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 Nesta breve comunicação procuraremos, mobilizando abertamente a teoria do 

bonapartismo, alinhavar algumas idéias e hipóteses que talvez permitam melhor compreender 

certos aspectos do que chamamos de surgimento do bonapartismo brasileiro. Apoiando-nos na 

vasta bibliografia existente sobre o período 1930-1964, teremos por objetivo apenas tecer 

alguns comentários interpretativos sobre o que consideramos ter sido a via bonapartista da 

modernização capitalista do Brasil. 

 Determinada, fundamentalmente, pela impossibilidade histórica de uma revolução 

democrático-burguesa no país, a via bonapartista pela qual politicamente se processou nossa 

passagem a uma moderna sociedade urbano-industrial encerrou, ao longo de todo o seu 

sinuoso e errático percurso, um sentido intrinsecamente contra-revolucionário. Decorrência da 

mescla, ao longo de décadas, de elementos estruturais e conjunturais nos âmbitos econômico, 

político e cultural, essa via bonapartista de desenvolvimento capitalista, em perspectiva 

histórica, pode ser compreendida como a sucessão de regimes políticos – todos eles 

caracterizados por uma “autonomia relativa” do aparelho estatal face às classes e frações 

sociais em conflito (aberto ou velado) – cujo resultado foi a transformação do Brasil em uma 

sociedade capitalista de massas, mais ainda profundamente desigual e combinada. Mais ou 

menos repressivos, mais ou menos reformistas, “progressistas” ou escancaradamente 

reacionários, todos aqueles regimes procuraram desempenhar, em última análise, a função 

preventivamente contra-revolucionária de bloquear a auto-organização política do 

proletariado. Em grande parte exitosos, todos eles acabaram por, cada um a sua maneira, 

fornecer as condições políticas necessárias à modernização burguesa em um país de 

capitalismo atrasado, hipertardio e periférico, no qual a burguesia industrial, em função da 

própria dinâmica desigual e combinada do desenvolvimento capitalista, deparou-se com seu 

antagonista social na cena política antes mesmo que ela estivesse organicamente desenvolvida 

como classe.  

 



A “Revolução” de 1930 e a emergência do bonapartismo 

 Diferentemente do que propuseram certas parcelas da historiografia de esquerda, Boris 

Fausto exitosamente demonstrou que a derrubada de Washington Luís, em outubro de 1930, 

não foi uma “revolução das classes médias” nem tampouco uma “revolução burguesa” 

propriamente dita (no seu sentido clássico) (FAUSTO, 1976). Como vimos, os trotskistas 

brasileiros da Liga Comunista do Brasil, contemporâneos ao evento em questão, já haviam 

apontado tanto a impossibilidade da pequena-burguesia levar a cabo um projeto político 

próprio, quanto o caráter irremediavelmente contra-revolucionário da burguesia brasileira, o 

que afastava todas as suas frações, incluindo a industrial, do caminho de uma revolução 

“democrático-burguesa”. Não custa lembrarmos que, adepta da ordem vigente, a fração 

burguesa industrial, embora já organizada de forma independente na sociedade civil,
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 apoiou 

no pleito presidencial de 1930 o candidato “oficial” (Júlio Prestes), confirmando, assim, 

meses antes do golpe de Estado que apearia a burguesia cafeeira paulista do poder, seu 

posicionamento politicamente caudatário em face desta. Contudo, não obstante essa ausência 

de protagonismo por parte dos industriais, a virada política de outubro de 1930, como é 

sabido, se inscreveria com um fundamental capítulo na história da retardatária modernização 

industrial brasileira. 

 Composta por forças políticas heterogêneas, a Aliança Liberal não ultrapassava, em 

essência, a condição de uma “dissidência oligárquica”, termo pelo qual a historiografia aqui 

trabalhada costumou designá-la. Fundada por Antonio Carlos de Andrada, representante da 

fração cafeeira mineira (então descontente com a primazia paulista em seu quase monopólico 

controle político da federação), a frente eleitoral que lançou o nome de Getúlio Vargas à 

Presidência da República tinha na burguesia pecuarista gaúcha, recém pactuada internamente, 

a sua principal base social. Com parcela significativa da sua produção direcionada para o 

mercado interno, e já aliada regionalmente com incipientes setores industriais e camadas 

médias urbanas, essa fração burguesa demandava mais firmemente políticas de Estado que 

rompessem o exclusivismo econômico cafeeiro (ao qual, aliás, resignadamente se submetera 

ao longo de todo o regime). Integrando o amalgamado bloco político oposicionista, estavam 

presentes ainda as burguesias agrárias fluminense e paraibana, além de uma cisão política da 

oligarquia paulista, expressa pelo Partido Democrático (PD), fundado em 1926, com relativa 

inserção nos setores médios.  

