
"MONAROUIA_E PRIMEIRA REPÚBLICA: A NATUREZA DO PACTO DE 
DOMINAÇAO SEGUNDO INTERPRET A~ÕES CORRENTES NA 

HISTORIOGRAFIA 

Vtrn Alice Cnrdoso SilvR 

Prof1. do Dep.uumento de Cllnct• Polttic.v'UFMG 

RESUMO 

Este ensaio bibliográfico analisa as Interpretações mais Importantes soore a 
natureza dos pactos de dominação que prevaleceram durante a monarquia e a primeira 
repúblíca brasileira. Foram escolhidos os autores que melhor sistematizam as 
concepções marxistas e não-marxistas da organização política correspondente a esses 
regimes. Procurou-se destacar os pontos comuns e divergentes das Interpretações, 
deixando-se claro; não obstante, que não se tratava de análise abrangente de toda a 
obra dos autores destacados. Retirou-se de cada autor sua concepção das alianças 
pollticas articuladas nos perfodos mencionados, bem como das condições sócio
econômicas de sua sustentação. 

ABSTRACT 

This bibliographical essay summarlzes the Jeadfng ínterpretatíons 
concerning the polillcal pacts which, prevailed during the monarchica/ 
regime ano the first republic in Bras//. The authors were chosen according 
to the degree each one represents relevant verslons of marxlst and non
marxist views of the dynamlcs of the above mentioned political regimes. Jt 
shou/d be pointed out that lhe emphaslfi was placed on the divergent and 
convergent elements of the lnterpretations, space not al/owlng for an 
encompassing ana.fysis of ali of each author's writings. Thus, the ana/ysis ts 
limited to each author's view of the social and economlc process oi ai/lance 
forma/íon. 

Já é bastante extensa a lista de estudos referentes à evolução polltica do Brasil 
desde a Independência até a ruptura do pri.melro experimento republicano no final de 
1930. Em seu conjunto, esses estudos podem ser divididos em três grandes grupos; 
identlflcados a partir do enfoque analltico predominante . 

O primeiro reune Interpretações de Inspiração marxista, que concebem o Estado e a 
ação pol ftica em geral como derivação dos interesses de diferentes categorias de 
proprietários. O segundo grupo é formado por estudos que tomam o sistema poiltico 
como uma realidade dotada de uma lógica própria, destacável dos Interesses imediatos 
da produção. Nessa perspectiva, o Estado e a ação polftica são tomados como temas 
significativos em si mesmos,dispensando o trabalho de demonstração do caráter 
dependente, reflexo por assim dizer, face aos grupos econômicos, das articulações e 
decisões polfticas. No terceiro grupo encontram-se propostas de sfntese, ou seja, a 
Interpretação busca apresentar o sistema polftico como dimensão de integração social 

) 

global, levando em conta a natureza dinâmica das relações entre o slado 'e a 
sociedade. 

Este ensaio pretende destacar a peculiaridade de cada tipo de análise a partir da 
natureza do pacto de dominação que os autores Indicam prevalecer, quer durante a 
vigência do regime monárquico, quer na chamada república oligárquica. Tendo em vista 
esta limitação de tratamento, só se pretende repassar aqui parte da literatura sobre 
esses perlodos, tendo sido destacados trabalhos que bem sistematizam cada enfoque. 
Interessa dialogar com os autores levando em conta as seguintes indagações: quem 
mandava durante a monarquia? Com o advento da república, mudou significativamente 
o pacto de dominação? Em caso afirmativo, como se redistribUiu o poder? 

As reflexões que se seguem baseiam-se numa concepção do Estado como realidade 
nistórica dotada de dupla face . Por um lado, representa um pacto de domlnaçao, Isto é, 
constitui uma aliança de Interesses que define, a cada momento, os padrões 
dominantes de distribuição da propriedade e do poder. Sob esse aspecto, o Estado é um 
principio ordenador do modelo de convivência social e de domlnlo da natureza que Irá 
prevalecer em cada sociedade, em função do grau de modernização atingido e do seu 
modo de inserção no sistema global de sociedades (ou no sistema Internacional, a partir 
da chamada Idade moderna) . 

Por outro lado, o Estado é um aparato formal de administração e fiscalização daquele 
modelo de convivência definido pelo pacto de dominação. Nesse sentido, realiza-se 
como burocracia, variando seu gr.au de eficiência no cumprimento da função de 
governar, Isto é, na produção de regulamentação e em sua efetiva implementação. 

Ambos aspectos devem ser levados em conta ao se considerar o processo histórico 
de construção do Estado. O primeiro refere-se ao que a análise polflica convencionou 
chamar de ·momento constltucionar t durante o qual definem-se os participantes do 
pacto, a importância relativa de cada pactuante e os princfplos gerais da distribulçM do 
poder e da propriedade. O segundo aspecto - o do governo rotineiro - pressupõe uma 
estrutura instltucional, operando segundo normas e procedimentos minimamente 
estáveis e difundidos. Nessa etapa, os conflitos já não são mais de natureza radical e 
uma hierarquia de autoridade socialmente reconhecida assegura a legitimidade da 
rotina administrativa. 

Os estudos sobre a evolução polftica do Brasil abordados neste ensaio tratam do 
processo de construção do Estado, enfatizando quer o aspecto constitucional quer o 
operacional do sistema polftico. Como jâ se indicou anteriormente, os autores serão 
chamados a apresentar a sua interpretação sobre os pactos de dominação que, em sua 
visão, articularam-se no Brasil monárquico e da Prime ira República. Não se tratará, 
portanto, de uma análise sistemática dos estudos que escreveram sobre a evolução 
política e econômica do pars em quase um século de história. 

A HISTORIOGRAFIA DE INSPIRAÇÃO MARXISTA 

Cabe aq'ul um esclarecimento preli".'Jlnar.-Tanto se Inspira no marxismo o autor que 
não vê nas instituições poHticas e na ação do Estado nada além da representação de 
Interesses de classe, quanto o autor que, não obstante negando a relação determinfstlca 
entre o domfnio econômico e o domlnio poHtico, con sidera impossrvel explicar a 
natureza específica de certo arranjo Institucional sem referência ao pacto de dominação 
de classe que lhe deu origem e o sustenta . Nesse sentido é que se pode distinguir, na 



hl torlografia brasileira, entre a Interpretação mal'}(ista ortodoxa e a revislonlsta. O 
Importante a assinalar é que a distinção principal entre as duas está antes no escopo do 
objeto a ser analisado do que em diferenças significativas no Instrumental analítico. 

Tome-se, por exemplo, o estudo de Nelson Werneck Sodré sobre a opção das elites 
agrárias pela solução monárquica, que resolveu a crise constitucional vivida pelo pafs 
durante o perfodo regencial (1831-1840). Segundo Werneck Sodré, tfpico pensador 
marxista que sempre associou as mudanças de regime no Brasil a articulações das 
classes dominantes, a monarquia parlamentar consolidou-se graças à intervenção do 
setor cafeeiro do Vale do Parafba, que se expandia desde a década de 1830 e temia os 
efeitos desestabilizadores do ''experimento republicano" posto em prática durante o 
perfodo regencial. Sublevações, polarização social, danos à propriedade: esses foram 
motivos suficientes para estímular a aliança polftlca entre os diferentes grupos de 
proprietários rurais, sob a liderança dos fluminenses. Consequentemente, o regime 
monárquico representou o domfnio dos fazendeiros ,, Rompida a base de sustentação 
econômica do poder dessa classe, a saber, o trabalho escravo, desfizeram-se, também, 
as condições de sustentação desse pacto. A república oligárquica foi a nova solução para 
a crise constitucional da década de 1880 e representa, na verdade o mesmo tipo de 
pacto de dominação, reformulado em virtude das condições modificadas da relação 
capital-trabalho.2 O caráter ortodoxo e quase que mecanicista desse tipo de 
Interpretação decorre, em principio, do escopo limitado do objetivo de análise. Com 
efeito, o autor analisa apenas •OS momentos de crise, de ruptura institucional. Neles 
busca caracterizar os interesses econômicos dominantes e recorta a ação de individuas 
e grupos relacionados com esses interesses no palco das confrontações sociais e 
polfticas das quais emergirão o pacto de dominação e o modelo correspondente de 
organização polltica. Não obstante reconheça que entre uma crise constitucional e outra 
ocorrem mudanças que rearticulam velhos Interesses econômicos e fazem surgir novos, 
Werneck Sodré limita-se a constatar que novas classes ou setores de classe aparecem 
em resultado do processo de modernização da economia e são eles os responsáveis 
pelo anacronismo que sobrevém a formas determinadas de dominação. 

