ru/ing 
C/ass Consensus in Late Weimar Germany de David Abraham (dissertacao de doutorado 
apresentada ao Departamento de História da Universidade de Chicago, dezembro 
1977). 

41 Sobre a I.G. Farben, ver Buna Rubber: The Birth of an./ndustry de Frank A. Ho
ward (Nova Iorque: D. Van Nostrand, 1947); e The Crime and Punishment of I.G. Far-

323 



significava que a indústria química tinha um fort~ interesse no livre*co
mércio ou pelo menos nas condicoes que encorajavam as exportaco.es. 
O mesmo era verdade para a indústriá elétrica alema, que era a ma10r 
e a mais adiantada indústria elétrica da Europa. E já que os mercados 
maiores e melhores para os produtos químico.s e ~lét~icos eram ou.tras. 
economías industriais adiantadas, estas duas mdustnas estavam vital
mente interessadas·em boas rela<;oes com a Europa Ocidental. Isto ~e
vou-as a apoiarem aqueles partidos politic<?s que por sua ~ez apOia
vam o ''cumprimento" do Tratado de Versatlles e a ~<?nclusao. do Tr.a
tado de Locarno em 1925 entre a Alemanha e seus vtzmhos octdentats. 
Inversamente elas eram basicamente indiferentes quanto a Europa 
Oriental na década de 1920 (e nunca houve um "Locar~o Oriental"~· 
O veiculo político favorito das indústrias química e elétnca era o Partl
do do Povo Alemao dirigido por Gustav Stresemahn. 42 

Além do interes;e delas no livre comércio, as indústrias química e 
elétrica tinham também interesse em promover o consumo de,II?assa e 
portanto em apoiar as políticas sociais de bem-~star e democrattcas .. A 
I.G. Farben, encorajada pelo consenso generahzado e~tre os especta
listas na década de 1920 de que os suprimentos de petroleo do ~und~ 
estariam logo exauridos, desviou grande parte dos seus novo~ mvest~
mentos de capital construindo fábricas enormes para produztr gasoh
na de carvao por um pr?cesso conhecido com~ hidr~genacao. 43 Ela 
adquiriu assim um forte mteresse no desenvolvtment? d~ ull?a g~a~de 
indústria automobilistica alema. Da mesma forma, a t~dustna elet~1c.a 
alema, produtora de artigos de consum? durável e equtpa~ento eletn
co municipal, tinha também um forte m~eresse nos serv~cos. de .bem
estar social e municipais. Estas característlcas levaram as mdus~nas ao 
apoio de coalizoes parlamentares que ~nc!uíam o P~rtido Soctal De
mocrático. Em resumo, entao, a Repubhca de Wetmar,. com a sua 
política externa de "cumprimento" e s~a política dol!l~stlca de b~m
estar .social baseava-se de muitas maneuas numa coahzao da químtca, 
eletricidad~ e mao-de-obra em oposicao a coalizao do ferro com o cen-
teio. 

44 
• , • • , 

O sistema de W eimar era, contudo, um eqUlhbno mstavel. Seu 
líder principal, Stresemann, morreu em outubro de 1929. Ao mesmo 
tempo, o craque do mercado de acoes de Nova Iorque marcou o come-

ben de Joseph Borkin (Nova lórque: The Free Press, 1978); urna história industrial in
formativa e perceptiva, que vai além das conotac;;oes do seu título. • .. 

42 A política das indústrias quimica e elétrica alemli durante a década de 1920 e dis
cutida por Maier, op. cit., e Abraham, op. cit. 

43 Howard, op. cit.; Borkin, op. cit., capítulo 2. . 
44 Abraham, op. cit., apresenta urna demonstrac;;lio completa e sofisticada deste argu-

mento. · 
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~;o da Grande Depressao. As reacoes americanas a crise económica ti
ve~am conseqUencias momentosas para a Alemanha. A Tarifa de 
Smoot-Hawley de 1930 levou ao erguimento de barreiras tarifárias em 
outros países, aplicando Um golpe sério nas políticas de livre comércio 
das indústrias química e elétrica alemas. Além disso, o ressecamento 
dos empréstimos americanos a Alemanha rompeu um laco decisivo na 
cor~ente económica internacional que havia contribuido para a pros
pendade alema na década de 1920 (Empréstimos americanos a Alema
nha - Reparacoes alemas a Franca e Inglaterra - Importacoes ingle
sas e francesas da Alemanha). Estes dois acontecimentos significavam 
q~e ~ opcao do livre coii?ércio, a We~tpolitik, das indústrias química e 
eletnca tornaram-se subttamente mUlto menos viáveis. E esta signifi
c~va por sua vez que a opcao de comércio coagido, a Ostpolitik, da in
dustna do aco tornava-se subitamente mais atraente. Finalmente a 
q~eda violenta produzida pela depressao dos precos rnundiais do p~ 
troleo em 1930-1931 e a abertura do vasto campo petrolífero do Texas 
Oriental em 1931 significou que a I.G. Farben, com os seus investí
mentas enormes. nas fábricas de hidrogenacao, ficou subitamente 
ameacada pelas tmportaQoes macicas de petróleo americano. barato, 
da mesma forma como os Junkers agrários haviam subitamente sido 
ameacados pelas importacoes macicas de grao americano barato ses
senta anos antes. Para a l.G. Farben, a úniea solucao para o problema 
texano era um governo alemao que fosse bastante forte e bastante dis
posto para garantir um mercado para a sua gasolina báseada no car
v~o, .erg.uendo ~arreiras ~~rifárias, conceden do subsidios,. comprando 
~ prop~ta gasohna e. legttlmando as vastas des pesas feítas com urna 
tdeologta de autarqUia económica e p.reparativos militares - isto é a 
mesma ideología promovida pela indústria do aco e produtores de 
graos. 45 

. 

Juntos, estes novos acontecimentos no mercado mU:noial inipeli
ram as indústrias química e elétrica durante.1932 da oposicao política 
para a cooperacao política com a indústria de aco e os produtores de 
graos. E quando o Partido Nacional do Povo sob Hugenberg provou 
ser insuficientemente popular para ganhar as várias eleicoes de 1932, 
primeiro a indústria do aco é depois as indústrias químicas e elétricas 
passaram o seu apoio financeiro para o Partido Nacional Socialista 
sob Hitler. 

46 
Este apoio industrial foi um dos fatores na conjuncao de 

45 Borkin, op. cit., capítulo 3. 

46 Abraham, op. cit.; Borkin, op. cit., Cap. 3. Sobre o papel industrial nas eleic;;oes de 
1932, ver também Hitler: A study in Tyranny de Alan Bullock, edic;;lió revistá (Nova lorc 
que: Harper and Row, 1964), Capítulo 4. Relatos gerais das relac;;ees entre a indústria e 
os nazistas sao Big Business in the Third Reich de Arthur Schweitzer (Bioomington; ln-

325 



circunstancias que levaram os nazistas ao poder em 1933. 47 

A experiencia alema havia tido um 'teste anterior e mais simples 
na ltália. De todas as indústrias siderúrgicas européias antes de 1 
Guerra Mundial, a italiana tinha sido a mais recente e a menos compe
titiva, o caso típico ideal de industrializa~ao atrasada e protegida. As
sim sendo, tinha sido a indústria siderúrgica mais dependente dos 
contratos de armamentos. Ela era, portanto, inu.sitadamente vulnerá
vel a um período de paz, especialmente um no qual o tratado de paz, 
como o de Versailles, nao dava a ltália nenhuni território substancial 
no qual pudessem ser assentadas novas estradas de ferro. A primeira 
depressao económica de pós-guerra atingiu a ltália em 1921 com urna 
gravidade especial. Conseqüentemente, os industriais do a~o apoiaram 
os movimentos populares que exigiam a revisao da "paz mutilada" e a 
anexa~ao de novos territórios. O mais importante desses movimentos, 
o fascismo, conseguiu o poder em 1922.48 Mas os esfor~os de expan
sao territorial da Itália teriam que esperar por mais de urna década até 
a Grande Depressao produzir urna constela~ao diplomátiCa de poten
cias maiores que fosse mais favorável aos objetivos italianos. . 

As indústrias siderúrgicas da Alemanha e da Itália foram assim 
um fator na explica~ao da for~a dos partidos nazista· e fascista e da 
oportunidade da sua chegada ao poder. Seria satisfatório, portanto, se 
pudéssemos culpar a. indústria siderúrgica, o u as indústrias de bens de 
capital em geral, nos outros países, pelos crimes autoritários ou totalitá
rios na ei:a interguei:ras. Mas nao havia de fato nenhuma indústria si
derúrgica substancial na Espanha, Portugal e os vários pequenos paí
ses da Europa Oriental que sucumbiram ao governo autoritário. (lro
niéamente, entre os pequenos países da Europa Oriental, a única in
dústria siderúrgica substancial era a da Tchecoslováquia, que conti
nuou urna democracia liberal estável desde as suas origens em 1918 até 
a sua ocupa~ao pela Alemanha em 1938-1939). Na verdade, a maioria 
destes pequenos pa\ses da Europa Oriental haviam apenas come~ado a 
sua fase da industrializa~ao de bens de consumo durante estes anos. A 

diana: Indiana University Press, 1.964); e Behemoth: The Structure and Process of Natio
na/ Socialism de Franz Neumann (Nova Jorque: Oxford University Press, 1942). 

47 Interpreta~oes importantes enfatizando outros fatores além do industrial incluem 
The German Dictatorship: the Origins, Structure, and Effects of Nationa/ Socia/ism de 
Karl Dietrich Bracher, traduzido por Jean Steinberg (Nova Jorque: Praeger, 1970); So
ciety and Democracy in Germany de Ralf Dahrendorf (Garden City; Nova Jorque: 
Doubleday Anchor, 1969); e Three Faces of Fascism: Action Francaise, Ita/ian Fascism, 
Nationa/ Socia/ism de Ernst Nolte, traduzido por Leila Vennewitz (Nova Jorque: Ri· 
nehart and Winton, 1966). 

48 Fascism and the Industrial Leadership in Ita/y, 1919-1940 de Roland Sarti (Berke
ley: University of California Press, 1971). 
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industrializa~ao do sudeste da Europa nas décadas de 1920-1930 em 
particular foi bastante parecida com a da Europa Latina na década de 
1870. Por si mesmo, isto podía ter previsto novos casos de sistemas 
transformistas. E de fato este foi o tipo de sistema na Grécia em 1926-
1936 e. na Rumania e Hungría na maior parte destes anos. Contudo, 
estes s1stem_as polfticos foram fac.ilmente desfeitos por qualquer urna 
d~ urna van~~ade de amea~as, ta1s como um·pequeno partido comu
m~t~ na Gre~c1a, a Guarda de Ferro na Rumania, ou a pressao diplo
matica alemana Hungría, e eles foram substituídos.no fim da década 
de 1930 por regimes autoritários. 49 

O Estabe/ecimento de Democracias Estáveis 

No fim da 11 Guerra Mundial, o exército americano, no papel de 
urna "burguesía conquistadora", afetou urna restaura~ao democráti
ca-liberal virtualmente em todas as partes da Europa que ocupo ti. A 
um certo nivel, entao, há pouco a explicar sobre o restabelecimento 
dos sistemas democráticos na Europa em 1945. A causa· é óbvia. 
.. Em outro nivel, contudo, certas questoes sao levantadas. A esta

blhdade de alguns destes sistemas democráticos por trinta anos após a 
11 Guerra Mundial contrasta grandemente com a sua instabilidade 
após a 1 Guerra M un dial. Este é especialmente e obviamente o caso da 
Alemanha, Austria e ltália, masé verdadeiro também na Fran~á. 

~o. de este contra.ste político ser explicado em parte por fatores in
dustr~als? P~r analog1a co~ a nos.sa prát~ca anterior, uin enfoque seria 
ex~mmar o Impacto político das mdústnas de bens de consumo durá~ 
v~1s na Europa, especialmente a indústria automobilística. A Europa 
nao entrou re~lmente em sua "era auto-industrial" so senao apos a 11 
Guerra Mund1al. Em 1935, a Inglaterra tinha ápenas um automóvel 
para ~da 20 pessoas, a Fran~a um por 35, a Alemanha um por lOO, e 
a Itáha um por 200. (Em contraste os Estados Unidos em 1935 já tinha 
um au~omó~el p~ra cad~ 5 pessoas, número esse que os _países euto
peus nao atmgmam senao na década de 1960). st 

49 Estatlsticas c~mparativas sobre a industrializa~ao dos paises do sudeste da Euro
pa_ e da Europa Latma p~dem. ser encontradas em Mitchel, op. cit. A polftica européia 
onental deste periodo é dts~uttda em The European Right: A Historical Profile de Hans 
Rogger e Eugen Weber, edttores (Berkeley: University ofCalifornia Press, 1965); e em 
Eastem Europe Between the Wars, 1918-1941, terceira edi~;ao revista, de Hugh Seton
Watson (Nova Jorque: Harper and Row, 1967).· 

50 A_ frase é de Emína Rothschild em Paradise Lost: The Decline of the Auto
Industrial Age (Nova Jorque: Random House, 1973). 

5~ Politics and the Stage of(]rowth de W.W. Rostow (Cambridge: Cambridge Uni
verstty ~ress, 1971), pp. 227-29. Urna pesquisa sistemática da indústria européia de au
to~óv~ts antes da 11 Guerra Mundial, e também de outras indústrias é Growth and Stag
nat/On m the European Economy de Ingvar Svennilson (Genebra: Comissao Economica 
das Nacoes Unidas para a Europ¡¡. 1954). · 
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A Fase dos Bens de Consumo Duráveis e a PoUtica Democrática 

Como for~m mobilizadas as grandes quantidades de capital para 
a industrializa~ao dos bens de consum~ duráveis na Ei.t~pa após a 11 
Guerra Mundial? U m dos métodos, analogo ao da mobthza~ao de~~
pital para o ac;o e as estradas de ferro na Inglaterra, Fran~a e Itaha 
décadas an.tes, foi através da exportac;ao de produtos ~anuf~turados 
desenvolvida numa fase anterior, isto é, "crescimento mduztdo. pela 
exporta~ao". Aqui, um fator importante foi nao só a alta .9uahdade 
dos produtos, mas os salários baixos da mao-de-obra euro peta ( em re
la~ao aos Estados Unidos) nas duas décadas após o. fil!l da gue;r~. Ne
nhum regime autoritário foi necessário ~~ra r~pnmu <;>s ~alanos na 
Europa. As baixas expectativas de partl~tpa~ao ~o~ ... smdtcat?s, de
correntes da priva~ao da 11 Guerra Mundt~l •. e as dlVlsoes políttcas d.a 
organiza~ao sindiCal na Fran~a e na It.aha, decorren~es do anti
comunismo da Guerra Fria, foram por mmtos anos o eqmvalente f?n
cional da repressao salarial. O papel desempenhado em alguns patses 
latino-americanos pelos seus próprios exércitos a través do go.ve~no au
toritário foi desempenhado na Europa pelo fantasma do exerctto ale-
mao e o espectro do exército .russo., . . ~ . . 

Um segundo método, analogo a mobthza~ao anteno~ de capttal 
para as estradas de ferro da ltália, Espanha e Portugal, fot atrave~ da 
importa~o de fundos estrangeiros .. Até o ~eio ?a década de 1950, tsto 
envolveu a ajuda do governo amencano (tsto e, o Plano Mars.hall), .e 
do meio da década de 1950 até o meio da de 1970 envolveu o mvestt
mento direto americano maci~o na indústria automobilística europ~ia. 
Mesmo no fim da década de 1940, a General Motors e a Ford possm~m 
urna grande parcela da indústria européia, e na década de 1950 a m
dústria automobilística americana entrou em larga escala. na fase do 
investimento externo do seu ciclo de produto. As co~panh~as auto~o
bilísticas americanas realizaram primeiro grandes .mvesttmentos t~
dustriais na Inglaterra, depois na Alemanha Octdental, e d~pots 
(Chrysler) na Fran~a. Normalment.e, qu~ndo um país de populac;ao de 
mais de 20 milhoes o u cdisa parectda atmge um certo mvel de desen
volvimento económico (grosseiramente $1.000 per capita do , P~B em 
dólares de 1965), cria um mercado de bens de consumo duravets bas
tante grande e próspero para atrair investim~f!t~s diretos. em gran~~ 
escala na indústria pelas companhias automobtltsttcas ame~tcanas. E Ja 
que a mao-de-obra européia er~ relativa~ente ~utocontt.da em su~s 
exigencias salaríais, o fluxo contmuado de !nvesttme~to dueto amen
cano nao exigiu também as políticas repr~s~tvas da ma?-de-obra ~de um 
regime autoritário. Naturalmente, as pohttcas represstvas da ~aa-de
obra e os regimes autoritários nao inibiram também o fluxo de mvestt
mentos estrangeiros diretos na Eufopa, como ficou demonstrad? pelas 
companhias automobilísticas multinacionais quando estas reahzaram 
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grandes investimentos industriais na Espanha quando esse país ultra• 
passou o liiniar de $1.000 no fim da década de 196(); ", 

. Embora as indústrias automobilísticas da Inglaterra: Ale~anha 
Octdental, Fran~a e finalmente da Espanha fossem construidas em 
parte com in vestimentas americanos diretos, a indústria automobilísti
ca itali~?a. foi con~truída independentementc deles. A companhia au~ 
tomobthsttca dommame na Itália, a Fíat, há muito tempo era diferen" 
te das outras companhias automobilísticas européias no sentÍdo de 
que .era um._:onglomerado gigantesco e lucrativo que produzia Ioco
mottvas, av10es e outras maquinarias, bem como automóveis. Outros 
produtores italianos de automóveis pertenciam ou eram financiados 
pelo governo. 

Em geral, a mobiliza<tao de capital para estabelecer as indústrias 
de bens de consumo duráveis na Europa póde acorrer sem a interven
c;ao radical pelo estado. 52 Conseqüentemente, os industriais de bens de 
consumo duráveis nao desejavam nenhuma mudanca importante nos 
sistemas políticos democráticos tal como existiam no fim da década de 
1940 nas vésperas desta fase. Contudo, o tamanho maci<to deste setor 
suger~ qu.e ele podia !~r ti~e algum i~pacto político substancial quan
do fot alem da mobthzacao do capttal para a producao plena. 

O contexto básico para a política européia após a 11 Guerra Mun
dial foi constituido pela ojeriza generalizada contra o fascismo, a re
du<tao dos estados europeús. a um papel subordinado no sistema inter
nacional, o medo da Uniao Soviética e a dependencia militar dos Esta
dos Unidos. Estas características por si mesmas podem ter produzido 
democracias estáveis impedindo os partidos fascista ou comunista de 
obterem forca suficiente para tomar o poder ou para lan<tar um país 
na agita<tao política ou guerra civil. Como veremos abaixo, contudo 
as características da fase de bens de consumo duráveis também funcio~ 
naram no mesmo sentido, apoiando e reforcando as tendencias para 
urna democracia estável. 