 Elemento indispensável, contudo, para a compreensão de contraditória e efêmera 

trajetória política da Aliança Liberal – a começar por sua opção “insurrecional” adotada 

alguns meses depois da derrota eleitoral – é a presença no seu interior de segmentos advindos 
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tentava se fazer representar por meio da Associação Comercial de São Paulo, dominada pelo setor cafeeiro.  



do antigo movimento tenentista, então pactuados com seus algozes oligárquicos de véspera. 

Do ponto de vista político-programático, a Aliança Liberal se apresentou nas eleições com 

uma plataforma timidamente reformista, que tocava levemente em alguns pontos da chamada 

“questão social”. Nada propunha de grandes mudanças no cenário político-econômico 

nacional. Não gozou do apoio, como dissemos acima, da burguesia industrial. 

Substantivamente, não se distanciava do que poderíamos chamar de uma corrente 

politicamente oligárquica. 

 Sua chegada ao poder, entretanto, não significaria a passagem do controle político 

nacional das mãos da burguesia cafeeira paulista para as das “oligarquias dissidentes”. 

Colocada a questão da “hegemonia” pela emergência dos novos setores sociais urbanos, não 

havia possibilidade histórica de mais uma etapa de domínio exclusivo, agora sob a liderança 

de outras facções políticas da burguesia agrária brasileira. Assim, embora fosse a Aliança 

Liberal uma expressão política das “dissidências oligárquicas”, seus homens, uma vez 

alocados nos postos políticos de comando do país, lá não se portariam na qualidade de 

representantes oligárquicos.  

 Naquelas condições já mencionadas de “crise de hegemonia”, em que nenhuma dos 

setores da classe dominante possuía capacidade de dirigir politicamente uma nação burguesa 

agora potencialmente ameaçada pela aparição das massas populares, o novo grupo governante, 

encabeçado por Vargas, se colocaria acima dos diversos interesses particularistas das frações 

dominantes, com o objetivo primeiro de assegurar a preservação da ordem capitalista. Para 

além das supostas “independência”, “coragem” e “sabedoria” da equipe governamental 

varguista, essa descolagem dos novos chefes políticos nacionais de suas bases sociais 

originárias exprimia, na verdade, o início de um processo de autonomização relativa do 

aparelho estatal em face das classes e frações de classe em presença. Com o início do 

Governo Provisório de Vargas (1930-1934), manifestava-se, assim, pela primeira vez na 

história brasileira, o fenômeno político do bonapartismo. Tinha início, portanto, uma forma de 

dominação política indireta da burguesia sobre o restante da nação. Expressando, ao nível do 

Estado (regime e governo), uma “revolução passiva” em curso, verificou-se, entre a 

“Revolução” de 1930 e a implantação do Estado Novo em 1937, um processo que pode ser 

compreendido, mutatis mutandis, à luz da descrição feita por Gramsci sobre a evolução 

política italiana da década de 1920: um “movimento político-histórico em que diversas 

gradações de cesarismo [bonapartismo] se sucederam até atingir uma forma mais pura e 

permanente, embora também esta não imóvel e estática”. (GRAMSCI, 2007, p.77). 

 Destarte, com a ascensão de Vargas ao poder e a constituição de um novo regime, o 

Estado, deixando de funcionar como uma mera representação política da burguesia cafeeira, 

não assumiu, contudo, a condição de instrumento político de alguma outra classe ou fração de 



classe em particular. Aliás, foi precisamente em função de sua “autonomia relativa” diante de 

cada um dos grupos sociais que o Estado do pós-1930 pôde, naquela situação de “crise de 

hegemonia”, garantir os interesses fundamentais do conjunto da classe dominante. Renovado, 

encorpando e adquirindo novas atribuições, o núcleo duro do aparelho estatal, composto pelo 

Poder Executivo com sua burocracia e Forças Armadas, elevou-se por sobre todas as frações 

do capital justamente para preservar aquilo que, essencialmente, interessava a todas elas: a 

manutenção da sociedade burguesa no Brasil. 

 A noção de “compromisso”, utilizada pelos teóricos do populismo para caracterizar o 

tipo de configuração estatal surgida da “Revolução” de 1930, nos parece ser sociologicamente 

adequada, já que chama a atenção justamente para a existência desse pacto compulsório intra-

burguês em prol da manutenção da ordem (“Estado de compromisso”) do qual se originou o 

bonapartismo brasileiro. Faz-se necessário, contudo, assinalar que foi o Estado quem, por 

meio de sua cúpula burocrático-militar dirigente, fixou as condições e os meios pelos quais 

foi firmado o “compromisso”. Não se tratou, portanto, de um acordo feito mediante as 

representações políticas (partidos e/ou organizações associativas) das várias frações da classe 

dominante, tal como habitualmente ocorre nas formas de dominação hegemônicas, e sim de 

um pacto imposto pelo Estado às frações do capital. Foi ele quem, “de fora”, respondendo às 

necessidades urgentes da reprodução do capital em um contexto de reconfiguração das 

relações externas, conduziu e determinou a realização desse “compromisso” intra-burguês. 