Nesse tipo de explicação, dificilmente fica bem esclarecido porque determinado setor 
de classe dominante é exclufdo ou inclufdo no pacto de dominação. Não há drama ou 
movimento histórico na explicação. Os cafeicultores fluminenses Impuseram a solução 
monárquica porque ela preservava seus interesses: ponto final. Como explicar, então, as 
sublevações dos fazendeiros paulistas e mineiros em 1842, eles próprios os 
inspiradores do chamado golpe da maioridade, que deu origem ao regime monárquico 
parlamentar? 

O marxismo revisionista dispõe-se a recuperar a dimensão propriamente polftico
ldeol6gica que escapa como elemento explicativo à interpretação mais ortodoxa, presa 
que é à pressuposição da homogeneidade de Interesses das classes proprietárias. 
exemplo interessante desse revisionismo encontra-se na análise que faz limar Rohloff 
d M ttos das origens dos partidos liberal e conservador nos momentos que antecedem 
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o golpe da maioridade e no processo posterior de consolidação do modelo de mon rquia 
que vingou no BrasiJ.3 

Como Werneck Sodré, RohloH de Mattos atribui aos cafeicultores do florescente 
Vale do Parafba a iniciativa de interromper o experimento republicano e de reorganizar 
as instituições de modo a assegurar "estabilidade e orderrl'. Mas, detém-se longamente 
na análise do processo de tradução ideológico-polftica dos interesses 'econômicos. É 
nessa tradução ou intermediação institucional que encontra a explicação para as 
diferenças polfticas - que reconhece reais - entre liberais e conservadores durante o 
Segundo Reinado. Rohloff de Mattos busca mostrar que a opção por uma estrutura 
centralizada de domínio - marca dos conservadores - correspondeu à visão polftica de 
certos grupos de proprietários, aqueles ligados ao setor exportador mais dinâmico, 
apoiados por fazendeiros de regiões de economia exportadora decadente. A esses 
uniam-se os flnancladores da produção - Importadores e comissários - que dependiam 
da burocracia central para assegurar seus ganhos numa economia de mercado ainda 
precariamente organizada. E quem eram os liberais, segundo Rohioff de Mattos? Eram 
também fazendeiros, mas afastados da COrte, que demandavam mais autonomia para 
fazer frut ificar seus negócios e, I m do mais, assegurar a ordem local. Esses eram 
favoráveis a uma estrutura de domlnio descentralizada. Mas, segundo o autor, 
padeciam de "incongru!Jncla Ideológica.", pois dificilmente seria possfvei manter a 
descentralização do governo s m ac ltar, concomitantemente, a ampliação gradual do 
universo dos direitos lndlvldu ls, como ocorrera nas formas de organização feudal da 
economia. 

Para Rohloff de Mattos. a mon rquia foi o per!odo de domfnio dos fazendeiros, mas 
não do conjunto da classe d propri tárlos rurais . A seu ver, a posição de mando no 
pacto de dominação que prev I c u tó a falência do sistema escravocrata foi sempre 
ocupada pelos fazendeiros qu d p ndl m do trabalho servil para produzir para a 
exportação. Seus aliados prof r nol ls eram os comerciantes e tinanciadores,além dos 
burocratas do governo contr I, qu sseguravam a manutenção da ordem, controlando 
simultaneamente a oferta d serviços públicos a supressão de toda forma de 
sublevação e Indisciplina entr o ser vos a ·ralé miúda" de uma sociedade 
fortemente hierarquizada. O autor com mult perspicáo a, os dilemas dos 
liberais - fazendeiros ou prest dor rviços - qu so beneficiariam com a 
descentralização do governo. Este pod ri s r, f tivam nt , o prim iro passo na 
desarticulação do sistema escravoer t • r I slst m , n vurd d , só se sustentou após 
a supressão do tráfico internaclon I gr Qt à rr1 n Jlonç o d liberad a do mercado 
nacional de escravos. Então, o liberalismo nt nd do como propost de descentralização 
do governo foi, por razões econômicas, um pro) to polftlco const ntemente derrotado. 

Ver-se-á, mais adiante, como est lnlerpr laç o pode s r contestada à luz de 
conclusões tiradas de pesquisa que focaliza o próprio proc sso decisório durante o 
segundo Reinado, como fez José Murilo de Carvalho. 

Por agora, observe-se que Rohloff de Mattos Introduz em sua análise a consideração 
das diferenças regionais, que têm sido utilizadas tanto por autores que se Inspiram no 
marxismo quanto por aqueles que pretendem enfatizar a preeminência do fator polftico 
na explicação da articulação e mudanças de regimes no Brasil. 

3. Veja MA'TTOS. limar Rohloff de. O Tempo Snqunremn. São Paulo, étH tor11 Hucltec, 1987, especialmente a 21 parie 
(Luz.ia e Saquaremas: liberdade e hierarquias). 



rw os primeiros, destacam-se os estudos pioneiros de Paula Belguelman 
r f r ntas ao contexto econômico que induziu a desagfegaçáo final do sistema 

or voorata e a ruptura do regime monárquico.4 Foi ela que,. em primeiro lugar, 
oh mou atenção para os efeitos modemizadores do deslocamento territorial do cultivo 
do café que, em sua •marcha para o oeste", favoreceu a expansão ferroviária e a 
preferência pelo trabalho assalariado na lavoura. Dessa análise, conc luiu Belguelman 
que o republicanlsmo aparecia como solução Institucional mais adequada para o 
fortalecimento de uma nova classe, a burguesia cafeelra. A autora apontou as 
df lculdades polftlcas e administrativas para se descentralizar o aparato de um Estado 
constltuldo por um pacto que reunia proprietários de regiões econômicas decadentes e 
uma forte burocracia com eles comprometida. 

Unha similar de argumentação encontra-se em Emflla Vlotti da Costa, que também 
atribuiu aos fazendeiros do oeste paulista a iniciativa republicana mais significativa do 
ponto de vista polftico, por estar baseada no Interesse econômico .s A seu ver, o 
republicanismo ldeol6glco que floresceu entre os militares e a classe média da cidade 
do Alo de Janeiro não teria força suficiente para provocar a derrocada da monarquia e 
impedir a vitória de 'eventuais movimentos de restauração. 

Ambas autoras certamente concordam que a Primeira República foi de fato, muito 
mais que o Segundo Reinado, o perlodo do domlnio Incontestado dos fazendeiros. 
Beiguelman tratou de acentuar o peso desigual das oligarquias regiohals no novo pacto 
de dominação que instaurou a república. Os fazendeiros paulistas mandavam mais, sem 
conseguir, no entanto, controlar Inteiramente quer a periódica Insatisfação de oligarquias 
mais fracas, quer os efeitos adversos resultantes da própria expoansão da economia 
interna de mercado, tais como o surgimento de novas classes sociais e a difusão de 
pautas modernas de comportamehto em tOdas as classes sociais.s 

Mas, é em Florestan Fernandes que primeiro se encontra a visão da revolução 
burguesa i10 Brasil como um lon190 processo de mudanças graduais na organiza.ção da 
economia e nas Instituições? O autor tratou de mostrar o modo de formação e expansão 
do capltallsmo brasllelr,o, que conviveu longamente com formas de organização da 
produção que não demandavam o funcionamento de mercados Integrados de mão-de
obra, de consumo e de capital. Fernandes deixa claro que o capitalismo só passa a ser 
a modalidade dinâmica de expansão econômica do pafs quando esses mercados se 
organ izam e passam a ser geridos segundo regras de empresariam'ento moderno. Mas, 
a análise que desenvolve tem por objeto o processo de gestação de uma formação social 
capitalista e, nesse sentido, limita-se a colocar as mudanças Institucionais como 
condl9óes necessá,r!as para a realização de potencialidades capitalistas da estrutura 