A Inglaterra, Alemanha Ocipental, Fran<ta e Itália entraram na 
fase dos bens de consumo duráveis, "a era auto-industrial", na década 
de 1950. O surto económico na produ<tao de bens de consumo dúrá
veis. especialmente automóveis, nestes países durante as décadas de 
1950 e 1960 constituiu o núcleo da sua prosperidade e crescimento eco-

52 As rela~oes entre as diferentes indústrias e o estado na Europa da década de 1940 a 
de 1960 sao discutidas em Big Business and the State: Changing Relations in Western Eu
rope.de.Raymond Vernon, editor(Cambridge: Harvard University Press, 1974); Modern 
Capltaltsm: The Changing Balance of Public and Prívate Power de Andrew Shonfield 
(~ova Iorque: Oxfor? Uni~ersity Press, 1969); The Growth of EuropeanMixed Econo
m1es, 1945-1970 de S1ma L1eberman (Nova Iorque: John Wiley and Sons, 1977); e An 
Economic History of Western Europe, /945-1964 de M.M. Postan (Londres: Methuen, 
1967). O volume editado por Vernon inclui um análise completa da indústria automo
bilística de Lóuis T. Wells (pp. 229-54). 
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nómico mais geral durante essa época. Como muitos analistas políti
cos observaram, esta prosperidade e crescimento económicos gerais 
contribuíram para a legitimacao dos sistemas europeus democráti
co-Iiberais, para a desradicaliza~ao da classe trabalhadora européia, e 
para a desmarxifica~ao dos programas· do fim da década de 1950 dos 
partidos socialistas ingleses e alemaes ocidentais, que tinham um gran
de eleitorado da classe trabalhadora. 53 O surto económico dos bens de 
consumo duráveis contribuiu ainda mais para a desradicalizacao da 
classe trabafhadora européia induzindo urna espécie de mudan~a das 
atividades de grupo da classe trabalhadoni para atividades individuais 
ou familiares centralizadas no automóvel, televisao, etc. 

Muitos fatores operaram para impedir um renascimento fascista 
na Europa após a 11 Guerra Mundial, ejá notamos os mais importan
tes, a experiencia histórica com o fascismo e o novo cenário interna
cional da Europa. Mas a fase dos bens de consumo duráveis também 
contribuiu para o mesmo resultado. O radicalismo diminuido da das
se trabalhadora européia eliminou um incentivo importante para as 
pessoas da classe média se juntarem aos movimentos de massa da di
reita e para as pessoas das classes superiores fundá-los; a desradicali
za~ao da classe trabalhadora tornou desnecessária qualquer contra
radicaliza~ao das classes média e superior, embora nas décadas de 
1920-1930 a situa~ao oposta tivesse existido e contribuido para a as
cencao do fascismo naltália e na Alemanha e para um movimento fas
cista substancial na Franca. 54 Além disso, nas décadas de 1950-1960 as 
indústrias de bens de capital puderam despejar seus produtos nas no
vas indústrias de bens de consumo duráveis, seu ~o nos automóveis, 
ao· passo que nas décadas de 1920-1930 suas op~oes haviam se restrin
gido as estradas de ferro coloniais e armamentos, isto é, ao imperialis
mo e ao militarismo. O surto económico dos bens de consum·o durá
veis elimiilou assim algumas das fontes do que havia sido a base da 
massa e a base da elite para as políticas fascistas doméstica e externa. 

O crescimento da indústria automobilistica foi especialmente rápi
do e pronunciado nos ex-paises do Eixo, Alemanha e Itália. Nao sur
preendentemente, as politicas liberais para os negócios destes países 
nas décadas de 1950 e 1960, o tipo de politicas naturais a um capitalis
mo confiante engajado num grande surto económico, pareciam as 
políticas Iiberais para os negócios dos Estados Unidos na década de 
1920, a época do primeiro grande surto económico da producao auto
mobilística americana. SS Os partidos das classes trabalhadoras nao 

53 Na Inglaterra e na Alemanha Ocidental, a ausencia de partidos comunistas fortes 
também contribuiu para a desmarxificaciio dos partidos socialistas. 

54 Nolte, op. cit. 
55 Sobre as politicas alemiis e italianas oara os negócios durante este período. ver es

pecialmente Big Business and the State de Vernon. Shonfield. np. cit. 
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parti.ciparam absolutamente dos governos alemao e ital' d 
as decadas de 1950 e com~o da de 1960 . - Iano l]rante 

No come~o da década de 1970, contudo, o número deautomÓvei~ 
n; lr~laterra, Fran~a. Alemanha Ocidental e Itália havia atingÍdo -~ 
n ve e cerca de~ um carro para cada 3 ou 4 p_essoas, algo como um 
pon:o de s!'-turaca~; t[ma conseqüencia foi cóntribuir para a recessao 
e esb~gna~ao economJcas de 1974-1978. Naturalmente as causas dos 
pro e~as económicos dos últimos anos na Europa sao muitas m 
s~tu~~~o do mer~a.do automobilfstico na Inglaterra, Fran~a Ale:a~ 
n ~ ~~dental e Itaha sugere que há pouca base para urna rec~peracao 
~us en a a _a ~enos q?e os governos se engajem na strukcur olitik 
Isto :· ~a cd1a~ao consciente de novos setores irldustriais import~ntes ~ 
a. rf ~ao ~ estrutura industrial do país. Um partidário dá teoría do 
CJC o ? pro uto de Raymond Vernon poderia prever que os euro eus 
~~J::l~m comf,o seus novos setores (ou renovados) aqueJas me¿mas 

nas 9ue o!all_l os !lovos setores americanos há urna década ou 
um~ gera~ao a~ras, Jsto e, o ~eroespacial, computadores, telecomuni
ca~oe~, ~ en;rgiaA nuclear. E 1sto explicaría a intensidade do impulso 
~~por a

1 
or:_ rances no ~etor aeroespacial e o impulso exportador fran-

es e a emao em energia nuclear desde 1975. 

do B!~Andústrias auton.!obilísti~as ~elativament~ novas da Espanha ~ 
auiomobil~~~~a~g~~a ~::~oem ~Itavo e nono lugar entre as indústrias 
para os latino-americanista!' ~~!r~;~ve)men~e de especial interesse 

~a~s~a~t¡li~i.ferente daquelas cÍa Inglaterra~s~~:~(;::r~~~:n~~~~?Jro~ 
Primeiro, na Inglaterra Fran~ Al h . · · 

~a m.ultinacional na produ~ao aut~~obf{F~.n af, ~cJdental, a presen
amencana (e na ltália nao houve n h s Jcad OJ~ em gr~nd~ parte 
Na Espanha e no Brasil ao cont ~~ urna pro u~ao multJ!laci.onal). 

~~~sm~~;~~s~;;~~~s ~:i~~c:~:;~=~~;:i~~~~::~~m~~~~a~~~n~~~ 
Leyland Renault V lk . ' compan Ias taJs como a 
nanciam~nto ext~rnoo di~;t~~~tlat e T~yo~a en.traram na fase do fi-

Segundo a E h s~us pr pnos Ciclos de produto. 
realizar a prddu~a~p:~ ~o~~u!rasd foram ~ primeiras sociedades a 
um sistema político autoritário ~m massa e .?pto.móveis dentro <fe 
coexistencia d_a era auto-indust;ial as as co!lsequenc1~s ,P?líticas desta 
ferentes nos dois paises. com regimes autontanos foram di-

raro :~a E~:a~ha, as co~pan~ias automobilísticas multinacionais fo-

~~ ~~tt¿ ;J~~~~~i~:I~r=~ ~~:~v:~;~z:~~ ~~~i~:!ea ~~~~~~ 
seriam muito compet~tiv~s q::n~:o a~~o::v;;:rc:~douCziodos na ·EEspanha. 

mum uropeu. 
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A E anha atualmente pode ser tao efe
Sé'a;Espanha fosse mem~ro.. . . s~ 'liana década de 1960, por-
tiva em custos de ~uto~ovet~ quan~~:o~t~a situa~ao salarial relativa 
que a Espanha boJe e~ta mats o~ercado Comum nao admitiría a Es
que a Itália esta va entao; Mas o 1 vras de urna resolu~ao transita
panha como membro ate qu~, ~as .P~ a . . * 1975 "a liberdade 
da em cada urna das suas pnnctpats m.sdtttm~o~ em ha" ,(Na verdade 

. d ia tenham sido estabelect as na sp~n . · d ' 
~:doe:~~[~~nteresse dos fazendeiros Jr~~e~~~~;t~~~~sdi~~~tlr~~: 
nao admitir a. Espanha m~s~o a~~;~edentes fora~ diferentes, e o im
na se~ao segumte, ~s condt~oesb.al' ticas multinacionais sobre a politicá 
pacto das companhtas auto~o tts 
tem sido muito menos bemgno. 

Resumo dos Padroes Europeus 
Para resumir o impacto político das fases. in~ust:iais na Europa, 

dA ·· 1 d duas mdustrtas de consumo, 
~~~~~:~!~~~s ~u~u~á~~s,e~~tan~e~:nti~~ de urna política ~ai~~~~~~~!· 
mais democrática. Mas na fase dos bens. d~ consumo nao- .. A ~ 

A . f . muitas vezes restrita e hmttada em suas ,con.sequen 
~~!: ~~~gf~a~~ef~s grupos sociais e !ns~itui~oes políticas pr:-ex::~e:!e~~ 
Enonu~ hfaasvet·adot!!~~so~~~~sn;~~r~:j~r:r:~~~=~~~~~ s~~E~~ ~~ estabele

0
-

. . · d' t · de bens de consum 
cimento de democracias estávets que a~ ~~ ~s n~!dústria ·automobilís
duráveis pareciam redundantes, constttum o a l 

. 1 um pneu sobressalente. 
ttca ~;v~r~~:~nte, ':ntr~ as indú~tr~a~ed~!~ns o1í~i~~p~:fs~~~~~i:J~i~~ 
mas vezefs umda te~de_?oCtda a~oi~~~~~ias esta t~ndencia foi muitas· ve~~s 
Mas na ase e cna~a . . .' f t de mobth-
limitada em s.eu efe!to ~ela disaon~·~:r~:ed~eo~:[~:a~a~~~ tendencia 

:~~t~sd~e~:~~~~~ ~~:~iad0a ~!~a ~tividades coloniai~ ou milit~res (~me~ 
espécie de export~~ao do aut?rit:ri~~~~~oe~~~~:~c~~~~zt~~~e~~a-
diata ou necessanamente um au on an. , . ais liberais quan-

dd~ em 1.cnedrtu'asstr~~:~~e~!~r~; ::~i~J~~~~~~~~~~!:dades de p;odu~ir 
o as · d omo fizeram as m-

elas ~rópri~s para ol?lt~rcadoa dAele~~!~~~d;~~i~ar e muitas indús
dústrtas qmmtca e e e nca n 
trias da Europa mais recentemente. . , . fa 

Juntas, estas observa~oes mb ostram que o li~¿:::: ~~~~t~~on~~~ra= 
ses industriais na Europa, por . em ou por ma , omo no as-
tivas do que determinativas. E tsto s'-!geg~ d~ea~~::~~~ti~as e esc~lha 
sado, haverá amplo espa~o para o JO . 
política. 
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CONTRASTES ENTRE OS PADRÓES 
EUROPEOS E LA TINO-AMERICANOS 

O impacto político das nossas tres fases da industrializa~ao-'" bens 
de consdumo nao-duráveis, bens de capital e bens de consumo durá
veis - foi evidentemente muito diferente na América Latina e na Euro
pa. 

U m dos fatores que contribuiu para esta diferen~a é novamente a 
estrutura económica pré-industrial. Em certa ocasiao vários países eu
ropeus tinham sido exportadores competitivos de utilidades agrí<;olas 
básicas; um exemplo bem conhecido foi a Prússia na primeira metade 
do século dezenove. Mas após a década de 1870, os países do Novo 
Mundo se tornaram os exportadores mais competitivos destas utilida
des, e os produtores de graos europeus foram totalmente extintos (co
mo na Inglaterra) o u recuaram do Iivre comércio para a prote~ao tari
fária (como na Alemanha, Itália e Espanha). Na América Latina, isto 
significou que os exportadores agrícolas acumularam urna grande ri
queza, adquiriram um certo grau de hegemonía política sobre os seús 
países e impuseram políticas de Iivre comércio. 

Privadas da prote~ao da indústria na infancia, a fase da industria
liza~ao dos bens de consumo, inclusive a industrializa~ao textil, foi re
tardada áÍnda mais na América Latina do que na Europa Latina, Urna 
exce~ao importante foi o Brasil, que passou pela industrializa~aotextil 
(e estabeleceu também um sistema político tipo transformismo) quase 
na mesma época que a Espanha (a década de 1890). Em outros lugares 
da América Latina; contudo, a industrializa~ao nao come~ou realmen
te até a 1 Guerra Mundial. Isto significou que lá o crescimento de urna 
classe trabalhadora industrial teve lugar após a Europa ter sofridoas 
conseqüencias políticas. de urna classe trabalhadora militante organi
zada de baixo. A rea~ao política de algumas elites latino-amerricanas a 
conjun~ao do cresciinento de urna classe trabalhadora local e a hiter
preta~ao delas da experiencia européia foi a organiza~ao e a coopta~ao 
preemptiva da classe trabalhadora vinda de cima, isto é, o "populis
mo". A política populista foi provavelmente tao bem adequada a fase 
da industrializa~ao dos bens de consumo na América Latina como a 
política liberal tinha sido para a fase semelhante na Europa. Na vt;rda
de, por algum tempo, a política populista significou salários mais altos 
e beneficios de bem-estar mais altos e assim consumo doméstico mais 
alto de bens de consumo do que teria sido o caso num estado estdta
mente liberal. Mas estas mesmas medidas populistas tornariam tam
bém mais difícil a mobiliza~ao do capital para investimento na fase se
guinte da industrializa~ao de bens de capital. 

Quando as indústrias de bens de capital se desenvolveram na 
América Latina apó.s a 11 Guerra Mundial, elas cresceram num '<On
texto também diferente daquele dos seus equivalenttes europeus ante-
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riores. Para as indústrias de a~o européias, o ~e~ca~o mais nat~r~l ti
nha sido as estradas de ferro. Mas para as mdustna_s de .a~~ atmo
americanas após a 11 Guerra Mundial, este mercado nao extsba. As e~: 
tradas de ferro da América Latina e. na verdad~ do resto do mundo Ja 
tinham sido construídas - e construtdas na matar parte com ~~o e~ro
peu. Um segundo mercado para as indúst~ias de a~o europet~s tmha 
sido o de armamentos, especialmente navtos de guerra. ~as tsto .era 
novamente irrelevante para as indústrias de ~~o da Amer!ca. ~atm~. 
Dada a hegemonía estratégica dos Estados Umdos no Hemts.feno Oct
dental, teria sido bastante difícil antes da 11 G';lerra Mu!l~tal para o 
Brasil ou a Argentina se engajare~ num fortalecn.nento mthtar e num~ 
política externa agressiva no esttlo europeu; apos a 11 Guerra Mun 
dial, isso era impossível. . . . . 

Dada a irrelevancia destes dois mercados trad~c10nats para o a~o, 
as indústrias de a~o latino-americanas eram espe~talment~ depen~en
tes do terceiro mercado tradicional - os automovets. U m a mdust~ta de 
a~o em expansao foi facilitada por urna indústria. de aut~~óve!s em 
expansao. Assim na América Latina as fases da mdustnahza~ao .do 
a~o e dos automóveis, e mais genericamente as fases d~ bens de capital 
e de bens de consumo duráveis, tenderam a convergtr e se agrupar. 
Istó tornou o salto da industrializa~ao dos .bens de ~on.s~~o para~(~) 
fase(s) seguinte(s) um empreendime~to matar e mats dtftctl na Amen
ca Latina do que na Europa. Além dtsso, dada ~ estrutura do ~erca~o 
mundial de automóveis após a 11 Guerra ~u!ldtal, a.constru~~o de m
dústrias nacionais de automóveis na Amenca Lat~na. na decada de 
1960 significava quase inevitav~l~ente dependendencta das compa-
nhias multinacionais de automovets. . . 

Embora as indústrias de a~o da Europa ~tvesse~ se assoctado em 
certas ocasioes aos movimentos de m~s.sa fasc~stas,nao houve nenhum 
movimento de massa fascista na Amenca Latma. durante a sua _fase ~~ 
industrializa~ao do a~o. U m motivo, naturalmente, é que o fas.ctsmoJ~ 
havia sido completamente desacreditado devido aos seus cnmes e a 
débiicle no continente onde havia se originado. Na época e~ que a 
América Latina podia ter importado "legítimamente" o fasctsm.o ~a 
Europa (as décadas de 1920-1930), ela ainda estava e~ sua fase de m
dustfializa~ao dos bens de consumo.* O .resultado fot que em cer~as 
ocasioes houve líderes e movimeiltos políttcos co.~ um p~uco d? estil.o 
e conteúdo fascistas porém com políticas soctats .mmto mats pro
trabalhistas do que na Europa, p. e~., Var~as e Peron. Inv~rsamente, 
ila ocasiao em que a América Latma havta se dese~volvtdo para o 
nível "apropriado" da industrializa~ao do a~o (as decadas de 1960-

* NT _Na década de !930 0 Brasil importou o fascismo, que aquí tomou o nome de 

integralismo, nao conseguindo vingar, porém. 

334 

1970), nao era mais legítimo importar símbolos· fascistas da. Europa·~ 
ou desenvolve-los domesticamente. Outro motivo para a ausencia>de 
movimentos de massa fascistas é que as companhias multinacionais 
americanas podem nao ser capazes de funcionar confortávelmente no 
mesmo pilÍs com eles. Comparados com os governos autoritários con
temporaneos da América Latina, um regime autoritário baseado num 
movimento de massa fascista seria mais imprevisível e mais importu
no, ~ara~terís.ticas especialmente pouco atraentes para as companhias 
multmacton~~s que sao grandes organiza~oes burocráticas que procu
ram a estabthdade e também para as organiza~oes internacionais ex
tas tais como transferencia de pr~os. -

As compaohias multinacionais podem funcionar facilmente em 
países cujos governos autoritários, contudo, passem sem um ·moví~ 
mento de massa. E estes governos podem se beneficiar por sua vez da 
presenca das companhias. O caso das companhias multinacionais de 
automóveis no Brasil é especialmente interessante. 

