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transformação de atitudes e valores. No último capítulo, o VII, voltamos o 
nosso interesse para a desagregação da ordem patrimonialista que sobrevive 
em largas extensões do Brasil, examinando em particular as relações de 
trabalho na indústria e agroindústria tradicionais.  

O tratamento dos vários assuntos não será uniforme. Demorar-nos-
emos mais naqueles que não tenham ainda sido analisados sob a perspectiva 
da formação da sociedade urbano-industrial e sobre os quais haja 
informações necessárias, pelo menos para uma primeira colocação do 
problema.  
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V – A transformação política  

A transformação política brasileira neste século é profunda. Interessa-
nos neste livro salientar apenas alguns dos aspectos mais gerais das 
alterações da estrutura de poder, aqueles que mais importam para o 
entendimento dos seus vínculos com o desenvolvimento econômico, de um 
lado, e, do outro, com o desenrolar das mudanças sociais; o que vale dizer, 
vemos a transformação política como parte integrante do processo global de 
formação da sociedade urbano-industrial no Brasil1.  

Os principais contornos da mudança política do Brasil tornam-se 
claros se se contrasta o período anterior a 1930, caracterizado por uma 
estrutura oligárquica, com o “Estado composto” e a limitada democracia 
que prevalecem no pós-guerra2.  

Observando-se da perspectiva dos últimos sessenta anos a estrutura 
política brasileira, nos apercebemos da grande transformação sofrida. 
Contrastemos a situação política recente com um quadro, reconhecidamente 
simplificado, da vida política na República Velha. Nessa, os protagonistas 
reais do sistema político eram grupos oligárquicos estaduais3, cujo poder 
repousava, localmente, no poder econômico, social e político dos grandes 
proprietários de terra, os coronéis. Em última instância, o poder dos 
coronéis, numa economia predominantemente agrária, derivava da alta 

                                                                 
1 Tratamos já do mesmo assunto noutros escritos. Ver LOPES, 1967, págs. 96-101, e 1966. 
Introduzimos, entretanto, modificações de interpretação e de ênfase, e procuramos com maior clareza 
relacionar a transformação política à mudança social global em curso no Brasil. 
2 Cingimo-nos, a fim de simplificar a argumentação, a umas poucas linhas sobre o período getuliano. 
Do outro lado, é muito cedo para se dizer até que ponto as ocorrências políticas dos últimos dois anos 
alteram a análise feita no texto para o período do pós-guerra. Essa análise restringe-se, a rigor – 
embora por comodidade usemos o tempo presente – aos vinte anos de 1945 a 1964. 
3 O poder da oligarquia derivava em boa medida do controle da administração estadual. Havia 
grupos locais de oposição, luas eles raramente conseguiam conservar o Governo Municipal que 
eventualmente houvessem conquistado sem o apoio da oligarquia estadual. Como para a oligarquia 
fazia pouca ou nenhuma diferença qual o grupo local que a apoiava, a oposição vitoriosa terminava 
por aderir à oligarquia, arranjo vantajoso para ambos os lados. Ver a discussão deste ponto em 
NUNES LEAL, 1948, pág.s 25-30. A sua assertiva de que as facções locais “batem-se para disputar, 
entre si, o privilégio de apoiar o Governo e nele se amparar” (p.29) é fundamental. 
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concentração da propriedade da terra. Denominar a esse sistema 
coronelismo serve para sublinhar não apenas o fato da preponderância local 
dos grandes proprietários, mas também o da grande maioria da população 
não ter qualquer participação política. O funcionamento das eleições e do 
sistema representativo em geral – o “voto de cabresto” (voto de lealdade 
dos rurícolas no candidato do coronel), o voto a descoberto, as atas falsas 
(eleições “a bico de pena”), o reconhecimento dos eleitos pelo Congresso, a 
adesão à oligarquia dos candidatos da “oposição”, eventualmente eleitos, 
etc. – esse funcionamento era tal que tudo se passava como se o processo de 
decisão política se fizesse totalmente dentro da oligarquia estadual e de suas 
ramificações locais. Não se pode esquecer, entretanto, que nessa situação os 
chefes políticos municipais, aos quais se vinculavam os coronéis, faziam 
parte de uma estrutura estadual e que o equilíbrio do poder não pendia do 
seu lado, mas sim do centro estadual da oligarquia. Como se afirmou acima, 
os protagonistas da vida política eram grupos oligárquicos estaduais, 
baseados localmente na influência dos grandes proprietários de terra.  