4, , ol"rtlculanncnlc rtprcsentativos os cn5aios intitul•dos 'A organiz~çio politic:a do império transforrrumdo·se em ol*!o 
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publlc:adoa em Q[!JGUELMAN, Paula. l'tcfllt!:r!OJI E~·tt1dus cl~ CiênC'ia Pollllca, 2. Sio Paulo, IJvruia Pioneira Editora, 
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econômica nacional. A história polftica não integra harmoniosamente esse tipo de 
interpretação. De fato, estudos que têm por objeto o processo de gestação e evolução de 
formações sociais oferecem escassos elementos para a compreensão da dinâmica dos 
regimes polfticos: 

· Recentemente, no entanto, Décio Saes empreendeu a tarefa de interpretar o 
contexto da implantação do Estado capitalista no Brasil a partir de detalhada anãllse da 
ação e interação das classes sociais no moment.o de ruptura da monarqul~. Saes lnova 
na historiografia brasileir;;~ da Inspiração marxista ao indicar que a lnstablllc!ade das 
Instituições polfticas, bem como o caráter predominantemente autoritário dos regimes já 
experimentados após a proclamação da república decorre da natureza heterogênea dos 
pactos de dominação que solucionam crises constitucionais recorrente.s. O autor sugere 
que esses pactos Incluem, originalmente, as classes progressistas, isto é, as que 
surgem do processo de expansão da economia capitalista, que dá orlgem aos mercados 
de trabalho assalariado e de consumo Interno. Os pactos têm sido reformistas e não 
revolucionários, permitindo superar estruturas Institucionais anacrônicas, que emperram 
a expansão do capitalismo doméslico. Este foi o caso da ação dos ptóprlos escravos e 
da classe média que se manifestou no abolicionismo e no repl)blicanismo ideológfco 
que, no final do século XIX, contrlbuiram decisivamente para o rompimento da_ ordem 
monárquico-escravocrata. Esta é identificada por Saes com o predom frnio ' de uma 
classe senhorial, não burguesa. 

Segundo o autor, as sublevações escravas, que passaram a ser estimuladas pelos 
abolicionistas, a partir da década da 1880, contribuiram decisivamente para a 
desorganização das relações de produção não capitalistas. Saes identifica os 
abolicionistas com a classe média urbana, dasoroso da reconhecimento tanto no plano 
econômico, quanto no poHtlco. O utor odoss ln lerpretações recentes sobre a 
modificação nos objetivos das sublevações scravas a partir do fortalecimento do 
movimento abolicionista. Este vinculou as révolt s dos n gtos ao projato de Implantação 
do trabalho livre, desligando-os da mel clásslc da lorrnnçflo de qu.llombos, que era a 
do isolamento e ruptura total com a civlll açao dos brancos, ParaS e·s, tar,to a abolição 
da escravidão, quanto a proclamação da repúbl ca fazem porte de l m grande projeto da 
classe média, desejosa de destruir a socledaCJe elo r~horl, lo rur I, lllerarqulzada e 
rigidamente excludente. 

Nesse .sentido, aos olhos desse marxista revfslonlsto, s o as chamadas classes 
expropriadas as responsáveis pelas mudanças lnstiluolon. ls que vieram permitir a 
expansão do capitalismo brasileiro. Saes concorda com véflas arlélises já fei tas no 
sentido de demonstrar a identidade do conjunto da classe dos fazendeiros • quer os 
modernos, do oeste paulista, ou os trad icionais, das regiões estagnadas ou em 
decadência- em relação à escravidão. As razões dessa concordância eram Inteiramente 
econômicas, ou seja, o escravo era o capital fixo e o capital de glro, numa economia 
onde a tetra não se tornara ainda um valor de koca amplamente aceito. 
Consequentemente, nenhum fazendelrQ estaria 'disposto a abrir mão do único capital 
real de que dfspunha. Os fazendeiros do oeste paulista, já conver,tidos ao 

8. Veja SAIZS, Otcio. A formaçtiCJ do Estntlo Bo1rguês tiO IJrasi/ (1lj88-1891/. R lo de Janeiro, ~ilnra Pa-z e Terra. 
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Mesmo assim, considera Faoro que não se modificou a naturez.a patrimonial do 
Estado, pois o poder público, na esfera nacional, continuou a ser exercido em benefício 
de grupos privados. A representação tornou-se mais autêntica, no sentido de que as 
chamadas classes produtoras passaram a controlar o Estado diretamente. Mas, a maior 
parte da sociedade não se tornou nação, continuando à margem da polltlca e Imersa 
num estilo bastante atrasado de vida rurpl. 

Raymundo Faoro considera que essa herança de patrimoniallsmo, ou seja, de 
Impossibilidade de se implantar a poHtlca verdadeiramente representativa no Brasil, tem 
sido uma espécie de mald ição em nossa história. O país não se moderniza, não s·e liberta 
do domínio de elítes governantes egoístas que só vêem seus interesses privados, 
porque os pactos politlcos que se sucedem, Inaugurando a cada vez, novas formas do 
mesmo experimento autoritário e retrógrado, são meras rearticulações da mesma aliança 
básica. Governam os Interesses financeiros e os da burocracia, parasitários de uma 
sociedade que, por ter sido secularmente castrada em seus esforços de autonomia, 
aprende a aceitar e a sobreviver à sombra e às custas do favoritísmo estatal. 

Simon Schwartzman não tem da herança patrlmonlalista do Estado brasileiro a 
mesma visão pesslmista) O Procura demonstrar que o próprio processo de ocupação do 
território e as modalidades de vinculação de áreas de produção dependentes ao 
capitalismo Internacional tornaram inevitável a formação de um Estado fortemente 
autoritário, com pouca potencialidade de se tornar o Instrumento político de uma classe 
empresarial autônoma e expansionlsta. Segundo Schwartzman, foi a ação d'a 
burocracia, primeiro colonial, depois propriamente brasileira, a responsável pela 
manutenção da Integridade territorial de uma sociedade secularmente caracterizada pela 
dispersão da população - que era, além do mais, escassa - e das atividades econômicas. 
Obtida a Independência, o país continuou marcado pelas diferenças regionais . Se 
existia uma nação, ela só se expressava, através do centro pol ítico, dada a que~se que 
total ausência de comunicações entre as províncias e a fnexlstêncla de mercados 
nacionais. 

Schwartzman concorda, em prlno fplo, com Faoro no que se refere à natureza do 
pacto de dominação que articulou o Estado no Brasil. Mas, reconhece que a dinâmica 
da polftica brasileira náo se explica adequadamente apenas a partir das tensões entre 
uma burocracia voraz, eventualmente moderna em suas periódicas tentativas de 
planejamento da ação governamental , mas baslcaménte orientada pela mentalidade 
fiscallsta, e os grupos econômicos, cuja ação empresarial se vê sistematicamente 
prejudicada pelo lntervencionismo estatal. Em sua visão, a polftica brasileira explica-se 
melhor a partir da análise das tensões e conflitos entre o tradicional, o atrasado, o 
patrimonial e o moderno, capltal'ista, empresarial. Essas tensões se têm expressado, no 
Brasil, sob a forma de diferenças regionais. O Estado, historicamente, tem estado 
associado ao atrasado, ao patrimonial. Com efeito, as regiões originalmente dinâmicas, 
que deram sentido à colonização e, posteriormente, sustentaram a vinculação agro
exportadora do pars com o capitalismo Internacional, entraram em decadência, sem, 
contudo, perderem acesso ao poder pol ítico. A região de desenvolvimento capitalista 
mais ativo, que é São Paulo, tem história recente e jamais, segundo Schwartzman, 
conseguiu impor seus Interesses e seu estilo moderno à política nacional. 