As companhias multinacionais de automóveis com~aram as ope.:. 
ra~oes de fabrica~ao na década de 1950, e durante o período Kubits
chek a indústria brasileira de automóveis experimentou um crescimen
to considerável. Contudo, durante o período do governo Goulart niais 
populista. e mais radical no come~o da década de 1960 houve urna rá
pida acelera~ao da infla~ao e um aumento da inquieta~ao trabalhista. 
Duran.te os dois últimos anos do governo Goulart, o investimento es
trangetro na indústria brasileira diminuiu violentamente. Entre as eli
tes económicas, burocráticas e tecnocráticas do Brasil, constituía um 
argumento plausível que um regime autoritário fosse uina condi~ao 
necessária para o flux o renovado de in vestimentas estrangeiros e afor
tiori para a expansao do fluxo necessário para continuar o avan~o 
p~r~ a nova fase d~ indu~trializa~ao. E, de fato, nos anos após o golpe 
mtlttar ~e 1964, os mvesttmentos americanos e europeus se despejaram 
no Brastl; a producao da indústria automobilística dobrou entre 1964 
e 1970 e dobrou novamente entre 1970 e 1974. Contudo, o investimen
to estrangeiro na indústria brasileira de automóveis foi um tanto ano
malo. Embora o PNB per capita em outros países hospedeiros fosse 
acima de $ 1.000 quando as companhias multinacionais de automóveis 
fizeram seus grandes in vestimentas na indústria, o PNB per capita do 
Brasil em 1966 era apenas de $ 340. Isto favoreceu um mercado de au
tomóveis bastante tenue, apesar da grande popula~ao do Brasil. Este 
investimento estrangeiro "prematuro" na indústria automobilística 
brasileira foi evidentemente induzido pela estabilidade política, repres
siio dos sindicatos trabalhistas e os baixos salários impostas pelo regí
me autoritário estabelecido após o golpe militar de 1964. 

Já que o Brasil tinha e continua a ter um PNB per capitá omito 
mais baixo do que outros grandes produtores de automóveis, imagi
nou-se que o consumo grandemente aumentado de automóveis no 
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Brasil exigisse urna forma especial de redistribui~ao da re~da, isto ~' 
redistribui~ao da classe inferior para a classe méd1a. Isto fm consegui
do através de medidas do governo que reprimiram os salarios reais da 
classe trabalhadora, reduziram os programas de bem-estar e de saúde 
pública, aumentaram os salários reais da c~ass_e média e for_n.eceram 
crédito do governo para a compra de automove1s. 56 Estas pohhcas ne
cessárias para um era auto-industrial prematura podiam ser impostas 
muito mais facilmente por um governo autoritário do que por um go
verno liberal-democrático. Os cálculos do regime brasileiro foram su
geridos em 1974 por seu Ministro da Fazenda, Mário Henri9ue. Si
monsen: "Urna transferencia da renda dos 20 por cento ma1s neos 
para os 80 por cento mais pobres provavelmente aumentaría a deman
da por alimentos, mas diminuíria a demanda por automóveis. ~ res~l
tado de urna súbita redistribui~ao seria simplesmente gerar a mfla~ao 
no setor de produ~ao de alimentos e excesso de capacidade na indús
tria de carros." 57 

Quando os militares procuraram legitimar o seu governo, seu 
principal argumento foi o sucesso da industrializa~ao br~sil~ira e o 
consumo grandemente aumentado de bens de consumo durave1s, espe
cialmente automóveis. Naturalmente, mesmo sem a indústria multina
cional de automóveis, provavelmente ainda teria havido um golpe mi
litar no Brasil em 1964 e um regime autoritário. Mas a estabilidade do 
regime autoritário pode ter sido aumentada pelo crescimento bem
sucedido da indústria de automóveis. 

O que, en tao, preve a nossa análise da política de industrializa~ao 
sobre o futuro político da Europa Latina e da América Latina? Urna 
possibilidade é que os países latinos nao poderao inventar nov?s pro
dutos industriais mas poderao fabricar apenas os produtos prevmmen
te inventados pelos outros, que eles continuarao a ser dependentes do 
capital estrangeiro e a ficar profundamente em débito com os bancos 
internacionais, e conseqüentemente que haverá pressoes continuadas 
para o estabelecimento e manuten~ao de regimes autoritários repressi
vos da mao-de-obra. 

Mas urna previsao bastante diferente pode ser feíta a luz do pa
drao da difusao industrial internacional resultante do ciclo de produto 
e dos investimentos estrangeiros e a luz dos mercados mundiais para 
certas mercadorias, em particular os bens de consumo duráveis. Por-

56 "lssues and Evidence of Recent Brazilian Economic Growth" de Edmar L. Bacha 
(Cambridge: Harvard lnstitute for International Development, Development Discus
sion Papers, 1976). . . 

57 Citado em "The Rise of Brazil" de Norman Gall, Commentary, Volume 63 (jan el
ro 1977), pp. 49-50. 
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que no comeco da década de 1980, o próprio atraso económico da Es
panha e do Brasi_l nas novas indústrias da última gera~ao (computa
dores, telec~mum_cacoes e aeroespacial) pode torná-los os produtores 
de cu~to mais efetJvo no mercado mundial das indústrias que eram no
vas_ ha duas geracoes atrás (automóveis, aparelhos). Para os Estados 
U m dos e a Europa Ocidental no futuro próximo, a Espanha e o Brasil 
podem ser as melhores barganhas em bens de consdumo duráveis da· 
mesma forma que a Itál!a ~o Jap_ao o fora!ll na década de 1960. os'go
vernos espanhol e brasiieiro terao um abado natural e influente nas 
C_?mpanhias ~ultina~i?~ais e J:ancos internacionais cujos interesses es
tao em barreiras tanfanas bmxas para suas mercadorias nos Estados 
Un~d?,s e na Europa Ocidental. E o crescimento "induzido pela expor
tac~o na Espa,nha e no Brasil pode fornecer, como fez na Europa 
Oci_de~tal n_as decadas de 1950 e 1960, a base económica para políticas 
mais hberais. 

Qu~1 d:stas ,duas p_revisoes será realizada nos próximos anos? A 
economia nao da por SI mesma a resposta, já que dá duas respostas 
opos~as: o mundo latino está mais urna vez numa daquelas conjuntu
ras históricas em que "a política .assume o comando". E essa é urna 
ocasiao em que as políticas económicas internacionais das velhas de
mocracias liberais do Ocidente podem mais urna vez fazer diferenca. 
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CAPÍTULO 9 

O MODELO AUTORITÁRIO-BUROCRÁTICO: 
SÍNTESES E PRIORIDADES 

PARA A PESQUISA FUTURA 

David Col/ier 

O objetivo deste livro foi de melhorar a compreensao do autorita
rismo na América Latina contemporanea e suas relacoes com os 
problemas do desenvolvimento económico. Os autores enfocaram este 
problema analítico dentro da estrutura do que foi descrito no Capítulo 
1 como modelo autoritário-burocrático, focalizando as questoes gené
ricas e os tópicos substantivos específicos que sao os principais com
ponentes deste modelo. Dentro deste conjunto partilhado de preocu
pacoes analíticas, eles procuraram avaliar, refinar, onde apropriado 
modificar ou rejeitar, e elaborar os conceitos e hipóteses que foram de
senvolvidas em conjuncao com este modelo. 

Os cinco conjuntos de perguntas apresentadas no fim do primeiro 
capítulo fornecem urna base útil para reunir os argumentos desenvol
vidos neste livro. Primeiro, como os autores usaram conceitos tais 
como autoritarismo-burocrático e populismo para lidarem como difí~ 
cil problema de desenvolver urna descricao "comparativa" significati
va do autoritarismo latino-americano? Segundo, que progresso foi feí
to para explicar a emergencia do autoritarismo contemporaneo? Ter
ceiro, pode esta explicacao ser aperfeicoada incorporando outros. paí- · 
ses latino-americanos no modelo? Quarto, que visoes. foram ganhas 
em rélaciio a dinamica dO governo autoritário, e a luz dos padroes 
atuais de mudanca, que direcoes pode a pesquisa futura sobre a políti-
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ca latino-americana tomar mais utilmente? Finalmente, podem ele
mentos do modelo ser estendidos utilmente a outras regioes do mun
do, e podem essas extensoes levar a aperfeicoamentos do modelo tal 
como ele se aplica a América Latina? 

Este capítulo final procura sintetizar algumas das linhas de análi
se apresentadas no livro e sugerir algumas prioridades para a pesquisa 
futura. A discussao se concentrará nestas cinco perguntas. 

O CONCEITO 
DE AUTORITARISMO-BUROCRÁTICO 

O esforco original de O'Donnell para mapear a "constelacao" 
complexa de características que ele considerou como traeos definido
res do autoritarismo-burocrático representou urna tentativa valiosa de 
encontrar padroes dentro das complexidades da política latino
americana. Isso fez a contribuicao de chamar a atenciio explicitamente 
para as ligacoes importantes entre as questoes de regime, coalizao e a 
política de focalizar vivamente urna série de argumentos sobre a ocor
rencia de mudancas simultaneas e inter-relacionadas em todas estas tres 
dimensoes no contexto da ascensao recente de autoritarismo na Amé
rica Latina. A formulacao de O'Donnell deste conceito serviu como 
"guia" valioso que ajudou a orientar as pesquisas posteriores sobre o 
autoritarismo latino-americano. 1 

Desde a apresentacao da sua formulacao inicial, foram propostas 
um certo número de modificacoes úteis deste conceito, inclusive várias 
neste livro, levando a urna diversidade surpreendente na maneira pela 
qua! a expressao autoritarismo-burocrático tem sido usada. Dada a 
complexidade dos fenómenos políticos em estudo, dificilmente é de 
surpreender que isto pudesse acontecer. Dentro de limites razoáveis, 
da mesma forma parece apropriado que os estudiosos individuais de
vam adotar hábitos que se adaptem melhor as suas próprias preocupa
caes ·analíticas, desde que identifiquem claramente o sentido pretendi
do - o que creio ser o caso dentro de cada um dos capítulos deste vol u-
me. 

Contudo, se se considera a freqüencia agregada desta diversidade 
de hábitos, ela pode apresentar um problema importante, tanto para 
aqueles que sao "consumidores" desta literatura como para aqueJes 
que desejam edificar sistematicamente sobre ela. Acho que a tendencia 
de introduzir novas idéias e novas comparacoes na análise da política 
latino-americana cóntemporanea construindo-as dentro da definicao 
do autoritarismo-burocratico foi muito longe. Em conseqüencia, foi 

1 Esta expressiio me foi sugerida por Carla Robbins. 
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proposto um certo número de definicoes diferentes. Nas dife_repte~¡ 
análises, dependendo dos aspectos particulares da mudanca PQ\í!~c,a,. 
que os autores desejam acentuar, o conceito de autoritarismo~·, 
burocrático tem sido usado alternativamente para se referir a um tipo 
de sistema político; u m tipo de estado, no sentido de estado como ul!l; 
conjunto de instituicoes concretas; e um tipo de estado, no sentido de: 
estado como urna abstracao analítica que consiste nas relacoes políti
cas que servem para manteras relacoes sociais de dominio. As preocu
pacoes distintas dos diferentes analistas levaram também a "listas de 
verificacao" bastante diferentes das características definidoras do au
toritarismo-burocrático. Finalmente, há também diferencas decisivas 
com relacao a que casos estao incluidos dentro desta categoria. Por 
exemplo, algumas análises, que a.centuaram as semelhancas entre o 
México contemporaneo e outros casos de autoritarismo-burocrático, 
incluíram o México; ao passo que outras análises acentuaram em vez 
disso as dessemelhancas e excluíram o México. O Peru pós-1968 foi 
tratado em algumas análises como autoritário-burocrático e em outras 
análises como populista. 
· Qua! é a maneira mais construtiva de tratar estes problemas? 
Acho que o conceito de autoritarismo-burocrático deve ser conserva
do como urna "palavra zona", como u m farol que identifica utilmente 
o assunto partilhado nao só nas an'álises deste v~lume; como també~ 
em muitos outros estudos. Contudo, este conce1to tem tantas defim
co~s características que nao serve bem como instrumento para análises 
compar~tivas. Ele leva muitas vezes mais a confusao d~ que a clareza 
no esforco para focalizar vivamente as semelhancas e d1ferencas entre 
os países mais importantes para a compreensao do autoritarismo con
temporaneo. 

Desagregacao 

A fim de focalizar vivamente estas semelhancas e diferencas, é útil 
tornar explícito um enfoque usado implicitamente em vários capítulos 
deste livro: o de desagregar este amplo conceito e se concentrar na in
teracao entre as questoes separadas de regime, coalizao e política. Este 
enfoque torna mais fácil fazer as tres comparacoes políticas básicas de
cisivas para a análise: a comparacao entre os sistemas políticos dos 
países da América Latina industrialmente mais adiantados; a ampla 
comparacao histórica contida na hipótese de que o autoritarismo
burocrático é, de fato, u m novo tipo de autoritarismo; e o contraste en-· 
tre o autoritarismo-burocrático e os sistemas que existiram imediata
mente antes da sua emergencia. A discussao seguinte criticará algumas 
das semelhancas e diferencas mais salientes dentro da estrutura domo
delo autoritário-burocrático mais amplo. 

O contraste multifacetado entre a Argentina, Brasil, Chile, Uru
guai e México contemporaneos já recebeu considerável atenea o .·neste· 
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livro. Com rela~ao ao regime, Cardoso deu enfase particular a diferen
~a fundamental entre partido e autoritarismo militar, e vários autores 
inclusive O'Donnell, acentuaram as diferen~as de regime coalizao ~ 
política que se relacionam com a participa~ao do setor agrícola e os 
beneficios recebidos por ele; as políticas de industrializa~ao adotadas; 
ao grau de enfase na constru~ao, em contraposi~ao ao desmantela
mento do estado; as políticas em rela~ao ao capital estrangeiro; e ao 
grau de repressao. U ma grande quantidade de tra~os essenciais ao mo
?elo variam assim grandemente entre estes casos. Outras diferen~as 
Importantes para a compreensao da dinamica a longo prazo do autori
tarismo-burocrático podem também ser sublinhadas. No México o 
partido e as organiza~oes sindicais com urna base importante no setor 
popular desempenharam um papel_decisivo no apoio ao sistema auto
ritário contemporaneo.2 O relacionamento muito diferente entre o es
tado e as organiza~oes do setor popular no Brasil podem ser descritas 
razoavelmente como envolvendo o "corporativismo do estado", ao 
passo que no Chile e no Uruguai este relacionamento envolve mais 
precisamente repressao pura.3 A competi~ao eleitoral é seriamente li
mitada no Brasil e no México, mas o uso de elei~oes nestes países refle
te u~ contraste importante em termos da intensidade das políticas ex
clusivas em compara~ao com o Chile e o Uruguai na primeira fase da 
sua experiencia autoritária atual. Este uso das elei~oes indica também 
um elemento de semelhan~a entre o México e o Brasil e a experiencia 
nao-autoritário-burocrática da Colómbia e da Venezuela, que passa
r~~ t~mbém recentemente por períodos de elei~oes semi-compe
titivas. Estamos tratando assim como um panorama complexo de se
melhan~as e diferen~as entre estes casos. 
. No contexto deste panorama de semelhan~a e diferen~as, um en

foq).le desagregado evita os debates sobre se um caso particular "é 
realmente" autoritário-burocrático. A questao foi levantada com rela
~ao ao México, e com base nas classifica~oes dos casos apresentados 
neste livro pode ser levantada também com rela~ao ao México. Contu
do dentro da estrutura de urna literatura na qual o autoritarismo
b_?ro~rático recebeu tantas defini~oes, nao acho que estas sejam ques
toes mteressantes. Há semelhan~as importantes e diferen~as importan-

2 Ver The Mexican Profit-Sharing Decision: Politics in an Auihoritarian Regime de 
Susan Kaufman Purcell (Berkeley e Los Angeles: University of California Press 1975) 
Capítulo l. ' ' 

3 ."Indu~~ents v~rsus Constraints: Disagregating 'Corporatism' " de Ruth B. 
Colher e David Colher, The American Political Science Review, a sair, 1979. 

4 Para discussoes valiosas da Venezuela e da Colombia ver "The Role of Political 
Learning .in the Restoration and Consolidation of Democra~y: Venezuela sin ce 1958" de 
Daniel Levine e "The Breakdown of Oligarchical Democracy in Colombia" de Alexan
der W. Wilde, ambos em The Breakdown of Democratic Regimes: Latín Ame rica de Juan 
J. Liniz e Alfred Stepan, eds (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1978). 
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tes., e a importancia relativa dessas semelhan~as e diferen~as nio;po~e 
ser determinada com base em defini~oes, porém mais com base numa 
análise causal pr~ocupada em descobrir que fatores desempenhain os· 
papéis mais importantes para dar forma a evolu~ao política destas s.o~ 
ciedades. · · 

. . Este enfdque desagregado permite também urna avalia~ao mais 
adequada .do grau pelo qual o autoritarismo-burocrático é, de fato, 
algo novo. Embora ele represente indubitavelmente urna mudan~a im,. 
portante dos padroes políticos que preva.eceram na América Latina 
no fim da década de 1950 e no come~o da de 1960, os argumentos 
apresentados por estudiosos tais como Thomas Skidmore e· Philippe 
Schmitter tornam claro que o grau pelo qual ele difere de certas for
mas anteriores de autoritarismo nao é de maneira alguma urna ques- · 
tao encerrada.5 Os governos que em graus variáveis excluem um setor 
popular previamente a ti vado, perseguem políticas económicas ortodo
xas, tem um certo grau de orienta~ao tecnocrática, procuram ativa
mente o capital estrangeiro e promovem pelo menos até certo ponto a 
produ~ao de bens intermediários e de capital apareceram em. vários 
níveis de moderniza~ao industrial na América Latina.6 O capítulo de 
Kaufrnan indi<?a urna série de características do primeiro governo Var• 
gas no Brasil que se pode associar com o autoritarismo-burocrático, e 
o governo militar de 1943 na Argentina teve também algumas. destas 
características. . .. 