A política nacional consistia num processo de ajustamento e 
compromisso entre as oligarquias, do qual a política dos governadores era a 
expressão mais característica, e em cujo processo os grandes Estados 
tinham a principal voz4.  

Nesse período, escreve Vieira da Cunha,  

(...) a Nação é entendida como um equilíbrio ou armistício entre 
grupos locais de poder. O poder destes grupos, reconhecido na 
Monarquia, amplia-se na República a ponto de livremente contraírem 
os Estados empréstimos no estrangeiro, de cobrirem impostos de 

                                                                 
4 A exposição clássica da política dos governadores é a de CAMPOS SALES, que foi um dos seus 
principais arquitetos. A sua frase, “O que pensam os Estados, pensa a União”, resume otimamente 
essa política (CAMPOS SALES, 1908, p.253). Sobre a preponderância nessa política dos grandes 
Estados (cafeicultores), escreve A.A. Melo FRANCO: “Na primeira República, a política dos 
estados foi, no fundo, como não podia deixar de ser, a política dos grandes Estados (...) a produção 
agrícola, ou antes, cafeeira, que dominava sem concorrência a política brasileira de então, se 
concentrava predominantemente nos dois Estado e exigia uma correspondente unificação do 
aparelho político, unificação expressa precisamente no rodízio governativo do dois grandes Estados” 
(apud OLIVEIRA TÔRRES, 1961, p.218). 
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exportação, criarem barreiras fiscais e interestaduais e manterem suas 
próprias Forças Armadas. As instituições político-governamentais 
nacionais são, não raro, simples emanações dos poderes estaduais. 
Fortalecem-se os presidentes estaduais e, para o necessário 
entendimento entre eles, forma-se a política dos governadores, em 
que estes falam pela Nação, entidade abstrata, sem reivindicações 
próprias, distintas das dos Estados5.  

Mas novas forças sociais e econômicas estavam evoluindo dentro 
dessa estrutura política, fazendo-se sentir especialmente na última década 
da República Velha. Os principais fatores e direções de mudança desde o 
início do século eram:  

1. Os processos de industrialização e urbanização que resultavam na lenta 
emergência de novas classes sociais: os industriais, uma classe média 
mais ampla e em parte com setores novos, e o operariado urbano;  

2. O fortalecimento do Governo Federal, devido principalmente à crescente 
preponderância das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais e a 
extensão delas no âmbito nacional da estrutura política.  

De um lado, setores urbanos de classe média sentiam-se relegados à 
margem do processo político. Do outro, tornava-se a política econômica 
federal mais e mais importante para os interesses que começavam a se 
diversificar. O controle daquela política era agora crucial – mormente na 
conjuntura dos anos 20 e ainda mais depois de 1929 – para os Estados 
produtores de café. De outro lado, o auxílio do Estado a setores em crise 
passava também a ser reivindicado pelos industriais têxteis. Os 
compromissos exigidos pela política dos governadores tornavam-se cada 