lO VeJ• S IIWARTZM'AN1 Slmon. Bnses do nmorirarlsmo bra.~ilelro. Rio de Janeiro,lld irora Campus, 1 98~ . 
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É complexa a Interpretação da polltlca brasileira proposta por este a~tor . Por um 
lado, insiste em afirmar que não se pode entendê-la a partir dos referenciais analít<icos 
derivados das teorias de representação de interesses. Nesse sentido, produz 
convincente argumentação demonstrando o papel ativo do Estado no próprio processo 
de construção da nacionalidade e do sistema poHtlco no BrasiL Mas, por outro lado• ao 
identificar a ação do Estado com o processo de exclusão sistemática da região 
economicamente poderosa e dinâmica do pais, indicando, paralelamente, sua afinidade 
com os demais tipos de região que o formam - as de economia estagnada e a de 
fronteira, fortemente mllltarizada, que é o Alo Grande do Sul - Schwartzman coloca uma 
questão crucial para a compreensão do próprio sentido da política brasileira, a saber, 
qual é o pacto de dominação que dá forma e mantém esse tipo de Estado não 
representativo. Trata-se da mesma aliança apontada por Faoro, o casamento da 
burocracia central com a burguesia f nancelra? Nesse caso, como explicar, então, os 
padrões de clientellsmo econômico-financeiro e polftico que se desenvolvem entre o 
governo e as regiões atrasadas? Como explicar, ainda, que as elites paulistas acabem 
por aceitar serem exploradas pela via tributária, gerando os recursos necessá~ios à 
manutenção do cllentellsmo selotlvo do Estado? 

Uma explicação para esse tipo de Indagação pode ser encontrada a partir da análise 
do próprio processo de forma.ção do Estado no Brasil, como sugerida, por exemplo, por 
Fernando Uricoechea.11 O autor discute o problema colocado pela necessidade da 
lmRiantação de um centro de governo, capaz de administrar a ordem por toda a extensão 
de um vasto território escassamen te povoado e integrado. Tal era a tarefa com que se 
defrontaram as elites brasilei ras após a Independência. Havia poucos recursos 
disponíveis nas mãos do governo central: dinheiro escasso, corpo reduzido de 
funcionários públicos, minguado exército nacional. O país de fazendeiros tentou 
primeiro a solução do governo descentralizado. Mas, a falta de um princípio estável e 
amplamente legitimado de autorld de levou ao fracasso desse experimento. Uricoechea 
busca mostrar que não se separavam, aos olhos dos fazendeiros de qualquer região do 
país, o problema da preservação da ordem - que significava efetivamente a defesa da 
propriedade da terra e do escravo • e a questão do modelo Institucional, do regime 
polftico a ser adotado. A seu ver, opção pela monarquia deu-se simultaneamente com 
o reconhecimento da nec sld de de fortalecer o poder dos fazendeiros, 
necessariamente travestidos da função de potentados locais em virtude da fragilidade 
administrativa do Estado nacional CJUG se criava. · 

Uricoechea vê no Brasil do S gundo Reinado realizado o caso do patrlmoniallsmo 
burocrático. Este conceito foi cunhado por Max Weber para Indicar uma forma de 
dominação num território delimitado, em que o poder privado mantém privilégios a partir 
da Imposição de normas e procedimentos legais que preservam a estrutura hierárquica 
das relações sociais. Segundo o autor, articulou-se um pacto entre proprietários rurais 
capazes de cuidar da ordem local e um corpo burocrático central, habilitado a manter a 
unidade nacional fundada na economia agdcola e na escravldã.o. A Guarda Nacional foi, 
a principio, a instituição mediadora entre os dois níveis de governo, o local e o geral. 
Gradualmente, em resultado do próprio fortalecimento do Estado nacional, criaram-se 
as cond ições políticas para o surgif'nento de conflitos entre diferentes grupos qe 
fazendeiros, cujo grau de dependência ·face ao governo central variava de acordo com 
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peculiaridades da economia regional. Urlcoechea busca mostrar a relação entre o 
processo de enfraquecimento da Guarda Nacional como instituição mantenedora da 
ordem local 'e a transformação do Estado em espaço de confrontação de interesses 
regionais e de grupos econômicos. A seu ver, o regime monárquico faliu quando deixou 
de s·er a experiência política do pacto entre um Estado burocrático e economicamente 
fraco e o senhoriato rural que não se exprimia ainda como classe organizada. Nesse 
sentido, o advento da república representaria o Inicio da política de classes no Brasil. 

O interessante nesse tipo de análise é o tratamento sistemático do processo de 
formação do Estado como empreendimento de construção institucional. A própria 
articulação . do pacto de dominação aparece delimitada por contingências de natureza 
histórica, tanto econômicas quanto institucionais. Aqui, ao contrário do que se encontra, 
por exemplo, na análise de Simon Schwartzman, a preeminência do Estado sobre a 
sociedade surge como resultante de deliberações de elites proprietárias cônscias das 
limitações de seu poder de controle social. Não se trata de Imposição determinada 
apenas pelo modo de ocupação do território, que acabou por dar origem a uma 
administração centralizada e flscalista, matriz do Estado Institucional izado 110 Brasil 
independente. 

Note-se, no entanto, que a interpretação desenvolvida por Fernando Uricoechea não 
é forte o suficiente para oferecer elementos que expliquem simultaneamente, a 
crescente autonomização do Estado face aos fazendeiros e a transformação desses em 
urna classe capaz de romper com o regime que criara e sustivera as condições de sua 
expansão econômica. Na historiografia até agora existente apenas um autor, José 
Murilo de Carvalho, oferece uma análise da dinâmica política do Segundo Reinado que 
supera as limitações apontadas nos autores aqui destacados. A força da interpretação 
que esse autor propõe, que enfatize a natureza complexa das relações entre a coroa e 
os fazendeiros, decorre da perspectiva que adota para analisar o processo de 
constituição do Estado no Brasil no século XIX. Este é visto simultaneamente como meio 
de imposição de certo modelo de ordem e como lugar de confrontação de concepções 
conflitantes da representação de interesses. 

A SÍNTESE QUE PRIVILEGIA O FATOR POLfTICO COMO NEGOCIAÇÃO E 
COMO PROCESSO DECISÓRIO 

Quem mandava durante o Segundo Reinado? José Murllo de Carvalho procurou a 
resposta buscando determinar os agentes das iniciativas polilicas .12 Verificou, em 
primeiro lugar, que a Coroa, personificada pelo imperador Pêdro li e por seu Conselho 
de Estado, órgão consultivo formado por políticos mais velhos, provenientes tanto do 
Partido Conservador quanto do Liberal, além de burocratas de carreira, foi a 
responsável quer pela apresentação quer pela aprovação da maioria das leis que 
contribuiram para modificar as bases patriarcais e escravistas da economia e da 
sociedade no Brasil monárquico. Assim foi com a supressão do tráfico negreiro, medida 
que manteve a Integridade nacional face à ameaça de intervenção Inglesa; com a lei de 
terras, que teve por objetivo a implantação de um mercado imobiliário que estimulasse a 
imigração; com a lei do Ventre Livre, que estabeleceu um cronograma definitivo para o 
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término do trabalho escravo e, consequentemente, para a difusão generalizada do 
trabalho assalariado, pré-condição do avanço do capitalismo nacional. 

Por outro lado, verificou, também, que os fazendeiros reagiam a essas Iniciativas 
segu~do um padrão complexo de articulação de Interesses, padrão esse resultante de 
diferenças econômicas regionais. Se é c·erto que o conjunto dos proprietários aceitou a 
supressão do tráfico em vista da prática impossibilidade de qualquer outra alternativa 
após a decisão inglesa de usar a força para suprimir o comércio Internacional de 
escravos, já não havia consenso sobre a conveniência de eliminar a escravldão,mesmo 
que gradualmente. O autor demonstra que, nessa questão, prevaleceu o in teresse 
econômico no momento da votação da lei do Ventre Livre . Liberais e conservadores das 
regiões economicamente dinâmicas, ligados à agro-exportação, aliaram-se contra os 
deputados favoráveis ao emanclpaoionismo. Entre esses estavam iazendelros das 
regiões estagnadas ou em decadência, do sul pecuarista que não dependia desse tipo 
de mão-de-obra, além de func onários públicos e profissionais liberais das cidades 
maiores, já In fluenciados pelos Ide ls de progresso da civilização européia. 