Em vez de tentar determinar se o autoritarismo-burocrático é 
realmente alguma coisa nova, parece mais simples enumerar os tra~s 

5 "Politics and Economic Policy Making in Authoritarian Brazil, 1937-71" de Tho
ffijlS Skidmore e "The 'Portugalization' of Brazil'?" de Philippe C. Schmitter, ambos em 
Authoritarian Brazil: Origins, Policies, and Future de Alfred Stepan, ed. (New Haven: 
Yale University Press, 1973). · 

6 U m dos contextos no qua! aparecem governos anteriormente exclusivos é nos casos 
de economías de "enclave'' discutidos no capitulo de Cotler e no texto abaixo. Estes en
claves produziram urna ativacii.o política muito cedo e intensa do trabalhismo organiza
do que foi .u?I eleme~to decisi~o em episódios importantes das politicas de incorporaciio 
e das coahzoes do tipo populista - o que por sua vez pós em movimento os ciclos em 
curso de incorporacii.o e exclusa o num ponto em que estes paises estavam em ni veis rela
tivamente baixos de in~ustrializacii.o - na verdade, muito mais baixos do que _se poderia 
esperar com base nas h1póteses de que o populismo esteja ligado a fase inicial da indus
trializacii.o . .Para urna discussii.o deste padrii.o de enclave no Peru, ver Modernization, 
f!isloca~ion, .and Aprismo: Origins of!he Peruvian Aprista Party de Peter F. Klaren (Aus
tm: U mvers1ty of Texas Press, 1973). O meu Squatter and 0/igarchs: Authoritarian Rule 
and Policy Change in Peru (Baltimore; The Johns Hopkins University -Press, 1976) discu
te estes ciclos de incorporacii.o e exclusii.o. Para urna discussii.o do papel das orientacües 
tecn~cráticas e a preo~upacii.o com as indústrias de bens intermediários e de capital no 
que e geralmente considerado como sendo um periodo populista principal no Brasil- o; 
governo Vargas de 1930-1945- ver Politics in Brazil, 1930-1964: An Experiment in De. 
mocracy de Thomas Skidmore (Londres: Qxford University .Press, 1967), CapituloL~ 
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específicos novos. Tres traeos importante~ ~centuados. r:este liv~o pa
recem ser novos. Sao eles. (1) O papel dectstvo da coahzao dommante 
de urna burguesía altamente internacionalizada e olig?~olizada; (2) 
governo dos militares como i~~tituicao- em con~rapostcao ao gover
no de um ou alguns líderes mthtares; e (3) o relacwnamento com o se
tor agrícola. Este setor em certos casos imp<;>rtantes nao. está na coali
zao, e quando está ele é t;n_ais agr?come~c.tal. ~rogress.tvo em ve~ de 
agrupamentos sociais e pohttcos mats t~adtctonats assoctados antenor
mente com 0 setor exportador, os quats desempenham um papel cha
ve. A questao sobre se estas novas características levam a urna ~síndr~
me maior de características novas poderia pa_receruma questao mats 
bem tratada com base na demonstracao empírica. 

Finalmente os contrastes importantes pelos quais os diferentes 
países entraram 'na era atual do autoritarismo também nao sao fo~ali
zados até que se considere separadamente estas ~uestoes de regtme, 
coalizao e política. No Brasil em 1964 e na Argentma em 1966, as. ~u
dancas importantes do regime ajudaram a levar ao poder coah~oes 
políticas das quais muitos elementos tin_ham est,a?o no poder ~nten.or
mente. Estas coalizoes voltaram a muttas pohttcas que havtam stdo 
tentadas antes~7 Em contraste, urna característica surpreendente do 
México contemporaneo é a ·sua capacidade de realizar urna mudanca 
importante para políticas económicas mais ortodoxas sem urna. mu
danca do regime, como oéorreu· após dezembro de 1976, ~0: segmda a 
posse de López Portillo. Hirschman ace~tu~ que'a tran~tcao par~ as 
políticas económicas ortodoxas na Colombta e ~o penodo Fret n? 
Chile ocorreram nao só sem urna mudanca do regtme, como sob regt
mes pluralistas. Yerno-nos a~sim diante de um ~~pectro de tipos dife
rentes de interacao entre regtme e mudanca pohttca que atravessam a 
distincao autoritário-burocráticajnao-autoritári?·burocrática, e UJ? 
enfoque ''mais amaciado" para descrever este r~gtme e mudanca~ poh
ticas parece ser apropriado. Esse enfoq~e tamb~m parece apropnado a 
luz da preocupacao expressa por estudtosos t_at_s como D~u.glas C~al
mers e outros para os quats tanto na retonca da pohttca latmo-

7 O'Donnel se refere rapldamente a estes elementos de continuidade em M_ode~niza
tion and BureaucraticAuthoritarianism: StUdies in South American Politics (Umversity ~f 
California, Berkeley, Instituto de Estudos Internacionais, Série d~ P?lfticas de Mode!m~ 
zaciio nY 9), pp. 64-65. Para urna discussiio detalhada desta contmUidade c_om relacao a 
Argentina, ver "Changing-Authoritarian Syste!lls: _An Asses~ent of_theu lmpact on 
Public Policies in Argentina, 1930-1970" de BeDJamim Most (d1ssertacao de doutorado, 
Departamento de Ciencia Politica, Indiana University, 1978), Capitulo 3. Algun_s ob:er
vadores sustentam que os militares brasileiros nao tinham um mode!o .ec~nómic~ C:: 
definí do em mente quando tomaram o poder e m 1964. Contudo, a ev1den~1a examma _a 
por Stepan.niio apóia esta.controvérsia. Ver The M!litar.in Politics: Changmg Patterns m 
Brazil de Alfrod Stepan (Princeton: Princeton Umvers1ty Press, 1971), P· 218, nota 6. 
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americana como na pesquisa sobre a política latino-americana pode 
haver urna tendencia para exagerar o grau de mudanca política que 
acompanha as mudancas importantes de regime.8 Embora nao baja 
nenhuma dúvida de que em algumas áreas tenha ocorrido mudanca 
política drástica, esta preocupacao indica a importancia de acompa
nhar bem de perto a mudanca política.9 

Com relacao a oportuilidade dos diferentes aspectos da mudanca 
de regime, vale a pena notar que os uso realmente extensivo da tortura 
nao comecou no Brasil em 1964 com o inicio do regime militar, mas 
em vez disso no fim da década de 1960.* Da mesma forma, a tortura 
foi menos importante na Argentina sob o governo Ongania pós-1966 
do·que durante o período mais competitivo de 1973 a 1976 e durante o 
período autoritário pós-1976. Naturalmente ela foi extremamente im
portante no Chile e noUruguai. Urna vez feítas estas distinC.oes, pode
se ser levado a imaginar que embora certos aspectos do autoritarismo 
contemporaneo estivessem presentes desde o inicio de todos estes regí
mes e decorressem das crises imediatas que os levaram ao poder, a 
emergencia da tortura pode ter sido em alguns casos parte da reacao 
da direita política a o protesto urbano generalizado e ao terrorismo ur
bano que ocorreram a partir da década de 1960 em muitos países- nao 
só na América Latina, mas também na Europa e nos Estados Unidos. 
Pondo de parte estes aspe_ctos diferentes de mudanca de regime, pode
se assim deduzir outras b.ipóteses sobre explicacoes alternativas que 
podem aumentar a compreensao do autoritarismo contemporaneo. 

Assim, nos termos das tres estruturas de comparacao - entre os 
regimes autoritários e competitivos contemporaneos; entre o autorita
rismo conteniporaneo e as eras anteriores do autoritarismo; e entre o 
padrao do autoritarismo qlie emergiu recentemente em cada país e os 
padroes políticos que precederam imediatamente a sua emergencia 
-encontra-se um espectro complexo de semelhancas e diferencas. Tan-

8 "The Politicized State in Latin America" de Douglas A. Chalmers, em Authorita
rianism and Corporatism in Latin America de James M. Malloy, ed. (Pittsblirgh: Univer
sity of Pittsburgh Press, 1977). Para urna crítica extensa da literatura sobre a América 
Latina que dá este argumento, ver "Changing Authoritarian Systems" de Most. 

9 U m projeto importante de pesquisa comparativa sobre as políticas de estabilizacao 
adotadas por estes governos autoritários está sendo realizado atualmente por tres cen
tros importantes de pesquisa latino-americanos- o CEBRAP no Brasil, o CEDES na 
Argentina e o CIEPLAN no Chile. Este projeto certamen te lancará nova luz sobre estes 
padrees de mudanca política. 

* NT- O autor devia leras "Memórias do Cárcere" de Graciliano Ramos. Veria en
tao que a tortura para fins políticos com~ou no Brasil por volta de 1935 após a revolta 
comunista, sob Vargas e Felinto Müller. Mais tarde, numa segunda fase, na cha.mada 
"República do Galeiio" que investigou o "Crime da Rua Toneleros" e por flm após o 
golpe de 1964 e dos secjüestros de embaixadores pela guerrilha urbana. 
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· to para o fim de descri~ao como a ~m ~e "~or e!ll movimento" est~s 
semelhan~as e diferen~as numa exphca~ao dmamica de mudan~a poh
tica, .parece útil concentrar a análise num nivel desagr~gado. E~te enfo~ 
que nao negliganciaria a i~éia de que ~ essencia~ exa~u~ar as difere!ltes 
constela~oes e configura~oes nas quais os padroes distmtos _de regime, 
coalizao e política ocorrem juntos. A análise do inter-relacionamento 
entre estas dimensoes constituí urna preocupa~ao decisiva da análise. 
Esta intera~ao é tratada simplesmente como sendo muito mais varie
gada do que sugerida pela classificacao original. 

Uma Presun~tio Funcional Decisiva 

Embora este enfoque desagregado facilite estas ~res co_!llpara~o~s 
fundamentais, um outro elemento decorrente das discussoes concei
tuais do autoritarismo-burocrático deve ser acrescentado ~ara este en
foque refletir adequadamente as idéias ~ubjacentes desta hterat!lra. A 
luz dos argumentos apresentados neste hvro por Cardoso e particular
mente por O'Donnell, é importante construir d~ntro ~este enfoque de
sagragado as preocupa~ao levantadas em s';la ~Iscussao do es~ado e no 
argumento de O'Donnell dC? que· o autontansmo-buro~rático é um 
tipo de estado, no sentido abstrato de estado co~mo o c.o':~Junto de re!a
-woes políticas que servem para r_na~ter as rela~e~ s.ociais de domim'?. 
No contexto das sociedades capita!Istas q':le c_onstituem oJoc? deste h-: 
vro isto envolve manter.as rela-woes capitalistas. de produ-wao. 
· ' O argumento de O'Donnell indica urna idéia muito i~~qrtante -
mas urna idéia que eu preferirla incorporar dentro di!- ~nD:l!se por al
guns outros roeios além de acrescentá-la a urna defim-wa.o Jaextrem_a
mente complexa e mudando freq~e!ltemente .. ~u mantena em vez ~I~
so como presun-wao funcional deciSiva da analis~ que. urna fo!~a dma
mica principal na modelagem da muda~n~a politi~a e econ?~Ica será~ 
intera~ao entre as diferente~ constela~oes de regime, coahzao e politt
ca, por um lado, e as questoes que surgem em tentar !llanter~ o u alterar· 
as rela~aes capitalistas de produ~ao, po! outro. ~ta. mtera~ao env'?lve 
pelo menos tres rela-woes causais especificas. P~Im~Iro, q!lando cr~ses 
graves amea~am as rela~oes da producao capitahsta _existent~s! !sto 
pode fazer com que os.líderes dentro do~ grupos dommantes tniciem 
mudancas no regime, c.oalizao efou politica a fim ~e p_rotegerem me
lhor estas rela~oes de producao. Segundo, a emer~encia d~ novas ~e
lacoes de producao - por exemplo, aquetas :nvolvidas na. mter_?acio
naliza-wao da producao - podem gerar pressao par~ modificacoes do 
regime, _coalizao efou politica a fim de manter ou reforcar estas~novas 
rela~oos económicas. Terceiro, independenten:tente dessas pre.ss.o~s, as 
modificacoes do regime, coalizao efou _po~ítica podem se! IniCiadas 
com o objetivo de mudar as .re~~oes capitahs~as_de prod1:1c~o-; ou, no 
caso de urna revolu~ao sociahsta, com o objetivo de ehmma-las .. 

346 

A o mesr_no tempo que estes padroes causais particulares. sa.QreX~; 
tremamente Importantes, muitos outros fatores devem ser, considera~ 
dos, como todos os autores deste livro reconhecem claramente; -tJm.a; 
larga variedade de diferentes for-was económicas e nao- económicas 
afetam a e~olucao do regime, coaliziio e política. Da mesma formá, 
qual~uer ~nse dada que ameace as rela-woes de produ-wao ou. qualquer 
modificacao dada nas relacoes de producao nao resultam automatica
mente num conjunto predeterminado de transformacoes políticas. Á. 
presuncao funcional da análise simplesmente identifica um tipo de in
teracao entre a esfera económica e a política sobre as quais é particu~ 
larmente frutífero desenvolver hipóteses. 

Parece-me que esta presuncao funcional, combinada com o enfo
que desagregado advogado acima, proporciona urna base útil para 
tornar o atraente conceito do autoritarismo-burocrático mais útil 
para a análise comparativa. 

POPULISMO 

O conceito de populismo é decisivo para o modelo autoritário
burocrático e desempenha também direta ou indiretamente um papel 
importante em muitos dos capítulos deste volume, particularmente 
aqueles de Cotler, Kaufman e Hirschman. Dentro da estrutura da ten
tativa de explicar o autoritarismo-burocrático que é a preocupa~ao 
de~te _livro, a discussao ~o pop'!lismo teve dois objetivos principais: 
pnmeuo, esclarecer mais cammhos pelos quais o autoritarismo
burocrático é novo e diferente comparando-o com um tipo de sistema 
~mp~rtante ant~rior que é expressamente bastante diferente; e segundo, 
tlummar as ongens da "agenda de problemas sociais importantes e 
gargalos desenvolvimentistas" 10 que contribuem para a emergencia do 
autoritarismo-burocrático. 

Vários autores deste volume acentliaram que a experiencia como 
populismo variou grandemente etitre·os paises. Daí, tanto como fim 
de explorar ó contraste descritivo com o autoritarismo-burocrático 
como para avaliar a importancia das diferentes experiencias para mol
da~ os padroes.subseqüentes de mudanca, um enfoque desagregado é 
mais urna vez Importante. 

É importante evitar a presuncao de que o populismo seja um sis
tema político bem definido e coerente que existe desde o tempo da ex• 
tincao do sistema oligárquico até o ponto do inicio do autoritarismo
burocrático. O populismo nao envolve necessariamente urna "coalizao 
ampla" com "nenhuma fonte fundamental de conflito" entre os seus. 

10 Modernization de Guillermo O'Donnell, p. 79. 
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niembros 11 porém muitas vezes urna coalizao estreita; frágil einstá
vel. o setor popular e as elites industriais m~!~as vezes n~o.~s~ao na 
coalizao ao mesmo tempo. 12 Os periodos de t.ncorpora~o, sao co
mumente breves, e muitas vezes seguem-se raptda~ente })~nodos ~~
elusivos. 13 Em alguns casos a iniciativa para a coahzao veto dos ._mth
tares o u tecnocratas civis muitas vezes considerados como- assoctados 
pr~ncipalmente com o aut?ritarismo-burocrá~co. Em alguns c!lsos: 
tais como 0 Brasil, tem havtdo urna preocupacao em pro~over nao .so 
a producao de bens de consumo como também a produ~ao de bens m
termediários e de capital, particularmente aqueles relac10na~os com a 
seguranca militar. 14 Em muitos caso.s nao é claro que as ehte's gover
nantes facam um esforco autoconsctente para .estenderem os be~e~
cios ao setor popular como um ni.eio de expandtr ? ~e~cado domest~
co, e no México a fase inicial da insutrializacao C011~Ctdtu c~m ~m~ dt
minuicao constante da renda dos tra\:)alhadores. . I.st.o nao stg?t.fica 
que os casos classificados como populistas e autontano-buroc~attcos 
nao sejam diferentes. Isso sugere que o grau e a natureza das dtferen-
cas devem ser objeto de análise continuada. . . 

A diversidade dos problemas sociais e dos gargalos desenvolvt-
ni.entistas que constituem o legado do pa~ulismo é t~mbé!D surpreen
dente. O padrao da industrializacao mutta~ vez~s t~en~tficado .com 
períodos populistas - envolvendo um subsíd~o da t.ndustrta atrave~ da 
extracao de recursos do setor exportador - e constderado por mmt~s 
analistas como levando a sérias dificuldades económicas e como debi
litante, em vez de fortalecedora da economía nacional. 16 Muitas vezes 

11 !bid. pp. 56 e 59. . 
12 Eldon Kenworth'y em "Did the 'New Industrialists' Play a Significant Role in the 

Formation of Peron's Coalision, 1943-46?" (em New Perspectives on Modem Argentina 
de Albert Ciria et al., Indiana University, Latín American Studies Working Papers, 
1972, 15-28) levanta sérias questoes quanto ao papel dos industriais na foaliziio peronis
ta original. Outro caso em tela é a cisao do Partido Liberal da Col6mbta nas décadas de 
1930 e 1'940 em oposicao a "Revelución em Marcha" populista (ver Colombia: A Con
temporary Political Survey de John D. Martz, Chape! Hill: University ofNorth Carolina 
Press, 1962, Capitulo 3 e Colombia: The Political Dimensions of Change de Robert H. 
Dix, New Haven: Yale University Press, 1967, Capitulo 4). 

13 A tendencia para urna mudanca rápida da incorporacao para a exclusao surge cla-
ramente nos casos de "enclave" notados acima (ver nota 6). · 

14 Estes temas surgem claramente na discussao do _primeiro periodo de Varg~s. em 
Politics'in Brazil, Capitulo 1 de Skidmore, e parecem também serem elementos d~stvos 
na orientacao de um certo número de oficiais que lideraram o golpe na Argentma em 
1943 que levou Perón ao governo inicialinente (ver The Army and Politics in Argentina, 
1928-1945 de Robert .Petash (Stanford: Stanford University Press, 1969). 

15 Para evidencia do declinio dos salários reais no México na década de 1940, década 
essa comumente identificada como urna fase inicial decisiva da expansiio industrial, ver 
The Mexican Revolution: Federal Expenditure and Social Change since 1910 de James W. 
Wilkie (Berkeley e Los Angeles: University of Califor~ia ~ress, 1967), p .. 18_7. . . 