Talvez, assim, ao invés da idéia de um “compromisso” estabelecido entre os vários setores da 

classe dominante, o mais correto seria falar em uma classe dominante que foi (forçosamente) 

comprometida, no sentido de que o Estado foi, ao mesmo tempo, o arquiteto e o executor 

relativamente autônomo desse “compromisso”.  

 Incapazes, cada um daqueles setores dominantes, de dirigir, por si mesmos, o conjunto 

de um tecido social em processo de complexificação, e, ao mesmo tempo, ameaçados – ou, 

pelo menos, assim se sentindo – pela emergência das massas populares urbanas, todos eles 

submeteram-se politicamente à nova e moderna máquina estatal, a quem foi relegada o papel 

de organização e direção da vida nacional, em todas as suas esferas – o que não significa, 

porém, que as frações da classe dominante tenham aceitado de bom grado essa submissão 

política ao novo aparelho de Estado (vide a “Revolução Constitucionalista” de 1932). Em um 

claro processo de “revolução passiva”, o pacto contra-revolucionário entre as novas e velhas 

frações proprietárias foi efetuado pelo alto; exercendo uma espécie de “função de Piemonte” 

adaptada às condições periféricas de uma nação atrasada (mas já politicamente unificada), o 

aparelho de Estado dirigiu aqueles que deveriam dirigir, e garantiu, para eles, os seus 

interesses comuns. Assim, se antes de 1930, a classe dominante brasileira não precisou ser 

dirigente, depois de 1930, ela não conseguiu ser dirigente. Talvez não seja incorreto dizer 



que o quantum de “autonomia relativa” da qual gozará pelo aparelho estatal a partir de 1930 

se mostrará, ao longo do populismo, inversamente proporcional à capacidade diretiva da 

classe dominante nacional.  

 No Brasil, esse processo de autonomização relativa do Estado esteve diretamente 

ligado ao próprio desenvolvimento orgânico do aparelho de Estado (como, aliás, parece ter 

acontecido também no caso clássico francês, segundo a já vista análise de Marx). Por um lado, 

tendo que ajustar suas estruturas constitutivas ao alargamento de sua base social no pós-1930, 

o Estado brasileiro se modernizou celeremente, criando novos ministérios, secretarias, 

autarquias, empresas e órgãos públicos em geral. Por outro, impingido a reposicionar a 

economia nacional em um mercado internacional em crise, esse mesmo Estado passou a fazer 

uso de instrumentos mais fortes de intervenção econômica, podendo, assim, funcionar não só 

como um agente regulador do mercado, mais também como sujeito econômico direto. 

Concentrando cada vez mais recursos, e decidindo com relativa liberdade sobre sua 

distribuição, o novo aparelho estatal intensificou o uso dos seus expedientes de política 

econômica, como as carteiras de investimento, as taxas de câmbio, a política fiscal etc. Muitas 

vezes, como no caso da criação de companhias estatais e das obras de infra-estrutura urbana, 

foi o próprio Estado o responsável direto pelo desenvolvimento das forças produtivas. Caberá 

a ele, portanto, conduzir o processo de inflexão da agrária e mercantil economia brasileira 

para um modelo industrial em tempos de capitalismo monopolista – e a própria burguesia 

industrial defendia ser o Estado o responsável pela execução dessa tarefa. Assim, nesse 

processo de modernização econômica e social do país, o Estado brasileiro teve sua 

musculatura tonificada e seu raio corporal dilatado, passando a contar com uma burocracia 

pública, civil e militar, de características modernas. Foi a formação desse “exército de 

funcionários”, desse “corpo de parasitos” (MARX, 1978, p. 58), que permitiu ao Estado 

preservar e desenvolver sua “autonomia relativa” face à classe dominante naquelas condições 

de “crise de hegemonia”. Dialeticamente, portanto, esse fenômeno social de burocratização 

foi, simultaneamente, causa e efeito da própria autonomização relativa do aparelho estatal.  