A vitória da solução em nc p clonlsta, mesmo contra a vontade das elites das 
regiões mais ricas do país, é explicada por J. M. de Carvalho a partir da caraclerlzação 
da Coroa como ator polltlco ld ntlflcado com o Interesse geral, do país como um todo. 
Para este autor, a Coroa, lnt gr da pelo imperador e por uma elite pol ítica diretamente 
vinculada ao executivo, atrav s do Conselho de Estado, constituído de membros com 
mandato vitalício, contrapunh ·So à sociedade de senhores e escravos. Governava-a, 
era extremamente sensíve l a us problemas, sem, contudo, agir como representan te 
automático de seus lnteress s. Os fazendeiros, Identificados com interesses regionais, 
são apresentados como segmentos sociais em princípio destituídos da perspectiva 
política propriamente naclon. l. Nesse sentido, o autor apresenta a política do perfodo 
monárquico como uma const nle tensão entre as iniciativas modernizadoras da Coroa e 
reações conservadoras por parl do fazendeiros. mesmo considerando que essas 
reações eram inteiramente r clonals o compreensíveis quando avaliadas à luz dos 
Interesses estritamente econOmlcos d s chamadas "classes produtoras". 

A mesma tensão verHicou-s no c so d I i de terras, proposta pela Coroa e 
originalmente pensada como instrurl'H3r,lo do Implantação de dois mercados modernos 
no pais: o imobiliário e o de máo·do-ot;r livre. Os fazendeiros a rejeitaram, na forma 
originalmente apresentada em 1850, porque não lhos Interessava Incorrer nos custos de 
demarcação e registro das propriedades - providência vista, além ~o mais, como 
provável preparação para a implant ção do imposto territorial - e por não 
experimentarem, em geral, a premêncl do problema de obtenção· de mão-de-obra. O 
tráfico inter-provincial ainda aparecia como solução sul ciente e adequada para a grande. 
maioria dos fazende iros. A lei passou por sucessivas discussões e modificações, jamais 
chegando a ser plenamente Implementada no século XIX . 

Mas, os fazendeiros sentiam-se ameaçados por um governo que periodicamente 
tomava Iniciativas vistas como contrárias aos Interesses do sistema agrário
escravocrata. J. M. de Carvalho analisa longamente os debates em torno da legislação 
eleitoral, q\Je giravam sempre em torno da questão da "verdade da representação" do 
voto. Acompanhando as mudanças nessa legislação desde a independência até a 
ruptura do ·regime monárquico, verifica que prevaleceu a tendência à restrição do corpo 
político, visando assegurar cada vez mais a coincidência dos representantes pollticos ~ 

com os interesses dos proprietários rurais. Ass im é que foi sendo drasticamente 
restringida a possibilidade de eleição de iuncionários públ icos enquanto no exercício de 



~uas funções e aumentado o rigor na verificação da renda que permitia a qualificação de 
votantes e eleitores. A restrição final, gue J . M. de Carvalho considera como o passo 
decisivo na neutralização da Coroa como ator político, foi a eliminação da eleição em dois 
turnos, aprovada em 1887. Suprimidos os votantes, de opinião mais manipulável, às 
eleições passavam a ser um negócio totalmente controlado pelos potentados locais. 
Acabava a margem de manobra da Coroa para controlar votações na Assembléia Geral. 
Paradoxalmente, enquanto aumentava a legitimidade da representação política, diminuía 
o espaço para a instituição de mudanças liberalizadoras, Induzidas autoritariamente pela 
Coroa. 

O autor chama atenção para um aspecto que tem sido muito importante no processo 
de modernização do Brasil, a saber, a ação de elites governantes que identificam o 
Estado com um proJeto propriamente nacional, dissociando-o de interesses econômicos 
partlcularlstas. Em perspicaz análise das atividades e decisões do Conselho de Estado, 
demonstrou a existência de um grupo de poilticos, provenientes tanto do setor agrlcola 
quanto da prestação de serviços, que avaliavam a poHtica e a ação desejável do governo 
a partir de considerações globais, que Incluíam a preocupação com a estabilidade da 
ordem social, a manutenção de condições favoráveis para a produção, tanto para o 
consumo Interno quanto para a exportação, e o reconhecimento do caráter dependente 
do pafs no contexto Internacional. Ao contrário de limar Rohloff de Mattos, que procurou 
entender a política Imperial a partir dos confrontos ideológicos entre conservadores e 
liberais, J . M. de Carvalho relatlviza essa diferença, sugerindo uma revisão das 
interpretações que se baseiam na concepção do Estado patrimonial burocrático. Se é 
certo que liberal e conservador foram identidades políticas relativamente estáveis 
durante o Segundo Reinado, valiam para a disputa eleitoral, dissipando-se nos 
momentos de confrontação de interesses econômicos. Aqui, prevalecia a tensão entre 
Coroa e proprietários, entre uma elite governante que preferencialmente identificava-se 
com a mudança modernizadora, e grupos de fazendeiros que, ou bem pretendiam usar 
recursos públicos para evitar maior derrocada econômica, ou bem rejeitavam o 
intervencionismo prejudicial a seus interesses de lucro imediato. 

J. M. de Carvalho concorda plenamente com Sérgio Buarque de Holanda que 
conc luiu, há muitos anos, após magistral análise do sistema social que foi o Segundo 
Reinado, que o 'império dos fazendeiroS' só começou, de fato, com o fim da monarquia. 

Nesse ponto está de acordo a maioria dos autores aqui lembrados: o advento da 
república representou mudanças institucionais significativas, expressas num novo pacto 
de dominação que não foi mero rearranjo das forças políticas atuantes durante o regime 
monárquico. 

PRIMEIRA REPÚBLICA: DOMÍNIO DOS FAZENDEIROS OU DOMÍNIO DE 
OLIGARQUIAS? 

Os estudos mais elucidativos sobre a natureza do sistema de dominação que 
prevaleceu durante a República Velha (1889·1930) referem-se aos dilemas e conflitos 
ocorridos durante a primeira década após a derrocada da monarquia. Focalizam 
justamente o desenrolar da crise constitucional, os confrontos entre facções polfticas e 
grupos de interesse, que culminaram na lnstltucionalização da chamada "polftica dos 
governadores" . Nessas .análises enfatiza-se a intervenção dos militares e a natureza de 
seu relacionamento com os civis. As interpretações variam, apontando para duas 
possibilidades distintas de entendimento da dinâmica do novo pacto de dominação. 

Ambas coincidem ao Indicar o carater 1ns1ave1 aa 11 nç ae poo r qu msmu1u a 
república federalista e anti-democrática que, mesmo assim, foi capaz de sobreviver por 
quarenta anos. Mas, distinguem-se na análise das razões da Instabilidade do pacto. 
Também na historiografl r latlva à Primeira República encontram-se autores que 
colocam os acontecimentos polftlcos contra o pano de fundo das transformações 
econômicas e sociais e n s nlldo inspiram-se na tradição marxista. Do lado desses, 
alinham-se autores que nr t z m as próprias transações políticas, valorizando a análise 
de conjunturas e das lnstltulçO s. 