16 Para um resumo desta questiio ver "lmport-Substttutton and Industrtahzatton m 

348 

tem sido sugerido, como nota Hirschman, que este ataque ao setóri ex•) 
portador pode tender a "matar a galinha dos ovos de ouro'~. 17 Contu~· 
do, como Hirschman e outros enfatizaram, o grau em que isto ocorreu. 
variou grandemente entre os países. Em alguns cc:mtextos este padraó 
foi seguido de perto, com. um enfraquecimento conseqüente das fontes 
principais de moeda estrangeira: o exemplo mais conspicuo é a Argen
tina. Em outros casos, a política agrária foi bastante diferente~ en vol
vendo, nos casos do México, Venezuela, Colombia e Peru (no periodo 
pós-1968) importantes reformas agrárias. No México e na Col&mbia, 
este padrao diferente de "choque setorial" foi acompanhado de um 
padrao de crescimento especialmente mais equilibrado. 18 Hirschman 
sugere outra . fonte possível de diversidade acentuando . que as crises 
económicas que surgem no fim dos periodos populistas decorrem em 
medida considerável dos aumentos maci~s da despesa pública que 
ocorreram nestes periodos -·e daí da política pública, em vez de dire
tamente dos problemas subjacentes do tipo de industrializacao expe~ 
rimentada. Diferencas importantes na intensidade destas crises econó
micas podem assim ser explicadas em medida considerável pelos fato
res políticos, 

As diferencas politicas da experiencia populista sao importantes 
também em outros sentidos. Por exemplo, as diferencas na maneira 
pela qual ocorre a incorporacáo política e legal inicial do trabalhismo 
organizado - urna transicao que muitas vezes coincide com outras 
transicoes identificadas com o populismo -parece p&r em movimento 
padroes de mudanca diferentes. 19 Por exemplo, encontram-se diferen-

Latín America: Experiences and Interpretations" de Werner Baer, Latin American Re
search Riview, VII (Primavera 1972), pp. 95-122. 

17 A Bias for Hope de Albert O. Hirschman (N.ew Haven: Y ale University Press, 
1971), p. 12. 

18 Ver "Mexico and Latín American Authoritarianism" de Robert R. Kaufman, em 
Authoritarinism in Mexlco de José Luiz Reyna e Richards S. Wienert, eds. (Filadélfia: 
Instituto para o Estudo de Questoes Humanas, 1977). Para urna discussiio interessante 
do padrii.o de crescimento especialmente mais equilib.rado da Col6mbia, ver Foreign 
Trade and Economic Develop~?mnt: Colombia de Carlos F. Diaz- Alejandro (Nova Ior
que: National Bureau of Economic Research, 1976). 

19 Ver "Who Does What, to Whom, and How: Toward a Comparative~ Analysis of 
Latín Amer.ican Corporatism" de David Collier e Ruth B. Collier, em Authoriatarianism 
and Corporatism de Malloy, ed.; "Inducements versus Constraints: Pisaggregating Cor
poratism" de Ruth B. Collier e David Collier; e "Popular Sector Incorporation and 
Regime Evolution in Brazil and Mexico" de Ruth B. Collier (documento apresentado 
na Conferencia sobre o Brasil e o México, Center for Inter-American Rélations, Nova 
Iorque, 1978). Ver também "Mexico and Latín American Authoritarianism" de Kauf
man, e "Populismos y 'partidos de classe media:' NotaS eomparativa8~' de Marcelo Ca
varozzi (Documento CEDES/G.E. CLACSO/n9 3, Centro de Estudios de Estado y So
ciedad, Buenos Aires, 1976). 



~as importantes .entre os casos no grau pelo '' ··· 1 esta incorpora~ao ini
.cial envolveu urna tentativa por parte das elnes de unir o trabalhismo, 
ao contrário de isolá-lo, a um partido ou movimento polftico. Esta va
riável, juntamente com a posi~ao da coalizao das outras classes e gru
pos setoriais, o grau de polariz3:~0 que ocorre em conjun~ao com o 
· populismo e outros fatores, desemprenham um papel para determinar 
se um partido político integrador multiclasse bem institucionalizado 
emerge do período populista -.o que por sua vez tem implica~oes im
portantes para a capacidade de controle polftico do setor popular .nos 
. periodos posteriores. · 

Outras diferen~as políticas envolvem a capacidade de "solu~ao de 
conflitos" que aparecem, ou deixam de aparecer, na esteira dos episódios 
populistas. Na: Colombia e ria Venezuela, ondea crise política associa
da com o populismo se tornou. maís intensa na década de 1940, um 
período de governo autoritário severamente repressivo seguiu-se a esta 
crise. Entáo os princtpais partidos polfticos civis preferiram limitar 
autooonscientemente a competi~ao partidária e evitar desse modo a 
futúra polariza~ao. 20 A Colombia e a Venezuela portanto entraram 
nas décadas de 1960 e 1970 tendo já passado por normas para limitar a 
expressao política do setor popular dentro de urna estrutura democrá
tica. Da mesma forma no México, o populismo e a campánha_contra a 
lgreja da década de 1930 foram terminadas sem deixar um residuo ma
. ci~o de antagonismos e polariza~ao política. 21 O fim da era de· Perón 
na· Argentina, em compara~ao, foi caracterizado por antagonismos e 

. polariza~ao políticas extremas. 22 

· A liga~ao imaginada entre a emergencia do populismo e a fase ini
cial da substitui~ao das importa~oes exige exame detalhado. Se se exa
minar a oportunidade dos períodos populistas djscutidos mais fre
qüentemente - tais como os governos de Cardenas e Vargas, o primei
ro governo de Perón, o "Trienio" na Venezuela de 1945 a 1948, e o 
período de Bustamante no Peru -:- torna-se claro que esta liga~ao é na 
melhor hip.ótese complexa e em alguns casos nao existente. Em alguns 
casos tais como na Argentina, o populismo aparece no fim da fase ini
cial da substitui~ao das importa~oes, ao passo que em outros contex
tos, sistemas com muitas características populistas aparecem no come-

20 Ver nota 4 . 
. 21_ U ma anális~ su~estiva ~a sol'u~;iio do conflito da lgreja é apresentada em "Oppo~i

tlon m an Authontanan Reg1me: The Incorporation and Institucionalization ofthe Me
xican National Party (PAN)" de Laura N. O'Shaughnessy (disserta!;iio de doutorado, 
Departamento de Ciencia Politica, Universidade de Indiana, 1976). 

22 Urna análise fascinante destes antagonismos é apresentada em Modemization de 
O'Donnell, Capítulo 4. 
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~~ o u be~ antes do com~o de qualquer grau significativo de substitui
~~o das ImJ?orta~oes - particulamiente na Venezuela e rio Peru e tam
bem no Chile. O c~p~tl;llo de Kau~m~n dá um ·argumento paralelo. Ele 
a~entua!J.ue a fase IniCia~ da ~~bs~itw~ao das impo~oespode coinci-. 
d!r com pressoes populistas '.mas que o p~p~lismo de fato passa por 
diferentes fases envolvendo diferentes. coalizoes e diferentes por~oes 
d~ set~r popular -e que estas fases muttas vezes nao coincidem coma 
pnmetra fase de substitui~ao das importa~oes; . 
. _üutras visoes dentro destas .varia~oes importantes· da experiencia 
de diferentes paises .com o popu~mo podem ser obtidas se se conside
rar ~m ~pectro mms amplo de explica~oes do populismo. Urna dessas 
·explica~oes, que tem i~portantes implica~oes para o conjunto maior 
de problemas que cons!ttuem o legado do populismo, envolve 0 argu-¡ 
mento de que o populismo nao ocorre necessariamente. em respostai 
a.?s,recurso~. tot~ados disponíveis · pelo "bolo económico em expan~ 
sao . que é ID_!agmado·para caracterizar a fase inicial da substitui~ao 
das tmporta~oes. o contexto económico imediato pode envolver em 
pa~e urna exp.ansao dos recursos disponíveis que resultam de aumen
to~ ImJ?ortantes do vólu~e efou pr~os das exporta~oes de produtos 
pnmános. Um e:cemplo Importante pode ser o primeiro governo de 
Perón na Argentma. 23 

Outr~ explica~ao do populismo acentuada por Cotler envolve 
u!Da an~se nao das fases da industrializa~iio nias de certos padroes de 
dtferenCia~ao social e ativa~o polftica do setor popular que aparece
r:'lm em .alguns .Pa!ses ~bem antes do com~o de qualquer grau significa
tivo de mdu~tnaliza~ao, em contextos caracterizados por setores mo
dernos relattvam~nte pequenos e nao diferenciados. No Peru, Chilet' 
~ enezuela e Méxtco, alguns dos aspectos da moderniza~ao no século 
vmte que moldaram a emergencia do populismo envolveram a extra
~ao ou pro~~~ao de minerais e prOdutos agrícol~s ém "enclaves" iso
lad<?s de atiVIdade económica moderna altamente capitalizados e mC
camza~os .. A~ concentr.a~oes isoladas de trabalhadores nestas áreas 
produztra~~ Intensa attva~ao polftica da mao-de-obra organizada 
m~ma ocastao em. que o ~ro.cesso de substitui~ao das importa~oes esta
va.numa fase mutto prelimmár. Esta ativa~ao foi um elemento decisi
,vo e?t episódi<?s import~ntes de.políticas de incorpora~ao e coalizoes 
do t~po populista que tlveram Importancia substancial na evolu~ao: 
política global ~~t~ países. Particularmente no Peru, estes episódios 
mcorporadores mtctats puseram em movimento os ciclos em curso de, 

. 23 Para dados importantes sobre as tendencias das exporta~es da Argentina· ver Es
says on the Econo_mlc !fistory of the Argentine Repub/ic de Carlos Diaz~Alejand;o (New 
Haven: Yale Umvers1ty Press, 1970). · 
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incorpora~ao e exclúsao que se tornaram características decisivas da 
políti.ca nacional. 24 Parece assim que a análise do populismo e da in
corpora~ao (bem como da exclusao) tem sido ligada muito estreita
mente ao processo de industrializa~ao. 

. Em vez de considerar o populismo como urna transic;ao relativa
mente semelhante pela quál passam todos os países, parece mais útil 
considerá-lo como um ponto importante de diferenciac;ao entre os paí
ses, tanto com rela~ao as suas causas como as suas conseqüencias. Ele 
se torna assim um "pano de fundo variável" importante que contribuí 
para moldar as diferen~as na experiencia subseqüente destes países. 
Como com. o conceito de autoritarismo-burocrático, parece· melhor 
realizar a comparac;ao dos períodos populistas a um nivel relativamen
te desagregado, considerando separadameñte as questoes de regime, 
política e coalizao - bem como empregando a presunc;ao funcional no
tada acima. Ao mesl!lo tempo, como com o conceito de autoritarismo
burocrático, parece perfeitamente apropriado conservar o termo po
pulismo (ou populista) para os períodos em que o setor popular d~ 
sempenha um papel importante na política nacional. 

EXPLICACÁO DA ASCENSÁO DO AUTORITARISMO 

Os capítulos deste livro tentaram explicar mais adequadameme a 
recente ascensao do autoritarismo na América Latina. Os resultados 
deste esfor~o foram, em certo sentido, bastante frustrantes, e contudo 
em outi:o sentido bastante úteis. A frw¡tr~o tem duas fontes. Primeiro, 
embora tenha sido feito um esfor~o considerável para testar as explica
~oes alternativas, este nao é um assunto que se preste prontamente a 
nao-confirmac;áo definitiva das bipóteses - ou aos fracassos definitivos 
para nao confirmar que refor~am grandemente a plausibilidade de 
urna determinada linha de argumento. Segundo, foram propostas mui
tas explica~oes novas. Como relativamente poucas hipóteses foram de
cisivamente rejeitadas e um certo numero de explica~oes potenciais fo
ram acrescentadas, estamos agora diante de bem mais de urna dúzia de 
fatores explicativos alternativos. 25 

24 Com referEncia ao Peru, ver nota 6 acima e o capítulo de Cotler. 
25 U m inventário das explica!;ÓeS alternativas da ascensao do autoritarismo (e do seu 

nao aparecimento em certos paises) que· sao tocadas ileste volume pode incluir: os 
problemas associados com as diferentes fases da industrializa~;iio; a ascensao das com
panhias transnacionais e a internacionaliZa~:ao da produl:iio; as diferen~;as entre 9s pai
ses na prosperi~ade a long o prazo do setor exportador de ptodutos primários; as flutua
!;Oes a curto prazo da prosperidade deste setor; o objetivo dos rC9ursos que o estado é 
capaz de auferir tributando e~~te setor; a importancia polftica cteseente de certos setores 
e papéis sociais, tais como o setor popular, tecnocrata e "naci.onais" dentro de cada pais 
.que esteja íntimamente ligado as companhias transnacionais; a emergencta do "novo 

352 

_ Ao. m~smo tempo, ·tem havido um certo progresso ni! compreen
sao. Pnf!ietro, fo!am propostas novas maneiras de pensar sobre 0 
pr~ble~a de exphcar a ascensáo ~o autoritarismo que tornaráo ·D.lais 
fáct! evt~ar enganos ou. mal-entendidos que ocorreram previamente em 
co~Jun~a~_com esta_ literatura. Segundo, certos fatores explicativos, 
embora nao totalmente nao~confirmados, pelo D_lenos tem sido coloca
d~s numa p~rsp~ctiva majs apropriada. Terceiro, embora urna multi
dao de exphca~oes tenha sido discutida, há um ordenamento lógico 
entre elas. Urna vez tornado explícito este ordenamento a variedade 
de explica~oes parece menos confusa. ' 

Cons_iderável progre~so pode ser feito impondo _alguma ordem a 
.estas exphcac;oes alternativas colocando-as em dois grupos. Por um la
do, a ascensao do autoritarismo ocorreu no contexto de crises eeono
micas e políticas relativamente graves que, como disse O'Donnell em 
seu ca~ítulo, ameac;aram em graus variáveis ps par~metros capitalistas 
da s?cte?ade. U~ certo número de linhas de argumenta~ao envolvem 
exphc~~oes gerats de porque ocorreram estas crises. Importantes entre. 
es~a~ sa~, nat';lralment~, os argumentos sobre os problemas da indus
tnal!za~ao l~tmo-amencana e as mudan~as relacionadas no capitalis
mo t~ternac10_nal. Outras explica~oes dizem respeito a características 
de patses particulares que podem ter intensificado estas crises ou tor
nado m~is f~ceis enfrentá-las sem mudan~a drástica do regime. Muitas 
das exphcac;oes deste segundo grupo envolvem diferenc;as entre os ca
sos. em que o autoritarismo contemporáneo emergiu em sua fonna 
mats repressiva e a experiencia diferente de países tais como o México 
Venezuelal.. Colom~ia ~ Peru. Por questao de conveniencia estas expli~ 
cac;oes serao . menctonadas como variáveis "pano de fundo". 26 

~rofissionalismo" d~s militares e das suas novas ideologías sobre a interven~;ao na poli
tic~; a natureza da mcorpora~;ao poUtica anterior de importantes grupos de classes na 
socteda~e, por exemplo, o setor popular urbano e os industriais; as questoes intimamen
~e relac10nadas d~ grau pelo qua! o conflito social é mitigado pela existencia de partidos 
mtegradores m~~tlclasse e o grau de controle efetivo do est!ldo do trabalhismo organiza
do; _a for~;a pobt~ca do ~etor popular (que pode ser afetada pela natureza desta incorpo
ra~;ao, mas que e .tambem moldada por outros fatores); a interven~;ao dos Estados Uni
d~s? a rea~;ao revolucionár!a e contra~revolucionária da nivolu~;ao cubana; a competi!;iio 
mtbtar entre _os pais~s latmo-americanos; as diferen~;as entre os paises emideologia e 
:ultura p~U~!ca; _a hderan~;a poUtica; e íl presen~;a (ou ausencia) de a~;ao polfticli 

preemptlva deliberada que leva a compromissós polfticos que ajudam a mitigar as cri· 
_ses. que ~~ndeD? ~ ~es~n~adear a. as<;ensao_do autoritarismo; e umpadrao de "experi,meu
tah~ade da~ ~nstltut~;oes pollticas amencanas que faz a mudan~;a regime ocorrer oom 
mats probabdtdade no contexto das crises. 
. 26 Estes ~ois grup~s podem num certo sentido se sobrepor até certo ponto. Por 
,exempl~, ~ tmpacto dtreto sobre determinados paises dos f¡1tores do primeiro grupo 
pode dtfenr um tanto·(ou mesmo consideravelmente}, levando aos tipos de diferen~ 
entre os casos que atribuí aos fatores do segundo grupo. Nao obstante esta distin~o 
parece útil para organizar a discussiio. . ' 
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Exp/icacao do Contexto Geral da Crise 

Como várias das principais explica~oes pata estas crises envolvem 
fatores económicos e como tem surgido alguma confusao com rela~ao 
a importancia relativa das explica~oes económicas e políticas nesta li
teratura, é apropriado com~ar revendo rapidamente esta questa~ 
Bmbora certamente seja verdade que as variáveis económicas desem
penham' uni aq¡plo p,ape. nas explica~oes' da ascensao do autoritaris
mo, vários autores acéntuaram que:estes (atores económicos só podelil 
ser propriamente compreendidos exámiilando-se cuidadosamente a 
maneira pela qual eles interagiram com.os fatores poUticos .. Cardoso 
acentuou este ponto por muitós anos, 27 e dedica considerável aten~ao 
a ele, neste livro. Hirschman também dá urna aten~ao decisiva, tanto 
em sua. crítica do argumentó sobre a desigualdade da renda aumenta
da do Brasil como nas novas explica~oes da ascerisao do autoritarismo· 
que ele propoe. Outros autores acentuam também este tema, particu
larmente Serra. 

Este tema é também essencial para a compreensao da análise de 
O'Donnell. Embora O'Donnell de enfase decisiva aos fatores econó
micos, ele está também decisivamente preocupado com o· impacto das 
mudan~as na estrutura social e com os cóíiflitos que emergem entre 
atores cujos papéis sao definidos tanto em termos sociais e políticos 
como .em termos económicos. 28 Assim, esta análise da ascensao do au
toritarismo focalizada na intera~ao entre o. seto~ popular e os tecno
cratas, e sua análise neste livro da dinamica do autoritarismo focali
zam intera~oes tais como aquelas entre o nacionalismo dos militares e 
o internacionalismo da alta burguesia. Em conseqüencia, as liga~oes 
reais entre as variáveis .económicas e os resultados políticos sao extre
mamente complexas, como se pode ver prontamente no Gráfico 1 do 
Capítulo l. Sua enfase na idéia de "afinidade eletivas" refletiram urna 
preocupa~ao semelhante com o papel dos fatores políticos. Daí, mes
mo quando se está examinando os argumentos económicos sobre este 
períbdo ·de crises na América Latina, é importante reconhecer que o 
que está envolvido sao em parte explica~oes políticas da rea~ao destes 
países aos problemas económicos. 
. Tendo em mente~estes avisos, podemos agora rever as descobertas 

deste livro com rela~ao aos principais argumentos económicos. Talvez 

27 Ver, p_or exemplQ, Dependencia y desarrollo en América Latina de Fernando Henri
que Carodos e Enzo F81.etto (Cidade do México: Siglo Veintiuno Editores, 1969), pp. 
162-63; e "Associated Qependent Deve1opment: Theoretical and Practica1 Implica-
tions" de Cardoso, em Authoritarian Brazil de A1fred Stepan, ed; p. 143. · 

28 Agrad~o as úteis conversas que tive com re1ac;;ao a este ponto com Louis Good• 
man e Barbara Geddes. 
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· a descoberta mais clara diga respeito a hipó tese de· que a emergencia 
do novo autoritarismo ocorreu numa medida importante em resposta: 
aos problemas que surgem em ~onjun~ao com o aprofundamento ·da 
industrializa~ao, envolvendo a integra~ao vertical da produ~ao para 
incluir a fabrica~ao ou processamento doméstico de bens intermediA
rios ou de capital. Hirschamn,. Serra e Kaufman acham que, exceto 
para o caso da Argentina, há pouco apoio para esta hipótese. Urna 
preocupa~ao com o aprofundamento nao estava na agenda do deb¡1te 
internacional sobre os problemas da industrializa~ao, e com referencia 
ao caso decisivo brasileiro, Serra m ostra que o que ocorreu inicialmen
te foi de fato um processo de "nao-aprofundamento", embora emer
gisse urna enfase no aprofundamento na década de 1970. No Corte Sul 
hoje, urna prioridade decisiva do desenvolvimento parece nao ser o 
aprofundamento mas em vez disso, entre outras coisas, urna "reagrari'
za~ao" da economia. 