 É esse aparelho estatal relativamente autonomizado que, colimando a preservação da 

ordem, vai efetivar o processo de incorporação controlada dos setores populares urbanos, os 

quais se multiplicavam aceleradamente. Nos termos colocados pela teoria do populismo, 

tratar-se-ia, como vimos, de um “Estado de compromisso” que, carecendo de uma fonte de 

“legitimidade” no interior dos grupos dominantes, foi buscá-la e obtê-la nas emergentes 

massas populares (“Estado de massas”). Conquanto essencialmente correta, essa leitura acerca 

das origens da relação populista “Estado- massas” no Brasil foi exposta, a nosso ver, de um 

modo pouco preciso, porquanto eclético.  



 Pensamos que não se tratou, propriamente – ou, pelo menos, prioritariamente –, de 

uma questão de “legitimidade”, tal como Weffort weberianamente apontou. Decerto, 

identificar o fundamento da “legitimidade” de determinada forma de dominação se constitui 

em uma tarefa importante para sua caracterização histórico-política, mas não é, todavia, o 

procedimento determinante da investigação. A correlação de forças entre as classes em luta é 

o que, em última análise, explica a origem e a natureza dos regimes políticos. Nas sociedades 

de massas, toda e qualquer forma de dominação deve necessariamente contar com algum 

nível de “legitimidade” proveniente dos numerosos setores explorados. Em sociedades 

complexas, nenhum regime pode manter-se de pé por muito tempo sem o mínimo de respaldo 

popular. Assim, diante de uma sociedade em processo gradativo de massificação, o novo 

Estado brasileiro necessitava, evidentemente, alargar sua base de sustentação em direção à 

classe trabalhadora e demais setores urbanos emergentes. Nesse sentido, a explicação da 

teoria do populismo faz sentido. As massas, certamente, proveram o novo regime de 

“legitimidade”. Contudo, em tintas marxistas, talvez o fundamental fosse dizer que, derivado, 

em última análise, da própria aparição em cena das massas populares, o aparelho de Estado 

bonapartista tinha como missão precípua preservar, em outros termos, a exploração do 

trabalho pelo capital, em um momento no qual a velha forma de dominação oligárquica já se 

mostrava incapaz de fazê-lo. A dinâmica e o desenvolvimento da luta de classes, ainda que de 

forma encoberta, estiveram na base da transformação política ocorrida em 1930. Foi assim 

que o bonapartismo (uma forma de dominação não-hegemônica) substituiu o domínio 

exclusivo cafeeiro (uma forma de dominação pré-hegemônica). Assim, possivelmente, a 

explicação para o caráter de massas do novo regime (“Estado de massas”) resida mais nessa 

sua tarefa preventivamente contra-revolucionária de incorporar controlada e 

subordinadamente a classe trabalhadora e os estratos médios urbanos à vida pública nacional 

– como disseram, embora não com esses mesmos adjetivos, os próprios teóricos do populismo 

– do que propriamente em uma questão de “legitimidade”. Pode-se assim dizer que, 

observado em seu sentido histórico mais profundo, a política estabelecida pelo “Estado de 

compromisso” para com as emergentes massas populares atendeu às necessidades 

conjunturais da permanente contra-revolução burguesa no Brasil.
2
  

 No quadro desse duplo compromisso firmado sincronicamente pelo aparelho estatal 

bonapartista – entre as diversas frações burguesas, e entre o conjunto destas e as 

“ameaçadoras” massas populares –, o Poder Executivo desempenhou uma função arbitral. 

Seu chefe, Vargas, colocando-se acima dos partidos e lideranças políticas, apresentou-se 
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recente artigo de Renato Lemos, onde é clara a influência da perspectiva teórica de Florestan Fernandes 

(LEMOS, 2010). 



como intérprete de todas as classes e único legítimo representante do “interesse nacional”. Em 

consonância com as novas práticas governamentais – sobre as qual falaremos um pouco a 

seguir –, seus discursos apregoavam a intervenção do Estado nos vários âmbitos da vida 

nacional e a “colaboração de classes” como condição necessária para a “harmonia” e o 

“progresso” do país – Nesse sentido, pode-se dizer que Getúlio foi o homem certo no lugar 

certo: suas inegáveis habilidades nas práticas da negociação e arbitragem políticas 

adequavam-se precisamente ao tipo de função presidencial que requeria o novo regime. 

Almejando o estabelecimento da “paz social”, Vargas foi o principal protagonista na 

construção de um modelo corporativista das relações entre Estado e as classes sociais, o qual 

iria permitir uma ação relativamente independente da cúpula estatal dirigente ao longo do 

processo político populista. Será com base nessa nova formatação política corporativista que 

se efetivará uma reorientação da economia brasileira no contexto da crise mundial. Será por 

meio desse sistema político crescentemente bonapartista que se iniciará, substantivamente, a 

retardatária modernização capitalista industrial do país. 
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