Entre os primeiros, d t c •S F rnando Henrique Cardoso que, para explicar a 
natureza dos dilemas e confrontos políticos que caracterizaram a primeira década 
republicana, bem como OllJÇ o que prevaleceu, viu-se obrigado a apresentar, 
previamente, o quadro d gr nd Ir nsformações modernizadoras pelas quais vinha 
passando o país desd d c d 1860.13 A crise do sistema monárquico, sistema 
este que Cardoso identlfio , rnodo de Fernando Uricoechea, com o domínio do 
senhoriato rural pré-cap t li t o r o na burocracia prebendária de que fala 
Raymundo Faoro, resultou do v nço do setor capitalista da economia, através da ação 
da burguesia cafeeira do o I 1 wll t , A modernização capitalista da agro-exportação 
induziu o crescimento urb n o urglmento de novos serviços e profissões 
principalmente nas regiões d li dt J n lro São Paulo. Foi af que mais se expandiu o 
mercado de trabalho ass I ri d , 111 d u origem a uma classe média de proporções 
nada desprezlvels, dosvlncul d 1 c nornlc mente do senhoriato rural e do serviço 
público. Essa classe módl J · 0 11 lltul , l OS olhos do autor, uma "opinião pública" anti-
monarquista, anti-esc r vi I , ur cl nl n nt forte para garantir a legitímação adequada 
para propostas ma s r d c I d rnud 11 cJo r gime. Cardoso acentua a presença cada 
vez maior de imigr nt • 1 IH pt LI' n m ssa de assalariados, contribuindo 
atívamente para a ol rcu 

lação de ideais polftlco pro ,, 
Por outro lado, ch rn ate 11 

papel crucial na confl tJr ç 
república oligárquica. rr li 
principal razão lmedlot Glo 1 1p1 

meados da década de 1870. 

com a- para muitos lnt rnp t v 1 1 r • .1111 c o d r p(Jblica. Os acontecimentos de 15 
de novembro, de lntelr r 'p Ht oiJII cl td ' d militares, não podem ser interpretados 
como mera quartelada. m prlrnc lrii iiJ (J r, p 1 t t 1n provocado modificação significativa 
nas instituições políticas d p 1r , 111 ' IIJftcJt, por t rem resultado na rearticulação do 
pacto de dominação, lntrodtJ htd • !11111 111 11 nç de poder que viriam a constituir 
o núcleo germinai do mod lo ch m rvadora que teve origem com a 
Revolução de 1930. 

O autor refere-se ao 
militares durante a Prlm 

Carvalho sobre a atuação dos 
111 d pela superação gradual de 

pelo fortalecimento progressivo 
processo de constituição de uma 
o do corpo de oficiais, patrocinada 

d f onseca, durante o governo de 

13 V . . ........ I ; ,tJI o tRSII(l . "-:''" aovern(K ftll ,,.,,. ...... d.nlt c ., .. ,. .. ' , •• I 11~ r ' DC1ri~ (1'111:-). HLI'(ÓrÚI Geral da 
Cl\oJII:!u.çüu Bra.nleora • pcrludfl fC'Itt•l•ll 111111 "" I' lih•, 11111 I , IY71, 1nn111 111 , 1• Vl'lun1e ([;$11ulutt de Pf\der e 
l:rononua, 11189· 19:10). 

l-I .'i 



I" 1'1 . J . M . oe carvalho· analisa o contexto organizacional que estimulou o 
li , nvolvlrn nto de uma visão Ideológica que identificava o militar com a nação e com 

Ul'fl pro] to d·e transformação das relações econômicas e políticas próprias da república 
oli rqulea. 14 

Nesse processo de forta lecimento de um ator político Identificado com o Estado 
como tal, mas desvinculado tanto dos Interesses do senhorlato tradicional quanto 
d. queles da burguesia agrária cafeeira, encontrava-se um dos elementos de 
Instabilidade do pacto de dominação que deu o formato político da Primeira República. 
Ambos autores apontam para as dificuldades de convivência entre- a elite civil, 
regionalizada e Identificada com Interesses particularistas, e a elite militar, cada vez 
mais cônscia do caráter socialmente excludente e economicamente retrógrado do 
slst.ema oligárquico. J. M. de Carvalho Indica a modificação de objetivos e orientações 
das sublevações militares que ocorreram entre 1900 e 1930, que vão superando as 
reclamações estritamente corporativas e vão assumindo a forma de um projeto de 
transformação nacional. Nessa trajetória política, observa-se que os militares 
permaneceram maforitariamente identfficados com o ideal do governo autoritário, única 
fórmula política que, a seu ver, teria eficácia para superar os particularismos da tradição 
regionalista e elitista do pais. 

Fernando Henrique Cardoso, no entanto, também enfatiza a vitória de uma 
neutralidade constitucionalista, legalista, que associa à ação pol!tica de Floriano Pei~oto , 

como elemento que foi crucial para assegurar a preeminência da burguesia agrária 
paulista no pacto de dominação realizado através da instituclonalizaçáo da chamada 
polftica dos governadores. Nesse sentido, o autor interpreta a passagem dos governos 
militares ao ciclo de governos civis que se sucedem até a ruptura ocorrida em outubro 
de 1930 • incluindo como governo civil, pelas caracteristicas da conjuntura polftlca em 
que foi ele1to, também o do marechal Hermes da Fonseca . como resultado de um 
complexo processo de definição de forças políticas e de pactuação final, que durou do 
governo provisório do marechal Deodoro à eleição e posse do paulista Prudente de 
Morais. 

Nesse processo, em primeiro lugar, firmou-se a preeminência econômica do setor 
agro-exportador, ainda durante os governos militares . .F, H. Cardoso recorda o decreto 
do tempo de Deodoro que assegurou o direito de emissão para bancos estaduais e as 
medidas do governo Floriano visando conter a expansão de atividades de especulação 
financeira, Induzidas por grupos de banqueiros e uma nascente categoria de industriais, 
todos Identificáveis como ' classes urbanas" . No plano ecohômíco, consequentemente, 
o domlnio do setor cafeeiro não foi, em momento nenhum, efetivamente contestado. 

Politicamente, no entanto, a burguesia agrária paullsta corria o risco de ter de 
partilhar o poder com ·os militares, caso esses estivessem unidos em torno de um 
projeto de controle nacional. O autor reconhece a importância das divisões e conflitos 
entre o exército e a marinha como fator explicativo importante da impossib il idade da 
continuação do domlnio militar nos meados da década de 1890. Mas, a seu ver, 
Independentemente do enfraquecimento da corporação militar provocado pela Revolta 
da Armada (1891-1893) , o exército teria tido condições de continuar a impor seu mando 
m face de uma elite dvil, ela mesma dividida em facções e destltufda de um projeto 
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político de dominação minimamente consêrisual, não tivesse prevalecido a orientação~ do 
grupo florlanista. Este é visto por F. H. Cardoso como representante de uma conce.pçao 
do militar como moderador e como defensor das Instituições nacionais . Ao conlráno do 
grupo íacobino, radical, que continuava a defender a tese _de que o. militar era o único 
cidadão capaz de governar para o beneficio de toda a naçao, os flonanlstas aceitavam o 
papel político secundário de mantenedores da ordem. Tanto que não se sublevaram 
quando não conseguiram impor o candidato civil de sua preferência, La~ro Sodré, no 
momento da sucessão de Floriano. Venceu O• paulista Prudente de Morats, trazendo a 
burguesia agrária diretamente para o controle do poder nacional, isto tudo, segundo F. 
H. Cardoso, com a adesão do grtJpo dominante entre os militares. 

Não é bem assim que a equência da crise constitucional deveria ser explicada, 
segundo a analise proposto p I historiadora norte-americana, June Hahne~ . 15 A seu 
ver, naquele momento, os militar s não tinham condições politicas para tmpor uma 
república centralista com um governo utoritárlo, modernizador, capaz de s.ubmeter ~s 
Interesses e ganhos do setor oro-exportador às metas de um projeto de dtverslftcaçao 
da economia e de lntegraç o r1 elon~ 1. llahner busca demonstrar que faltava então aos 
militares grau adequado d unld d corporativa, que só foi fortalecida ao longo do 
processo de profissionalizac; o do exército e da marinha,processo que duro~ 
praticamente toda a Primei r p(Jb l c . Com essa interpretação está de acordo Jose 
Murllo de Carvalho, para qu m o tr\llllares s6 passaram a constituir ator pol ftioo 
poderoso e decisivo quando w rnt rvonção assume a forma corporativa, com a 
liderança indiscutida dos osc ló s up rior s do o(iclalato. . . . _ 

Segundo Hahner, a f cç o flori nl" l perdeu a capacidade de dtngtr a sucessao 
presidencial por caus d gu rr . clvl que enfraqueceram o governo do marechal. A 
Revolta da Armada expOs os conflit o~ nlr as armas em torno do controle do poder e 
da distribuição de cargos e ben Hc 1\n ncelros. A Revolução Federalista, que eclodiu 
no Rio Grande do Sul e ameaçou · t M r· e l a capital d.a República, demonstrava 
a fraqueza de um governo c ntr, 1 qu n o con ogulo criar legitimidade !am todas as 
partes do vasto território nacional. Atao dou v rios I do , tendo que gastar até o que 
não tinha para equipar as forças 1 íJ 11 1 , o ov rno do lorlano. para sustentar-se até 