Contudo devem ser feitas tres observa~oes qualificadoras com re
ferencia· a esta rejei~ao da hipótese do aprofundamento. Primeiro, o 
aprofundamento foi importante na Argentina, e mais tarde tornou-se 
importante no Brasil. Segundo, O'Donnell acentua que nos casos em. 
que as altas taxas de infla~ao continuem sob o governo autoritArio, a 
acumula~ao de capital ocorrerá mais através de especula~ao financeira 
do que de investimentos em novas atividades produtivas, inibindo as
sim a promo~ao efetiva de novas formas de produ~ao. Ele sugere que 
qua_ndo e se este problema for superado, pode emergir urna enfa:se 
mais forte no aprofundamento - particularmente nos países maiores. 
Terceiro, em sua análise da Argentina de 1970 a 1976, Kaufman mos
tra que o afrouxamento dos controles autoritArios pareceram ter um 
impacto negativo muito maior nos novos investiméi:ltos em áteas de 
produ~a9 que envolveram o aprofundamento, e um impacto muito 
menor nos investimentos na produ~ao de artigos manufaturados para 
a exporta~ao. Esta_ descoberta apóia a.hipótese de que dar umagaran
tia a longo prazo de estabilidade económica e política é particularmen
te importante para os investimentos. no aprofundamento. 

Nao obstante, a preocupa~ao com o aprofundamento foi .nó má
ximo apenas um elemento dentro de um amplo espectro de preocupa
~oes políticas, e em alguns casos foi completamente irrelevante- ou re
presentou de fato urna prioridade oposta aquela refletida nas políticas 
econamicas que einergiram imediatamente após os golpes militares. 

Einbora a hipótese do aprofundamento deva ser em grande. parte 
rejeitada~ ela foi ap~nas um dos elementos do argumento original de 
O'Donnell sobre as ligacoes entre os problemas de substituícao das im~ 
portacoes e a mudanca política (ver Gráfico 1 do Capítulo 1). Outras 
evidencias apresentadas oeste livro sao mais especialmente coerentes 
com outras partes do argumento odginal. Assim, tanto Kaufmari 
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como Hirschamn sustentain que o período mais recente de crescimen
to. económico na América Latina foi de maneiras importantes mais 
dificil do que a fase inicial da industrializa~tao e que estas novas difi
culdades tiveram implica~toes políticas importantes. 

A análise de Kaufman, como a minha própria discussao acima, 
sugere que a fase inicial da industrializacao nao foi associada coerente
niente como populismo. Na. verdade, aproveitando a pesquisa ante
rior cheia de vi~ao de Charles Anderson, Kaufman enfatiza que o que 
é surpreendente quanto a esta fase anterior é que ela correu sob urna 
variedade de condi~to~s políticas diferentes. Há urna falta de qualquer 
associa~tao coerente coro uro tipo particular de sistema político. N este 
sentido, a fase inicial "fácil'' de substitui~tao das importa~tdes na ver9a
de foi mais fácil. Ero compara~tao, embora haja certamente algumas 
varia~toes importantes entre os tipos de sistemas políticos que aparece
raro nos países industrialmente mais adiantados da América Latina, 
Kaufman sugere que devido as trocas e tensoes que surgem em conjun
~tao coro as políticas alternativas de crescimento económico que sao 
dentro ero pouco importantes nestes países, houve urna redu~tao na 
gama de condi~tdes políticas sob as quais estas economías capitalistas 
dependentes podem agora prosper~:tr. . 

Uro argumento paralelo, porém distinto, sobre as fases da indus
trializa~tao é dado por Hirschamn, que acentua as conseqüeneias_ da 
fase inicial da expansao industrial para a política pública 'e para as atk. 
tudes dos líderes políticos quanto ao uso dos recursos económicos. Ele 
sugere que os líderes políticos importantes deste período ''podem ser 
todos considerados vítimas das ilusoes da invulnerabilidade económi
ca produzidas pelos primeiros passos surpreendentes e pela rápida pe
netracao da indústria num ambiente supostamente hostil." 29 Isto pode. 
ter contribuido para uro padrao "nao ortodoxo'' de políticas ecoilqmi: 
cas que <lesempenhou um papel importante nas dificuldades economi
cas subseqüentes. A combinacao da diminuicao da v:elocidade da ex
pansao industrial após a fase inicial de crescimento, as exigencias va
riáveis do capital internacional coro rela~tao a uro "clima de investi-. 
mentos" apropriado, e o legado das políticas económicas anteriores 
criaram urna pressao importante para urna mudan~ta para as políticas 
económicas ortodoxas. Ele considera a necessidade de fazer esta tran
sicao como fazer novas exigencias ao sistema político. Como Kauf
man e O'Doi::tnell, contudo, ele nao considera a necessidade de fazer 
esta transicao ·como impor quaisquer "exigencias" absolutas ero ter
mos da forma do regime político, e acentua que em dois casos isso foi 
realizado sob regimes competitivos. 

29 Ver o capítulo de Hirschman neste volume, p. III%10. 
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A explica~tao original do autoritarismo-burocrático nao· estava, 
naturalmente,- ligada exclusivamente a idéia das fases .da industrlali_i.~'2. 
cao. Coro rela~tao ao argumento sobte a ativacao política cresctmie'.<ió 
setor popular, o papel político crescente deste setor parece ter sido,'erii. 
conjuncao com estes outros problemas económicos, uro elemento ilri:r' 
portante nas crises que ocorreram e na rea~tao a elas. Contudo, paree~ 
também ha ver diferencas importantes a tongo prazo entre os países ría 
forca do setor popular que será acentuada abaixo na discussao das va;. 
riáveis dó' pano de fundo. 

Coro relacao a outra mudan~ta fundamental na estrutura social, a 
dissemina~tao dos papéis tecnocráticos, a análise de Kaufman do Uru
guai - onde ele encontroú urna orienta~tao política tecnocrática mim 
contexto no qual havia apenas um desenvolvimento modesto dos pa
péis ocupacionais tecnocráticos - levou-o a ficar cético quanto a im
portancia deste fator. A própria discussao mais recente de O'Donnell 
pode sugerir urna base para reconciliar esta descoberta com rela~tao ao 
Uruguai como argumento maior. Embora esta discussao inicial' dos 
tecnocratas desse enfase substancial a significa~tao da sua importancia 
numérica crescente, .sua análise subseqüente "dá urna enfase maipr a 
idéia de que os tecnocratas serve111. para transmitir as normas dos ne
gócios internacionais e da comunidade financeira. O caso do Uruguai 
sugere que essas influencias externas podem desempenhar um papel 
tao grande na producao da orienta~tao política tecnocrática como o 
número real de t~cnocratas em qualquer país determinado. 

Este argum~nto sobre o .pape}. dos tecnoratas em transmitir nor
mas externas indica apenas urna de urna série de fatores do sistema in
ternacional que exigem mais aten~tao sistemática. As discussoes do au
toritarismo-burocrático freqüentemente se referem a esses fatores 
como mudancas no capitalismo internacional, a Revolucao Cub~na, e. 
a intervencao dos Estados Unidos, mas nao é claro se estas sao.condi~ 
~toes adicionais necessárias para a emergencia do. autoritarismo
burocrático, condicoes "de apoio"·ou condicoes apenas de importan
cia marginal. 

A expansao do papel estrangeiro na industrializacao · latino
americana que ocorreu nas duas últimas décadas pode ter tido lugar 
em parte em resposta as mudancas internas na indústria - isto é, devi
do aos níveis de tecnología, capacidade administrativa e capital neces
sários para manter o crescimento de formas mais adiantadas <le produ
cao industrial. É também o caso, coÍltudo, que o capital internacional 
estavo. procurando novas oportunidades de investitñento no Terceiro 
Mundo nas décadas de 1950 e 1960. Em conseqüencia desta "pressao 
para novos investimentos" externos, 30 este foi um período de um aú .. 

30 Cardoso e Fáletto, pp. 140-4L 
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mento importante dos investimen!os estrangeiros num certo número 
de países latino-americanos numa variedade de níveis de industrializa
~ao. Foi também o período da ascensao das companhias multinacio
nais e de urna internacionaliza~ao crescente da produ~ao industrial na 
América Latina. As implica~oes complexas desta internacionaliza~ao 
iniciada externamente da produ~ao de padroes domésticos de coalizao 
e do colapso do populismo foi acentuada desde o com~o da literatura 
pupulistajpós-populista. 31 Neste livro, a natureza dos argumentos 
sobre estas implica~oes está bem ilustrada no capítulo de O'Donnell, 
que estende esta linha de análise a fim de conseguir novas visoes dos 
dilemas que emergem urna vez estabelecido o autoritarismo. Na verda
de, O'Donnell considera o papel decisivo da colizao .dominante de 
urna burguesía altamente internacionalizada como urna característica 
partilhada tao importante destes casos de autoriatarismo contempora
neo que tratou esta característica como um tra~o definidor do autori
tarismo-burocrático. 32 

Outro fator externo que vários autores mencionaram é a reacao a 
Revolu~ao Cubana. No Chile, Brasil e Uruguai no período anterior a 
ascensao do autoritarismo, um movimento populista radical ou socia
lista tentou levar o sistema político para a esquerda, como um meio 
muito diferente de tratár os problemas sociais e económicos destas so
ciedades daquele que foi adotado subseqüentemente pelos governos 
militares. Estas mudan~as para a esquerda foram acompanhadas natu
ralmente por urna mudan~a violenta para a direita e a ascensao do a u- . 
toritarismo. Ao explicar esta seqüencia de acontecimentos, bem como 
os padroes de mudan~a seguidos na Argentina, 33 é essencial conside
rar o efeito de demonstra~ao da Revolu~ao Cubana. O sucesso da Re
volu~ao Cubana aumentou indubitavelmente a plausibilidade de ten
tar urna mudan~a para a esquerda nestes países. Da mesma forma, 
tanto· no ·setor militar da sociedade como em outros, a preocupa~ao 
em impedir urna "segunda Cuba" intensificou grandemente a rea~ao 
da direita política em cada país a estas tentativas de mudan~a para a 

31 /bid., Capitulo 6. 
32 Devo acentuar que, até o ponto em que o objetivo da análise é explicar o autorita

rismo-burocrático, acho problemático incluir na defini~:ao um dos tra~:os que é também 
urna explica~:ao principal, já que isto torna logicamente impossivel falsificar a explica
~:ao descobrindo casos de autoritarismo-burocrático nos quais este fator explicativo nao 
esteja presente. Como o capitulo de O'DoJ}nell neste livro nao está preocupado em ex
plicar a ascensiio do autoritarismo-burocrático, este problema nao surge em conexao 
com a sua análise atual. Contudo, este costume indica mais urna vez o problema da con
fusao que pode surgir devido As diferentes defini~:oes serem propostas em resposta as 
preocupa~:oes particulares de cada analista. 

33 Modemization de O'Donnell, p. 72, se refere ao impacto de Cuba na Argentina. 
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esquerda. A conseqüencia a curto e médio prazo para os país~:Mmb 
nhos de algumas das revolu~oes mais importantes da história Ill.c:>~<r~~~ 
tem sido mais contra-revolucionária do que revolucionária. Cog~-., 
pondentemente, o período atual de governo militar na América Lati~a 
pode envolver · em parte a exaustiio das implica~oes contra., 
revolucionárias da Revolu~ao Cubana. 

Tudo isto ocorreu naturalmente num cenário regional no qual 
urna segunda Cuba era da mesma forma inaceitável para os Estados 
Unidos. A rea~ao dos Estados Unidos encorajou esta mudan~a para a 
direita de várias maneiras, tanto através da interven~ao direta, aberta 
e disfar~ada, como através do forte apoio americano para a emergen~ 
cia de uina nova orienta~ao intervencionista tecnocráticajunto aos mi., 
litares latino-americanos. A interven~ao americana desempenhou um 
papel importante em parte durante o período imediatamente anterior 
a emergencia do autoritarismo. Num nivel mais amplo, urna docu~ 
menta~ao cada vez mais completa está agora disponível do esfor~o 
mantido durante muitos anos pelo governo americano e por grupos 
privados dos Estados Unidos para enfraquecer a esquerda num cer.to 
número de países latino-americanos. 34 Isto pode ter ti do um impor
tante efeito sobre a for~a relativa da esquerda e direita políticas no 
contexto destas crises recentes, e daí possivelmente no resultado destas 
crises. Urna prioridade importante para conseguir urna explica~ao 
mais completa da recente ascensao do autoritarismo é avaliar. mais 
adequadamente a importancia deste conjunto complexo de rea~oes e 
contra-reacóes externas e internas a Cuba.- bem como o contexto 
maior da Guerra Fna. Da mesma forma, embora estas rea~oes e con- · 
tra-reacoes se tornem indubitavelmente emaranhadas com as questoes 
do desenvolvimento económico discutidas acima, deve-se reconhecer 
que esta reacao as forcas políticas internacionais pode representar pos
sivelmente urna condi~ao adicional necessária para a ascensao do a u., 
toritarismo.35 

Variáveis do Pano de Fundo 

Outros fatores explicativos que devem ser considerados envolvem 
as variáveis do pano de fundo que contribuem para a compreensiio das 

34 Para um estudo valioso que fornece documenta~:ao l).til da interven~:ao americana 
durante várias décadas no Chile e no Brasil, ao mesmo tempo que usa elementos da aná" 
lise do O'Donnell, ver "Dependent Capitalist Development, U.S. Foreign Policy, and 
Repression ofthe Working Class in Chile and Brazil" de Kenneth P. Erickson e Patrick 
V. Peppe, Latin American Perspectives, 111 Inverno 1976, 19-44. 

35 A importancia da difusao internacional do protesto e do terrorismo urbano no filli 
da década de 1960 que foi menciOJfada acima pode ser examinada. também, embora js~o 
envolva, em parte, a explica~:ao de resultados ligeiramente diferentes - inclusive a inten
sificalflío da repressao sob um regime áutoritário existente no Brasil, um episódio impor
tante da repressao rio México e o colapso do autoritarismo na Argentina. ':>c,.::n:.t 
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diferencas importantes entre os países na reacao política a este contex
to maior da crise. Um dos principais meiQS empregados para pór em 
foco estas explicacoes foi explorar os contrastes entre a experiencia da 
Argentina, Brasil, Chile e Uruguai e aqueta de casos tais como os do 
México, Peru, Venezuela e Colombia ondeo autoritarismo contempo
raneo emergiu de urna forma diferente - ou absolutamente nao emer
giu. 

V ários capítulos adotam esta estratégia de pesquisa. Kaufman 
tenta explicar diferentes padroes de mudanca acrescentando o México 
a comparacao da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai numa análise 
comparativa da interacao entre taxas de crescimento, taxas de inflacao 
e forca das pressoes políticas populistas. Sua análise indica a impor
tancia de urna langa tradicao de pressoes intensas do setor popular na 
Argentina, Chile e Uruguai como um fator do pano de fundo quepa
rece ter intensificado as crises nestes tres casos. Hirschman sugere que 
parte ·da explicacao para a sobrevivencia de regimes competitivos na 
Colombia e Venezuela pode ser encontrada na maneira pela qual a in
teracao entre as funcoes empresariais e de reforma ocorreram nestes 
países e em seu isolamento do padrao de escalada ideológica que fói 
mais decisivo para o debate político em outros países. Ele considera 
assim a maneira diferente pela qual a interacao entre estas duas fun
coes ocorreu nos países do Cone Sul e sua centralidade maior dentro 
do padrao imaginado da escalada ideológica como urna característica 
importante do contexto político maior destes países dentro dos quais 
as implicacoes políticas do período recente de crise foram exauridas. 
Cotler explora os padroes de mudanca seguidos no Cone Sul mais o 
Brasil, em contraposicao ao Peru e do México. Ele delineia as conse
qüencias para o caráter do populismo de um padrao anterior de cresci
mento das exportacoes que foi em grande parte controlado nacional
mente, como nos países do sul, em contraposicao a um que foi organi
zado em grau maior em torno do sul, em contraposicao a um que foi 
organizado em grau maior em torno dos enclaves exportadores con
trolados por estrangeiros, como no Peru e no México. Estes enclaves 
experimentaram um tipo de populismo caracterizado por um grau 
maior de nacionalismo e por um componente agrário muito maior. 
Cotler entao descreve o colapso do populismo no Peru e no México, e 
especula sobre a possibilidade deles virem a convergir com os padroes 
mais severamente repressivos dos outros países. Assim, enquanto ou
tros capítulos indicant a possibilidade do colapso do autoritarismo no 
Cone Sul, Cotler sugere que o Peru e o México pÓdem estar prestes a 
entrar numa fase mais severa do autoritarismo. 