0 fim não teve outra safda ser'\ o nogoc r o po o ·fln noolro té bélico dos paulistas . 
Para;elamente, estes asseguravarn t .rniJ 11 , no Cone r o, o noc s rio apoio pol1tico 
à tese da necessidade de sust ntoç o do oov rno cons llluldo. A ltt c ivil , Inteiramen te 
convertida ao republicanlsmo • mesmo m t r r11u1to cl r cone pç o de r pública _a 
ser preferida • identifícava, então, qualqu r tipo do olp amo com o p rfgo d!ll r stauraçao 
monárquica. De algum modo, aquel ente ldant ftcava com o •f d r llsrno e este lh es 
aparecia como sinônimo de governo el lto r pr ont l .vo, 

Consequentemente, segundo a lnterpr t ç o propool por Juno Hahner, o governo 
civil foi praticamente Imposto a um racç o mllll r, lncapa de afirmar-se 
corporativamente na arena política. O ss modo, os rnlllt ares pas~aram a ser 
elementos potencialmente desestabilizadores de l,Jm sistema de domlnaçao com o qual, 
em nenhum momento, Identificaram-se Ideologicamente. 

A autora buscou demonstrar que a própria Intervenção que resultou no final do 
regime monárquico foi induzida pela ação de um grupo de ldeólogos civis . do 
repub licanismo, conscientes da' Impossibilidade pol!tica de romper a ordem estabelectda 

15. Veja H.AH!'\I!R,June. Rei(Jções enrre cil'i.l e militurt'.l', J889- 1S98. São l'aul o .l!dlto r;~ !•lone ira. 1975. 



penas com o apoio dos fazendeiros paulistas. Nesse sentido, Hahner acentua o papel 
secundário dos mílitares no advento do regime republicano, manipulado que foram por 
grupos civis, pouco dispostos a Incorporá-los efetivamente em um novo pacto de 
dominação. Aos olhos da autora, só a profissionalização posterior assegurou autonomia 
e especificidade às Intervenções mllítares que se seguiram. 

Já a interpretação dada por Fernando Henrique Cardoso atribui maior peso à ação 
dos militares e isto desde o episódio da destituição do gabinete liberal, de Zacarias de 
Góes e Vasconcelos, em 1868, motivado por conflitos com o Duque de Caxias, a 
propósito da condução da Guerra do Paraguai. Para este autor, uma identidade 
corporativa suficientemente forte já se formara pelo nnal da década de 1870, Induzindo 
os militares à desobediência civil . Tanto é que se recusaram a acatar as regras que lhes 
proibiam manifestações públicas sobre questões poHticas e a aceitar o papel de braço 
armado do sistema escravocrata, perseguindo escravos fugidos e desmantelando 
quilombos. Nessa linha de reflexão, Cardoso é levado a atribuir papel mais ativo e 
autônomo aos militares tanto no episódio da proclamação, quanto nos desdobramentos 
posteriores do processo de constituição de um novo modelo de dominação. Mas, na 
esteira da análise de J'osé Murilo de Carvalho, reconhece que a Intervenção militar s6 
ganha força decisiva com a profissionalização dos escalões superiores e com o aumento 
do contingente armado, resultado da imposição do alistamento militar obrigatório, em 
1916. 

Note-se que tanto Cardoso quanto Hahner, além de outros autores já citados, como, 
por exemplo, Decio Saes, Emflia Viotti da Costa e Paula Belguelman, concluem que o 
novo pacto de dominação não expressou os Interesses do co(ljunto da classe de 
fazendeiros. A Primeira República foi o reino das oligarquias rurais, é certo, mas os 
Interesses de muitos grupos de produtores rurais foram alijados, em beneficio dos 
Interesses do setor cafeeiro agro-exportador. Nem se tratou do predomfnlo de todas as 
regiões cafeioultoras, como bem demonstrou Bóris Fausto em seu estudo sobre a 
polltica cafeeira da Primeira República, produzida e administrada pelos fazendeiros 
paulistas associados a banqueiros estrangeiros , que financiaram os vários programas 
de valorização do produto até 1930) 6 Em São Paulo produzia-se o café de primeira 
qualidade, bom para a exportação. Os demais estados produtores - Minas Gerais , Rio 
de Janeiro, Espfrito Santo - ficavam bem atrás não só na exportação. como também no 
volume de renda gerada pelo produto. Eram sócios menores de um grande parceiro, 
que acabou por preterf-los nos benefícios decorrentes da polltlca de valorização do 
produto. 

Em interessante análise do processo de formação de alianças durante a Primeir· 
República, Maria do Carmo Campello de Souza esclareceu o contexto que levou à 
articulação do pacto conhecido como •café-com-leite' , que uniu as elites de Minas 
Gerais e São Paulo no controle do processo de sucessão presidencial , a partir de 
1913.17 Tratava-se de garantir o funcionamento rotineiro de uma "coalição dominante", 
capaz de Impedir que outros estados da federação Impusessem um presidente anti
paulista, ou seja, não identificado com os Interesses do setor exportador cafeeiro. O 

16. '(ej~ o eMaio "l!xpan$Jc> do caf6 e pc>litica cafeeira". FAUSTO, Ooris (org.). HLrtflrio Geral da Cit ·il~oçllo 
brustlf~lfo - perfodo r~publicono. S.!o l'au1o, OIF:I!L, 1~77. tomo 111, J' volume (l!.<lrutura de l'oder e Economia Jll89· 
1930). ' 

17. Vejl ~ ensaio "O processo poHtico·partidirio na Primeiro República•. MOTA, Carlos Guilherme (org.). Brasil em 
l'tr.~pectli'O . Slo Paulo, OIFI!L, 1977. 

perigo decorria da própria dinâmica do pacto que fundara a república oligárquica, 
instituindo entre 1898 e 1902, sob a liderança do segundo presidente civil, o paulista 
Campos Sales. A chamada "política dos governadoreS', a que Campos Sales se referia 
como sendo a •polftlca dos estados' - estabelecera o predomlnio de chefes locais, a 
presidência forte, ou s ja, nenhuma autonomia efetiva para o legislativo, e a 
descentralização da administração e das finanças estaduais. O papel do legislativo 
federal era o de referendar oficialmente o domlnio da oligarquia local, reconhecida pelo 
controle do partido único esl dual. 

Em tal arranjo lnstituclon I, n o havia, naturalmente, lugar para oposição, como bem 
mostrou a autora. Mas, havia. lugar para a formação de coalizões estaduais variadas no 
momento da sucessão preslcJ ncl 1. Na falta de uma justiça eleitoral independente do 
legislativo, qualquer resultado oleltoral podia ser - e era - manipulado. Essa 
possibilidade passou a ser oxplor d pela liderança polltlca do Rio Grande do Sul, que 
sempre se sentiu prejudlcad n polllca nacional, controlada pelos paulistas. 

De fato, as diferenças econ6mlc s r glonals, colocando as oligarquias eGtaduals em 
posições desiguais de pod r, con tlll!lu o segundo elemento de Instabilidade 
lnstit~cional na Primeira R públlc . Em sua análise do regionalismo gaúcho, o 
historiador norte-americano Jo ph Love explorou detalhadamente o perigo para o 
predomfnio político dos paulf 1 - , consequentemente, dos Interesses da agro-
exportação - resultante da conju ç o d dois fatores próprios da formação histórica do 
Rio Grande do Sul: a tradlç o mlllt r do uma área longamente contestada de fronteira e 
a vinculação predomlnont dO t do com a produção agrícola para o consumo 
interno.1e Da tradição miHt r r ultou Qu , ecularmente, do Rio Grande do Sul venha o 
maior número de oficiais das forç rm dos brasileiras. Já a produção de carne e grãos 
para o mercado Interno dln ml ou conomia gaúcha o suficiente para criar grupos de 
Interesses desejosos d Influir no contrai d polltíca econômica nacional. Os gaúchos, 
como também fazend lro p qu no mpr sérios de outros estados, cansavam-se de 
ver a política cambial e or c.llt cl r f lt p r o beneficio de um único setor econômico 
e em detrimento de seus lnt r 

Cl M m 1910 poda ser interpretada como 
resultado da articulação do uma conli1 o do oligarquias anti-paulistas. Joseph Leve e 
Maria do Carmo Campello d Sou concordam nesse ponto. E, como os demais 
autores citados neste tópico, n o h 11 1 rn m afirmar que a Primeira República foi um 
regime politicamente ainda m I xc lud m quo a monarquia. De fato, os mecanismos 
institucionais e polftlcos criados p lo p cto dos governadores fechou o acesso ao poder 
aos militares e a toda a classe rll I In p n onte, cujos votos de nada valiam nas 
mesas de apuração controlad p los "coronóts" seus apaniguados. Isto para não falar 
da proibição do voto às mulh r 1 tlf b to , sses formando a grande maioria da 
população. Mais tarde, o pacto •c ~ ·com t lt •, unido as oligarquias de Minas e São 
Paulo no c~ntrole das eleições pr sld ncl ls, tentou garantir a neutralização política das 
oligarquias dos estados economlcament m 1 fr cos e do Alo Grande do Sul, que não 
dependia da agro-exportação. 

Pode-se concluir que a república ollg rqulca foi a época de governo menos 
identificado com a nação, em toda a hi lórla do Bras I Independente. Nada houve de 
popular ou de social nos governos que se sue deram de 1890 a outubro de 1930. 

l8, Veja LOVl:, Jostph. O rl!gionali.lmo uú lro 11 tlil orfgl'm du rl!l 'OIIIÇ o d11 J!)JO , Sio l'auiCl, l!ditoro Pm~ectiva, 
l97S . . 



No 1 nt. nto , osta res·enha de interpretações do pacto de dominação que caracterizou 
l p dodo não poderia deixar de se referir a estudos que focalizam a movimentação 

pollllc de uma sociedade que, apesar de amarrada à agro-exportação e oprimida pelo 
d 111 nlo oligárquico, não deixava de se modernizar. Tais estudos mostram a gestação 
dos gormes das contradições sociais e econômicas que, mais cedo ou mais tarde, 
lnvlabtllzariam a continuidade do pacto de dominação oligárquica. 

No nlvel das transformações econômicas, a exp~msão de manufaturas principalmente 
no Rio de Janeiro e São Paulo estimulava o surgimento de movimentos operários que só 
temporariamente poderiam ser tratados como "casos de polfcla" . Entre outros, Bórls 
Fausto e Paulo Sérgio Pinheiro analisaram a precária eficácia das medidas de repressão 
adotadas por um regime que não se identificava com qualquer projeto de diversificação 
econômica interna. Mas, mostram que nem por Isso deixava de crescer o setor 
Industrial da economia, levando a modificações nas relações sociais de produção, que 
certamente afetaram as cond ições de estabilidade do pacto de dominação oligárquica1.9 

No campo das Idéias, começavam a circular concepções nacionalistas, que 
defendiam o Estado autoritário como meio de promover o "progresso" do pais. 
Paralelamente, crescia a produção literária voltada para a critica social que, sem ser 
deliberadamente revo lucionária, expunha as mazelas de uma sociedade fortemente 
marcada por preconceitos de origem econômica e ética.2D Mesmo sendo fenômeno 
tipicamente urbano, a produçao de Idéias contrárias à ordem estabelecida, que 
circulavam entre setores de uma classe média cada vez mais Insatisfeita, certamente 
contribuía para enfraquecer a Ilegitimidade do governo dos fazendeiros e seus 
apaniguados. O movimento da própria sociedade como um todo era a fonte mais 
profunda de instabilidade das instituições da Primeira República. Provavelmente, como 
sugere Boris Fausto, não tivesse sido o efeito desagregador da Grande Depressão sobre 
o equilfbrio do setor cafeeiro de exportação, o sistema oligárquico poderia ter durado 
mais .21 Provavelmente, no entanto, não mais do que o tempo necessário para que os 
militares sistematizassem uma primeira versão de doutrina da segurança nacional, o que 
já acontecia no bojo dos acontecimentos que precederam a eclosão da Segunda Guerra 
Mundial. Nesse contexto, abria-se. o espaço polftlco para a "intervenção militar 
controladora", de que fala José Murllo de Carvalho .lmpõs-se, então, Inelutavelmente, a 
articulação de um novo pacto de dominação, no qual as olígarquias agrárias, embora não 
alijadas, não mantiveram a posição de controle. 

1 ~. V~Jn FAUSTO, Bori~ . 1'raba l/10 urbano e conflítu Ílldt~~triul. São Pauto, D!FI!l, !976, c l'llul<> Sérgio Pinheiro. 
l'tJ I r Clt <· lmbuiiiiJ 110 Brasil. Rio de Janei r<>·: ·diton Pu c Terra. 11175. 

211. Vej11 O SI, Alfredo. "A~ letra, na J•rimeiro Repúhlica". Hístúria Geral da Cil•ilüuçfiO lJrusíleiro, perfo<.lo 
rc~uhti no,~ h a direÇ!i<> de 13c>tis Fausto. São Pau l<> , DI FEL, 1977. !Clmo 111,:! vCtl. (S<1ciedade e lnstituiç&-$, 1889· 1930). 

1, eju UORIS. Jtoustft. A Uei'O!uçiio de 1930: hisroriogrufia e hisrúriu. S~o !'auto, l:ditnra Brasiliense, 2' edição. 
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EM BELO HORIZONTE OPERÁHIOS VESTEM CAMISAS VERDES? 

Yomre de Sou::n Grossi 

Profa. Depto. Eccmomin -l'UC·J'dG 

Maria Auxiliadom Faria 

l'rofa. Depto. Histúrio- FAFTCH·UF/IIG 

A consciência não se encontra fora do 
desenvolvimento histórico. Não tem que esperar 
que o filósofo a Introduza no mundo; razão pela 
qual o filósofo não tem direito a contemplar 
orgulhosamente de cima para baixo as pequenas 
lutas do mundo e depreciá-las. 

Georg Lukács. 

RESUMO 

O presente artigo o , mln Aí( o lnleg rafisla Brasileira (AIB) numa ótica polftico· 
Ideológica, agregando rll cwl ndo setores médios da população, na conturbada 
conjuntura que anteoad • ilnr I r11, ç o do Estado Novo, no Brasil. Trata-se de um 
movimento que expr u1n lc1 lo absolu tizada de participação, utilizando a 
mobilização poll tica po11n n nt Ilimi tada, na defesa de seu ideário. Este ideárlo 
explícita a imagem de um 1 ocl d da sem conflitos e sem diferenças, movida por 
cidadãos tão homog n os qu nlo .t llvos. 

A questão aqu1 nunci d f r ·S s possibilidades de a AIB Incluir como aliada 
em seu projeto de podor, ch op r ria, pela su a lnterveniência expressiva nas 
relações de força qt Je conrlgllr,lr m n conjun tura Investigada. 

ABS RACT 

Thls article e amln s til A o In! gre/lsta Brasileira (A/8 • "Brazilian 
lntegralisl Action ") from p lltlc 1·1 t ologfcal vlewpoint, as a group which 
organized and articulated s ctors oi 1/1 middle class during the troubled period 
}ust previous to lhe lmplant lion of 111 Estado Novo in Braz/f. The fundamental 
expression of the AIB's m thod w " Ih t of absoluta partlclpatlon based on 
permanent and unlimited polltlc 1 moo/11~ tlon In defense of its ultima/e aims. 
Explicit In lhese aims was a socloty wlthoul confllot or differences, propelled by 
an equally homogeneous and ctlvo c/11 nry. The examinallon goes on to 
oonsider the possibilitles of lho A/8 bolng abl to lnclude as its al/y lhe working 
class, given lhe latter's expressiva w 1()111 emong 1/1(!1 polilfcal forces active during 
the period under investigatíon. 

INTRODUÇÃO 

A Ação lntegralista Brasileira (AIB) fo wn movimento poiltlco-ideológico que 
aglutinou segmentos médios da população, na con turbad conjuntura que antecedeu a 
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