Ao classificar as semelhancas e diferencas entre estes países, é in
teressante especular se seria possível identificar um conjunto parcimo-
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ni oso de var,iáveis que pudesse contribuir para a compreensao de to
dos estes casos juntos. Urna medida útil no sentido de explicar as dife
rencas entre os países na ascensao e consolidacao inicial do autorita
rismo .,ode ser tomada focalizando duas variáveis do pano de fundo 
que foram discutidas em outtos capítulos deste livro e também em mi
nha discussao do populismo acima: (1) Diferencas importantes entre 
países na disponibilidade de recursos económicos, que tenham impli
cacoes importantes para o •"intervalor exigencias-desempenho" que é 
urna característica ·decisiva do período de crise económica e política 
anterior a emergencia do autoritarismo; e (2) A forca política do setor 
popular. Urna terceira variável "interveniente" decorrente da análise 
original de O'Donnell pode ser acrescentada que contribuirá ainda 
mais para delinear os diferentes· padroes de mudanca seguidos pelos 
diferentes países: O grau de percepcao da ameaca por parte das elites 
estabelecidas diante das crises e da polarizacao que ocorreram nas dé
cadas de 1960 e 1970. O Gráfico l apresenta experimentalmente um ar
gumento que pode ser dado com base nestas tres variáveis. Deve-se en
fatizar que a classificacao dos casos refletida nesta figura é ilustrativa 
em vez de definitiva; que o argumento causal insinuado permanece in
completo e na fase de hipótese; e que o argumento assume simples
mente, e nao tem intencao de explicar, a existencia do contexto maior 
de crises, e nao tem intencao de explicar, a existencia do contexto 
maior de crise discutido acima. O argumento pode ser organizado nas 
seguintes fases: 

l. Disponibilidade de Recursos Economicos Diversificados ou Espe
ciais e o Intervalo Exigencias-Desempenho. O papel especial das recei
tas do petróleo na Venezuela e o padrao de crescimento moderada
mente equilibrado na Colombia e no México, qúe constituem em parte 
o legado economico do populismo que ·eles experimentaram, parecem 
ter levado a intervalos mais moderados entre as exigencias e o desem
penho. Os outros quatro países parecem ter se beneficiado de recursos 
diversificados ou alternativos num grau consideravelmente menor, e 
portanto terem tido intervalos mais graves entre as exigencias e o de
sempenho. 

2. Forfa Política do Setor Popular e Crise Política e Economica. A 
forca do setor popular, 36 que é em parte um legado político do tipo de 
populismo experimentado em cada país, pode ter um impacto decisivo 
sobre se o intervalo entre as exigencias e o desempenho leva a crises 
graves. Na Venezuela, Colombia e Brasil, a forca do setor popular 

36 A colocac;;iío desta segunda variável após os recursos económicos tanto no texto 
como na figura nao tem a intenc;;iío de insinuar que urna é conseqüencia da outra. Elas 
podem variar independentemente. 
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pode ser classificada como de moderada a baixa. O nivel resultante da 
crise económica política é mais moderado, com as diferencas entre ca
sos sen do devidas talvez, pelo menos em parte, as diferencas em recur.:. 
sos económicos. Na Argentina, Chile e Uruguai a combinacao de um 
setor popular forte e recursos mais limitados levou a crises políticas e 
económicas particularmente graves. 

3. Percep~ao da Amea~a. Mudan~a de Regime e de Política e Siste
ma Inicial de sobrevivencia. O grau pelo qual os tecnocratas, os 
membros da comunidade de negócios e a classe média percebem a cri
se política e económica como urna ameaca a ordem económica e políti
ca existente tem um impacto decisivo sobre a formacao de urna nova 
coalizacao orientada tecnocraticamente; sobre o grau da mudanca 
subseqüente do regime e da política; e sobre o grau pelo qual a nova 
coalizao é capaz de menter esta mudanca de regime e de política. Na 
Venezuela, Colombia e México a percepcao de moderada a baixa da 
ameaca levou a mudancas ha política económica, de agravamento da 
repressao e dos controles políticos e a esforcos para manter alguma 
forma de acordo entre os principais partidos políticos (o u dentro do 
PRI, no caso do México) para limitar a competicao e a polarizacao. 
Até agora, contudo, os golpes militares e as interrupcoes mais dramá
ticas do regime, coalizao e política dos outros países nao ocorreram. 

A Argentina em 1966 é o outro caso de percepcao moderada a 
baixa da ameaca. Neste caso a história da crise política e económica foi 
suficientemente intensa para os militares darem um golpe e iniciarem 
urna mudanca substancial do regime. O grau mais baixo de percepcao 
imediata da ameaca e da coesao da elite, contudo, deixou a nova coali
zao sem unidade suficiente para resistir as pressoes extremas dos seto
res sociais descontentes, particularmente o poderoso setor popular . 
Em parte devido a esta "combinacao inadequada" entre a forca do se
tor popular fundamental e a percepcao imediata da ameaca, a nova 
ooalizao logo se desintegrou. 

Embora a Argentina obviamente tenha mudado profundamente 
entre o meio da década de 1960 e a de 1970 dentro da estrutura desta 
discussao, num certo sentido ela "voltou ao ponto de partida" (ver Fi
gura 1) após o fracasso do governo pós-1966. Mais urna vez a Argenti
na enfrentou o problema da disponibilidade de recursos, combinado 
com as questoes que surgem por ter um setor popular extremamente 
forte. Em resposta a grave crise política e económica do meio da déca
da de 1970, contudo, a Argentina seguiu um padrao mais semelhante 
ao do Chile e Uruguai. Urna alta percepcao da ameaca foi acompa
nhada por urna mudanca importante do regime e urna mudanca para 
políticas económicas extremamente ortodoxas. Embora em todos os 
tres casos a coalizao experimentasse graves tensoes internas e políticas, 
o alto grau da ameaca percebida tornou possível até agora manter os 
novas sistemas. 
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O Brasil pode ser categorizado grosseiramente como intermediá
rio com rela~ao a percep~ao da amea~a. A trajetória deste caso difere 
fortemente daquela do sistema da Argentina pós-1966 na qual a nova 
coalizao dominante enfrentou um setor popular de for~a apenas baixa 
a moderada, em contraposi~ao ao setor popular-excepcionalmente for
te da Argentina. O novo sistema brasileiro portanto nao só sobreviveu 
inicialmente, como de muitas maneiras foi mais ou menos "bem-suce
dido" em seus próprios termos. 

Como se encaixa o Peru nesta análise? Embora os oito países con
siderados neste livro oossam ser classificados como as nacoes indus
trialmente mais adiantadas da América Latina, o Peru é a na~ao in
dustrialmente menos adiantada deste grupo. Em sentidos importantes, 
o Peru está historicamente "atrás" dos outros sete países na oportuni
dade de um certo número de transforma~oes econ6micas, sociais e 
políticas fundamentais. Mais ainda, mesmo se se reconhecer a necessi
dade de desagregar a idéia do populismo e examinar as diferen~as en
tre os casos há indubitavelmente urna "agenda" básica de reformas 
associada a~ populismo. Antes do golpe militar de 1968, muitas destas 
reformas nao haviam sido realizadas no Peru. 

A existencia deste "espa~o de reforma" convidativo, combinado 
com o nivel mais- baixo de desenvolvimento urbano e industrial, ajuda 
a explicar muitos dos contrastes importantes analisados em detalh~ por 
Cotler e notados por Cardoso e O'Donnell, entre o governo mthtar 
institucional do Peru e aqueles que apareceram na Argentina, Brasil, 
Chile e Uruguai. 37 Embora a história do desenvo1vimento do "encla
ve" do Peru e a tradi~·ao de sindicalismo militante que ela produziu te
nham levado a um padrao contemporaneo de protesto trabalhista vi
goroso, a intensidade do conflito no sistema político urbano des.ta so
ciedade um tanto menos industrial, relativamente menos urbamzada, 
foi muito mais limitada na década de 1960 do que em muitos dos ou
tros países considerados neste livro. O conflito rural f~i intenso, e sus· 
tentou-se que um alto grau de percep~ao da amea~a dtante deste con
flito contr:ibuiu para a coesao inicial do governo militar peruano. 38 

Contudo em comp~ra~ao com a situa~ao dos países mais adianta?os 
do sul, houve urna maneira muito mais fácil de lidar com este confhto, 
envolvendo urna inova~ao política que já havia desempenhado um pa
pel decisivo no desenvolvimento de outros casos de enclaves tais como 
o do México e da Venezuela: a reforma agrária. 

37 Além das discussoes do Peru nos capítulos de Cotler e Cardoso neste volume, vet 
Modernization de O'Donnell, pp. 111-12, onde ele apresenta urna estimativa valiosa da 
relaciio do caso peruano com este argumento maior. 

38 Ver' The State and Society: Peru in Comparative Perspective de Alfred Stepan 
(Princeton: Princeton University Press), Capítulo 4. 
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Estes fatores múltiplos ajudiUn:a explicar a atitude reformista ini~ 
cial do governo militar institucíónal que subiu ao poder no Peru em 
196"8. Estes fatores sao relacionados, mas obviamente vao muito além 
das variáveis acentuadas no Gráfico 1 acima. A plena integra~ao destes 
fatores na análise exige um modelo muito maior que reúna as explica
caes do populismo e do autoritarismo-burocrático. A tarefa de cons
truir este modelo está obviamente muito além do objetivo deste capí
tulo. 

A virada recente para a direita e a mudanca para políticas econ6-
micas ortodoxas no Peru ocorreram em parte em resposta aos problt>
mas do populismo já acentuados em várias análises deste volume, par
ticularmente a infla~ao crescente, aos problemas no balan~o de paga
m en tos e aos aumentos macicos no endividamento externo que resul
taram das políticas de despesas e investimentos do governo militar e 
da séria deteriora~ao das receitas de exportacao de produtos primá
rios .. Embora estas políticas ortodoxas tenham sido implementadas 
por um regime autoritário-militar que já esta va no poder, a coerencia e 
estabilidade destas políticas e deste regime dificilmente estao garanti
das. Isto pode ser devido em parte ao fato de que no.meio da década 
de 1970 o governo militar já estava seriamente desacreditado, e em 
parte devido a dois fatores acentuados na Figura 1 acima - o aumento 
importante do tamanho _e da militancia do setor popular urbano que 
parece ter ·acorrido especialmente nos dez anos desde que o governo 
militar subiu ao poder, e a percep~ao relativamente baixa da amea~a 
interna por oca~iao da mudanca inicial das políticas econ6micas orto
doxas em 1976. Em conseqüencia, pode se dar o caso de no Peru, 
como no período pós-1966 na Argentina, os militares logo estarem 
procurando maneiras de se desengajarem do poder. 

Esta rápida discussao do Peru sugere dois motivos por que as ten
tativas de estender o modelo aos casos adicionais sao instrutivas. Pri~ 
meiro, elas podem fornecer visoes novas destes novas casos. Segundo, 
elas podem estimular o pesquisador a modificar o modelo original de 
tal maneira que explique nao só mais adequadamente os novos casos, 
como também explique talvez mais adequadamente os casos com refe
rencia aos quais o modelo foi construido originalmente. 

Após esta discussao prolongada das explicacoes alternativas da 
ascensao do autoritarismo e o seu nao aparecimento em alguns países, 
a que conclusoes p~demos chegar quanto as suas causas? U m progres
. so considerável tem sido feito para aperfei~oar várias linhas importan
tes de argumentos e para obter urna compreensao mais profunda do 
contexto maior do qual emergiu o autoritarismo. Contudo; estes capí
tulos nao chegam a conclusoes rigorosas com relacao as condi~oes llt>
cessárias e suficientes para a sua emergencia, e nao tem a intencao ~é 
terminar ó debate relativo a quais sao de fato estas condi~oes. Pelo 
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. contrário, nossa esperan~a é estimular outros exames críticos da:s ori
gens do novo autoritarismo na América Latina. 

A EVOLUCÁO DO AUTORITARISMO 

A análise da mudan~a sob o governo autoritário tem sido urna 
preocupa~ao importante desde a primeira fase da literatura sobre o 
novo autoritarismo, e os capítulos deste livro tomaram o u tras medidas 
importantes para explorar este tópico. Um tema decisivo que emerge, 
particularmente nas análises de Cardoso, Serra e O'Donnell, é que em
bora estes governos empreguem altos níveis de coa~ao ao lidarem com 
a oposicíio, embora apliquem presumivelmente altos níveis de capaci
tacao técnica na escolha das políticas económicas, e embora gozem ou 
possam gozar potencialmente do a poi o financeiro macico do capitalis
mo internacional, seu governo é caracterizado por tensoes e contradi
coes internas importantes. Estes governos sao de muitas maneiras frá
geis e vulneráveis. 

Estas tensoes e contradicoes envolvem em parte questoes econó
micas e, como acentua Serra, estes governos autoritários podem ser 
exlitamente tao vulneráveis aos fracassos e erros importantes da políti
ca económica como os sistemas mais competitivos. As tensoes e con
tradicoes decorrem também dos problemas políticos fundamentais. A 
aplicacíio efetiva das políticas de estabilizacíio podem reduzir forte
mente o tamanho da coalizao que apóia o governo quando os partidá
rios sindicais do golpe em amplos setores da classe média descobrirem 
que nao estilo entre os beneficiários principais destas políticas. o cará
ter extremamente exclusivo destes sistemas mina ou envolve a elimina
cao completa das instituicoes de representacíio e dos símbolos políti
cos importantes que podem de outra forma servir para legitimar o es
tado e uní-lo a sociedade. o desaparecimento da ameaca de "subver
sao" elimina urna das justificacoes importantes para a repressíio que 
possa ser necessária para manter o controle poiítico do setor popular. 
Pode ha ver um conflito violento entre o internacionalismo e a orienta
ello para o lucro dos elementos da burguesía que estejam entre os par
tidários mais importantes da coalizíio, e o nacionalismo e a tendencia 
para urna desconfianca da orientacíio para o lucro por parte de impor
tantes elementos militares. Muitos tecnocratas e outros elementos da 
alta burguesía ficam, por sua vez, mais incomodados pela sua proximi
dade dentro da coalizíio dominante com os elementos militares mais 
íntimamente identificados com a repressíio. 

A tese da análise do O'Donnell é que as tensoes e contradicoes 
tais como estas criaríio em última análise urna pressiio enorme que em
purrará estes sistemas para alguma forma de abertura política ou de
mocratizacíio, e as conclusoes dos capítulos de Cardoso e Hirschman, 
de maneiras um tanto diferentes, apontam na mesma direciio. Natu-
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talmente é possível que países adicionais sucumbam ao governo m~lj¡, 
tar repressivo. A Colombia periodica,mente parece ser candidata, e ~ 
análise de Cotler indica a possibilidade de urna intensifica:~iio iinpor;J 
tante da repressiio no Peru e no México. Da mesma forma a possibili
dade de guerra no Cone Sul apresenta graves riscos para quaisquer es:: 
for~os para prever os padroes futuros da mudan~a- e pode represen
tar a resposta final, patética, destes governos ao problema de evocar 
símbolos de identifica~iio com ·o estado, tais como o nacioniilismo. 
Contudo há terreno suficiente para acreditar que pelo menos alguns 
dos governos autoritários atuais da América Latina seriio substituidos 
nos próximos anos por regimes mais competitivos. A experimenta~iio 
com diferentes tipos de elei~oes controladas e com a restaura~iio par
cial do sistema partidário já desempenharam, ou desempenhariio, um 
papel importante nas tentativas de legitimar o governo·autoritário. A 
tongo prazo, esta experimenta~ao pode levar a tentativas de descobrir 
urna nova forma política que possa levar finalmente a restaura~iio de 
alguma forma de democracia. 

Até o ponto em que ocorram estas mudan~as, elas abrirao novos 
caminhos interessantes para a pesquisa sobre a política latinó
americana. 39 Em certo nivel, o que será pedido serao análises intensi
vas e detalhadas destas restaura~oes tentadas a medida que elas te
ilham lugar nos próximos anos. Em outro nivel, será essencial conside
rar a possibilidade dessa restaura~ao da democracia fazer parte de um 
ciclo a longo prazo de autoritarismo e democracia dentro da regiao e 
que as tentativas para compreender as perspectivas de democratiza~ao 
devam ser ligadas a tentativas para explicar este ciclo de mudan~as a 
longo prazo. Isto envolve várias linhas diferentes de indaga~iio. 

Primeiro, já que a consecu~ao de alguma forma de democratiza
~ao na América Latina na próxima década envolve em grau importan
te resolver as tensoes e problemas que contribuíram para a ascensíio 
recente do autoritarismo, a compreensao deste próximo período de de
mocratiza~ao deve ser edificada sobre a melhor compreensao possível 
das causas destas tensoes anteriores, bem como os motivos por que eleS 
foram menos intensos em alguns países e em alguns casos nao levaram 
.ao autoritarismo. Daí, o maior progresso em melhorar a compreensiio 
da era atual do autoritarismo continua uma prioridade importante. 

Segundo, a perspectiva de analisar as situa~oes atuais de demo
cratiza~ao dentro da estrutura de um ciclo a longo prazo de mudan~a 

39 Philippe C. Schmitter e Guillermo O'Donneil estao coordenando atualmente urna 
série de estudos apoiados pelo Centro Latino-Americano do Centro Internacional Woo
drow Wilson para Estudiosos em Washington, D.C. que desempenhará um papeUm~ 
portante ao tratar destes tópicos. 



política sugere certas comparac;oes históricas que podem contribuir 
para a compreensao destes padroes futuros de mudanc;a. Por exemplo, 
um ponto óbvio de comparac;ao seria com o período de autoritarismo 
do fim da década de 1940 e comec;o da de 1950 em vários países e o 
período subseqüente de democratizac;ao do meio para o fim da década 
de 1950. Tal comparac;ao forneceria urna base para testar o argumento 
sobre os padroes causais a tongo prazo tais como aqueles sugeridos 
pela hipótese de que a maneira pela qual a democracia é restaurada 
num certo ponto no tempo afeta a probabilidade da ascensao do auto
ritarismo num ponto subseqüente, o que por sua vez pode modelar 
oportunidades para a democratizac;ao num ponto ainda mais posterior 
no tempo. A experiencia de extrema polarizac;ao da Colombia e da Ve
nezuela nas décadas de 1940 e 1950; seguida pelo governo militar re
pressivo; seguido por sua vez pela restaurac;ao de um tipo de democra
cia baseado num pacto formal e informal entre os partidos políticos de 
limitarem a competic;ao e a polarizac;ao futura, forneceriam um ponto 
de partida interessante para essa análise. A experiencia: parcialmente 
paralela do Peru oeste mesmo período, e a soluc;ao extremamente dife
rente de questoes semelhantes na Argentina, forneceriam outros pon-
tos úteis de comparac;ao. · 

Terceiro, esta perspectiva encoraja a se dar um passo atrás e fazer 
a pergunta mais genérica de por que ocorreu este ciclo. N este nivel, é 
possível que a ascensao e o colapso dos regimes autoritários tenham, 
em parte, a mesma explicac;ao. A análise de Douglas Chalmers do "es
tado politizado" na América Latina, a ariálise de Charles Anderson da 
"experimentalidade" das instituic;oes políticas latino.:americanas e a 
discussao de Hirschman oeste 1ivro dos problemas de legitimac;ao que 
surgem quando a acumulac;ao de func;oes está em medida importante 
em. m a os estrangeiras parece ser de grande relevancia aquí. 40 Elas ofe
recem .um ponto de partida para explorar um padrao de fragilidade 
maior das instituic;oes políticas que aumenta a probabilidade de que 
no contexto da crise ocorrerá a mudanc;a do regime - quer seja ela de 
democrático para autoritário quer de autoritário para democrático. 
Essa perspectiva em nenhum sentido eclipsaría: os tipos de preocupa
caes levantadas oeste livro - servirla em vez disso como um suplemen
to importante para eles. 

EXTENSÁO DA ANÁLISE A OUTRAS REGIÓES 

O capítulo de Kurth, que introduz idéias decorrentes do modelo 
. autoritário-burocrático numa discussao do desenvolvimento europeu, 

40 "The PoliticiZed State" de Chalmers; Politics and Economic .Change in Latín Ame
rita: The GoverninK ofRest/ess Nations de Char.les W. Anderson (Princeton: D.Van Nos
trand Co., 1967); e Hirschman, pp. 111/46-III/48 neste livro. 
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representa um enfoque bastante diferente da extensao do objetivo da 
análise. As tentativas de estender a análise a outras regioes, muito pa.: 
recida com a extensao da análise a países latino-americanos adicioJ 
nais, pode contribuir para vários objetivos úteis. Essas tentativas foil 
necem novas explicac;oes para padroes de mlidanc;a industrial e poiiti~ 
ca o estas outras regioes. Elas podem estimular tentativas para_ligar os 
modelos desenvolvidos com referencia a América Latina a outras teó
rias de mudanc;a industrial e política. Elas encorajam os estudiosos a 
avaliarem a generalidade dos padroes encontrados na América Latina, 
o que pode por sua vez ajudar os especialistas latino-americanos a 
identificar mais explícita e genericamente as características contextuais 
responsáveis pelos· padroes políticos que emergiram na América Lati
na. Finalmente, as tentativas para elaborar o modelo dentro das tradi
c;i>es de cultura em outras regioes pode sugerir aos especialistas latino
americanos novos enfoques para analisarem as suas próprias regioes. 

Estas oportunidades de conseguir novas visoes e melhorar a teci
ria sao bem ilustradas no capítulo de Kurth. O enfoque para analisar a 
política da industrializac;ao que ele deduz em parte da pesquisa sobre a 
América Latina parece fornecer urna nova perspectiva interessante 
sobre a mudanc;a política na Europa. O seu esforc;o para explorar mais 
as liga<;oes entre as análises dos diferentes setores da indústria que é 
decisiva para o modelo autoritário-burocrático e os argumentos de
senvolvidos na pesquisa sobre a Europa com relac;ao a oportunidade 
da industrializac;ao indica importantes maneiras pelas quais o objetivo 
teórico do modelo latino-americano pode ser aumentado. A análise de 
Kurth de urna série de padroes históricos e regionais diferentes da in
dustrializac;ao poe em foco mais vivamente as características do cená
rio latino-americano que forneceram os padroes recentes da evoluc;ao 
política nacional na América Latina, levando-o a interessantes especu
lac;oes sobre os futuros padroes de mudanc;a em países tais como o 
Brasil. Finalmente, a sensibilidade de Kurth para a interac;ao continua 
entre os quatro níveis diferentes de análise- envolvendo fatores políti
cos domésticos, fatores económicos domésticos, relac;oes internacio
nais políticas e militares e relac;oes económicas internacionais- reflete 
urna perspectiva analítica que merece imitac;ao na pesquisa sobre a 
América Latina. Embora os outros autores deste volume notem fre
qüentemente o impacto das relac;oes internacionais políticas, militares 
e económicas sobre os padroes de mudanc;a nos países latino
americanos, nenhum deles tentou urna análise multifacetada da intera
c;ao continua entre estes diferentes fatores tal como apresentados no 
capítulo de Kurth. 

A aplicac;ao do modelo autoritário-burocrático a outras regioes 
do Terceiro Mundo pode também ser frutífera. Um estudo recente 

369 



aplicou explícitamente o modelo a Coréia do Sul. 41 A extensao da 
análise a urna regiao tal como a África pode fornecer mais evidencias 
para apoiar o argumento de que o modelo deve ser ligado menos es
treitamente as fases da industrializa~;ao e mais orientado em termo das 
mudan~;as do sistema económico internacional. Algumas das carac
terísticas importantes da economía política de muitos países africanos 
podem simplesmente representar varia~;oes den_tro da categoria de 
"sistemas oligárquicos" descritos na literatura latino-americana. Estes 
países africanos sao geralmente pré-industriais, orientados em torno 
das exportacoes agrícolas e minerais, com níveis relativamente baixos 
de ativacao do setor popular. Mas o status de serem países desenvolví
dos extremamente "tarde" pode produzir constelacoes novas e distin
tas de regime, coalizao e política. Muitos destes países parecem estar 
passando por problemas complexos em suas relacoes com o sistema 
capitalista internacional, problemas que tem traeos importantes em 
comum com aqueles experimentados nos países mais adiantados da 
América Latina. Muitos estao sofrendo graves problemas de endivida
mento externo, balan~;o de pagamentos e inflacao, bem como restri
~;oes na política económica doméstica impostas pelas agencias empres
tadoras internacionais, que soariam familiares aos estudiosos dos paí
ses adiantados latino-americanos. A extensao do argumento a casos 
tais como estes pode fornecer urna oportunidade valiosa para explorar 
a possibilidade de que-o impacto penetrante do sistema económico in
ternacional contemporaneo pode afetar os países relativamente nao
industriais da África e os países industrialmente mais adiantados da 
América Latina de maneira mais semelhante do que se poderia esperar 
com base no modelo autoritário-burocrático. 

Além da contribuicao dessas extensoes da análise a teoria da cien
cia social, suas implicacoes práticas devem ser acentuadas também. 
Em vários pontos foi enfatizado que a necessidade de analisar o auto
·ritarismo-burocrático decorre em parte da possibilidade de que urna 
compreensao melhor dos problemas económicos, sociais e políticos 
que deram origem a este autoritarismo pode contribuir para a deseo
berta de solu~;oes mais humanas para estes mesmos problemas. Dentro 
do cenário latino-americano, isto envolve em parte o esfor~;o num cer
to número de países de dar um fim a era atual de autoritarismo severo. 
Envolve também urna preocupacao em ·estimular um processo de 
aprendizagem política que pode tornar mais fácil para países adicio
nais- por exemplo, a Colombia- evitar estas formas de autoritarismo. 

41 "Power, Dependency, and Representation in South Korea" de Sungjoo Han (do
cumento apresentado na assembléia anual de 1977 da Associa~ao Americana de Ciencia 
Política, Washington, D.C.). 
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Os estudiosos e os líderes políticos de outras regioes do Terceiro 
Mundo olham muitas vezes com preocupacao para os acontecimentos 
recentes nos países do sul da América do Sul, preocupados que estes 
acontecimentos possam ter implicacoes importantes para a evolucao 
futura de suas próprias nacoes. Estes estudiosos e líderes políticos cer
tamente partilham com os autores deste livro a esperan~a ~e que urna 
compreensao do autoritarismo-burocrático possa contnbutr p~ra ?~ 
outro processo de aprendizagem política qu~ possa to~nar "!~1s facd 
ainda para outros países evitarem as formas de opressao pohtlca que 
emergiram recentemente na América Latina. 
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GLOSSÁRIO 

Os capítulos deste' livro sao escritos de tal maneira que o sentido 
dos termos empregados devem ser evidentes em muitos pontos do con
texto. Contudo, como alguns termos podem ser pouco familiares para 
alguns leitores, e como há algumas diferencas no uso entre os autores, 
é apropriado apresentar aqui para alguns dos termos mais importan
tes as definicoes empregadas neste livro. 

Autoritarismo. Seguindo Linz, pode-se considerar o autoritarismo 
como um tipo de regime po.lítico distin'to tanto da democracia 
como de totalitarismo e que em certos sentidos, particularmente 
com relacao ao grau de limitacao do pluralismo político, é um tipo 
intermediário. Linz define os regimes autoritários como "sistemas 
políticos com pluralismo político limitado, nao responsável; sem 
ideología elaborada e orientadora (mas com mentalidades distin
tas); sem mobilizacao política intensiva ou extensiva (exceto em 
alguns pontos do seu desenvolvimento); e nos quais um líder (ou 
ocasionalmente um pequeno grupo) exerce o poder dentro de limi
tes formalmente mal definidos mas realmente bastante previsí
veis."·1 

1 "An Authoritarian Regime: Spain" de Juan J. Linz, em Cleavages, Ideo/ogies, and 
Party Systems de Erik Allardt e Yrjo Littunen, eds. 'Helsinki: Academic Bookstore, 
1964). 
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Autoritarismo-Burocrático. Como urna primeira aproxima~ao, este 
pode ser imaginado como um tipo de autoritarismo caracterizado 
por um enfoque auto-reconhecidamente tecnocrático, burocrático 
e nao-personalista de formulacao política e solucao de problemas. 
Além disto, há alguma variacao entre os autores deste livro no uso 
do termo. O uso original de O'Donnell, baseado num grande nú
mero de características definidoras que envolvem questoes de regí
me, coalizao e política, está resumido no capítulo introdutório 
(p. 32). Sua definicao mais recente, ligeiramente modificada é 
apresentada no Capítulo 7, páginas, 281-283. Sua definicao abran
ge a Argentina, Brasil, Chile e Uruguai contemporaneos, bem 
como a Argentina de 1966 até 1973. Embora em trabalhos anterio
res ele tenha chamada a atencao para importantes atributos co
muns entre estes casos e o México contemporaneo, ele nao define 
na sua análise atual o México como autoritário-burocrático. 

Cardoso (Capítulo 2, pp. 41 a 46) advoga um uso muito mais 
restrito que se refere apenas ao tipo de regime político, limita-o 
aos regimes caracterizados pelo governo militar institucional. 
Desse modo ele exclui explicitamente o México desta categoría, 
mas incluí o Peru no período pós-1968 dentro dela. Kaufman 
(Capítulo 5; pp. 183-187) usa também o termo para se referir ao 
tipo de regime político, e em seu capítulo da mesma forma nao in
cluí o México. Ver também a discussao de Collier deste conceito 
no Capítulo 9, pp. 348-355. 

Bens de Capital: Maquinaria e equipamento usados na producao in
dustrial. 

Corporativismo: Tal como usado neste volume (há importantes definí
caes alternativas), este é um padrao de relacionamento entr~ o es
tado e grupos de interesse que envolve elementos tais como a es
truturacao do estado da representacao que produz um sistema de 
associacoes de interesse nao competitivas, oficialmente sanciona
das, organizadas em grupamentos funcionais prescritos legalmen
te, e controle direto do estado sobre sua liderancas, apresentacao 
de reivindicacoes e governo interno. 

Aprofundamento da Industrializacao: Expansao da producao indus
trial além dos bens de consumo para incluir os bens intermediários 
e de capital usados no processo de producao. Isto é mencionado 
também como integracao "vertical" da producao através de "liga
coes para trás" da producao de bens de consumo para a produ~ao 
de bens intermediários e de capital empregados na produ~ao de 
bens de consumo. · 

Fase Fácil da Substituicao das Importacoes: A rápida expansao da 
producao de bens de consumo que pode acorrer quando esta pro-
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ducao é destinada a satisfazer um mercado doméstico já exjstente, 
recém-protegido pela imposicíio de tarifas o u controles d# Í11Jpor
tacao ejou pelo colapso do comércio externo. ,.,q 

Exaustao da (Fase Fácil) de Substituicao das lmporta~oes: O térrríi~o 
da fase inicial da expansao industrial orientada no sentido de sa~ 
tisfazer o mercado doméstico de bens de consumo abastecido an
teriormente por produtos importados. Ver as discussoes apreseri
tadas por Hirschman (Capítulo 3, pp. 73 e ss.) e Serra (Capítulo 5, 
pp. 113 e SS.) 

Exclusao (do Setor Popular): "A recusa consistente do governo de 
atender as exigencias políticas feitas pelos líderes do setor (popu
lar) ... (e a nega~ao) a este setor e aos seus líderes (de) acesso a po
si~;oes de poder político de ande eles possam ter influencia direta 
nas decisoes políticas nacionais ... O conceito de 'exclusao' ... as
sume 'presen~;a' anterior na arena política nacional: um setor ex
cluido é um setor políticamente ativado." 2 Isto é discutido tam
bém por O'Donnell no Capítulo 7, pp. 281-283. Ver também ln
corporacao. 

Industrializacao para Substituir as Importacoes: Expansao da produ
cao industrial para abastecer um mercado doméstico suprido pre
viamente por bens importados. Ver também Fase Fácil da Substi
tuicao das Importacoes. 

Incorporacao (do Setor Popular): Esforco deliberado do governo para 
ativar o setor popular e para conceder-lhe alguma voz na política 
nacional. Isto incluí também os casos nos quais o governo, sem es
for~;os deliberados quer para a exclusao qner para a incorporacao, 
se adapta aos níveis existentes de ativacao política e ao conjunto 
dado de atores políticos.3 Ver também ''Exclusao". 

Bens Intermediários: Insumas usados na producao industrial, tais 
como combustíveis, metais e produtos petroquímicos. 

Internacionalizacao da Produ~;ao: Esta transi~ao, que está associada 
coma ascensao das companhias multinacionais, envolve: l. Urna 
ligacao ou fusao crescente dos fatores da producao "locais" e "es
trangeiros" - isto é, investimentos, crédito, tecnología, adminis
tracao, etc.; e 2. Urna ligacao ou fusao crescente nas rela~oes de 
produ~;ao através da associacao crescente formal e informal da 

2 Modernizaiion and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Poli
ticS de Guillermo O'Donnell (Instituto de Estudos Internacionais, Universidade da Cali
fornia, Berkeley, Série Política e Modernizacao N9 9, 1973), p. 55. 

3 Loe. Cit. 
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burguesía doméstica e internacional. Também mencionada como 
Transnacionalizacao da Producao. 

Políticas Económicas Monetaristas: Ver Políticas Económicas Orto
doxas. 

Políticas de N ormalizacao: Ver Políticas Económicas Ortodoxas. 

Políticas Económicas Ortodoxas: Políticas que enfatizam os mecanis
mos de mercado através de medidas tais como a desvalorizacao da 
moeda, ado~;ao de taxas de cambio flutuantes, reducao de tarifas, 
abolicao dos controles das importacoes e dos precos e aumentos 
das tarifas dos servicos públicos para refletirem seu custo. Contu
do, controles rigorosos dos salários sao muitas vezes introduzidos 
ao mesmo tempo que estes outros controles sao abolidos. Tam
bém mencionadas como Políticas Económicas Monetaristas, Polí
ticas de Normalizacao e Políticas de Estabiliza~ao. 

Sistema Político: No Capítulo 1, seguindo o uso de O'Donnell em Mo
dernization and Bureaucratic-Authoritarianism (que se refere aos 
"sistemas políticos autoritário-burocráticos"), Collier usa este ter
mo para a configuracao global do regime, coalizao dominante e 
política pública que caracterizam urna política nacional. Mais re
centemente, O'Donnell empregou em vez disso a expressao "esta
do autoritário-burocrático" (ver Estado). 

Setor Popular: A classe baixa urbana e rural e a baixa classe média. 

Populismo: Na análise original de O'Donnell, e mais genericamente na 
literatura populista/pós-populista (ver CapítulO 1, pp. 27-28, 
este termo é usado comumente para mencionar um tipo de sistema 
político (ou estado) caracterizado por um certo número de traeos, 
inclusive os seguintes: (!)Ele é baseado numa coalizao multiclasse 
dos interesses urbano-industriais, inclusive das elites industriais e 
do setor popular urbano; (2) É politicamente "incorporador" 
diante do setor populalar urbano (e algumas vezes do rural tam
bém); e (3) Promove a fase inicial da industrializacao para a subs
tituicao das importacoes orientada em torno dos bens de consu
mo. O populismo é comumente considerado como o tipo desiste
ma político que emerge com a extincao do sistema oligárquico an
terior e que é subseqüentemente substituido pelo autoritarismo
burocrático. Ver a extensa análise do populismo no Capítulo de 
Cotler; no Capítulo 5, pp. 189-200; e no Capítulo 9, pp. 355-360. 

Produtos Primários: Produtos originários da agricultura, exploracao 
florestal ou mineracao. Este contrasta com os produtos do setor 
secundário (manufatura e indústria) e o setor terciário (servicos). 

Bens de Producao: Ver Bens de Capital. 
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Regime: A. estrutura formal e informal dos papéis e.processos gover
namentais. O regime inclui assim coisas tais como o método de es
colha do governo (eleicao, golpe, processo de escolha entre os mi
litares, etc.), mecanismos formais e informais de representac~o e 
padroes de repressao. O regime é típicamente distinto dos titulares 
particulares que ocupam os papéis governamentais, a coalizao 
política que apóia este titulares e as políticas que eles adotam (ex
ceto naturalmente as políticas que definem ou transformam o pró
prio regime). 

Políticas de Estabilizacao: Ver Políticas Económicas Ortodoxas. 

Estado: Cardoso usa este termo para significar "o 'pacto básico de 
dominio' que existe entre as classes ou fracoes de classes sociais e 
as normas que garantem seu dominio sobre as camadas subordi
nadas" (Capítulo 2, p. 46). O'Donnell emprega um uso seme
lhante, mas acentua que o termo deve ser compreendido em dois 
níveis. Num nivel analítico, ele é "o aspecto político das relacoes 
sociais de domí?i?" (Capítulo 7, p. 277). Ele "apóia, organiza 
e gara~te a efetlVldade ~estas relacoes de dominio ... " (p. 277). 
Num mvel concreto, consiste num conjunto de instituicoes e na lei 
que executa esta funcao (p. 277). 

Em certos pontos nos outros capítulos, encontra-se ocasio
nalmente um uso no qual o estado consiste na estrutura institucio
n~l, os titulares dentro desta estrutura, e o corpo da lei que consti
tUI o setor público. Ele inclui assim o governo (no sentido do chefe 
do estado e a lideranca política imediata que o cerca) a burocracia 
p~bl~ca, a le~islatura, o judiciário, companhias públicas e semi
publicas e o Sistema legal. Ver também o Capítulo 5, pp. 243-244 e 
o Capítulo 9, pp. 354-355. 

Tecnocratas: Individuos com um alto nivel de treinamento academico 
especializado que servem como o principal critério com base no 
qua! sao escolhidos para ocupar postos-chave de tomada de deci
sao ou desempenhar pa~éis consultivos em organizacoes grandes, 
complexas - tanto publicas como privadas. 

Transnacionalizacao da Producao: Ver Internacionalizacao da Produ
cao. 

Alta Burguesia: A eiite administrativa, profissional e proprietária que 
. exerce o controle sobre a ptoducao economica ou está íntimamen

te associada com o controle da producao. 
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