                                                                 
5 A exposição clássica da política dos governadores é a de CAMPOS SALES, que foi um dos seus 
principais arquitetos. A sua frase, “O que pensam os Estados, pensa a União”, resume otimamente 
essa política (CAMPOS SALES, 1908, p.253). Sobre a preponderância nessa política dos grandes 
Estados (cafeicultores), escreve A.A. Melo FRANCO: “Na primeira República, a política dos 
estados foi, no fundo, como não podia deixar de ser, a política dos grandes Estados (...) a produção 
agrícola, ou antes, cafeeira, que dominava sem concorrência a política brasileira de então, se 
concentrava predominantemente nos dois Estado e exigia uma correspondente unificação do 
aparelho político, unificação expressa precisamente no rodízio governativo dos dois grandes 
Estados” (apud OLIVEIRA TÔRRES, 1961, p.218). 
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vez mais problemáticos. As oligarquias tendiam a cindir-se. De uns e outros 
fatores resulta o movimento revolucionário que vindo de 1922 culmina em 
1930. Na Revolução de Outubro frações das oligarquias, aliadas ao 
tenentismo – movimento do Exército associado às classes médias urbanas – 
empolgam o poder6.  

A argumentação, neste ponto, e nos capítulos que se seguem, é em 
suma que o desenvolvimento econômico que já se dera nessa época – na 
base de rupturas parciais das ligações da nossa economia exportadora com o 
mercado mundial – provoca uma industrialização e urbanização; que os 
novos grupos sociais que surgem (industriais, massas urbanas) condicionam 
mudanças políticas; que, por seu turno, tais mudanças afetam a continuação 
e o caráter do próprio desenvolvimento7.  

Para simplificar a argumentação, deixaremos de lado o período 
getuliano, de 1930 a 1945. Basta mencionar que, a nosso ver, nesse período 
encontra-se, paradoxalmente, a fase de gestação (com a emergência das 
massas urbanas na cena política) da limitada democracia vigente nos anos 
posteriores a 1945.  

                                                                 
6 Sobre o caráter de classe média do tenentismo, veja-se SANTA ROSA, 1933, p.114 (apud IANNI, 
1965, p.141). O tenentismo na sua origem prende-se à crise militar do período de Bernardes. Nota-se, 
porém, a sua permeabilização, pouco a pouco, por idéias liberais. Era natural que fossem oficiais do 
Exército, com a mobilidade geográfica exigida pela sua carreira, que na situação gradualmente se 
colocassem duma perspectiva divorciada da das oligarquias regionais de base rural, vale dizer, de um 
angulo urbano (posto de lado pelo jogo político) e nacional. Sobre esse problema, tão mal estudado, 
são preciosos os documentos coligidos por Hélio SILVA (1964 e 1965). Sobre a importância das 
modificações econômicas nos anos 20 para o fortalecimento do Governo Federal, ver VIEIRA DA 
CUNHA, 1963, págs. 18 e segs. A formulação desse autor é especialmente iluminadora quando nota 
que nesse período “os Estados mais desenvolvidos projetam a sua organização oligárquica no plano 
nacional” (p.20) e observa o concomitante acirramento das “divergências internas das oligarquias 
dominantes” (p.25). No mesmo contexto, é importante toda a análise de FURTADO sobre o 
mecanismo de “socialização das perdas”, via taxa cambial, como. defesa do preço do café, o tornar-
se esse mecanismo insuficiente e a necessidade de ação mais vigorosa por parte do Governo Federal 
(ver FURTADO, 1959, caps. XXX a XXXII, págs. 207-236). Sobre a diversificação dos interesses 
econômicos, ver o nosso tratamento adiante, págs. 160-166. 
7 Retomamos o tema, adiante (págs. 155-200). 
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O sistema político que surgiu, após a reconstitucionalização do país, 
era drasticamente diverso do da República Velha. Três são as suas 
características principais:  

1. O foco de poder está não mais nos governos estaduais como antes, mas 
já então decididamente no âmbito nacional;  

2. As massas urbanas têm um papel crucial no processo político;  
3. O antigo coronelismo sobrevive, com exceção de numas poucas áreas, 

enfraquecido e sob formas diferentes8.  

Examinemos como funciona o sistema político no período recente9. 
Tratemos separadamente o Executivo (tanto no nível federal como no 
estadual, e no municipal no caso das grandes metrópoles) e o Legislativo 
(Congresso e assembléias).  

Para compreender a eleição do Presidente ou do Governador dos 
Estados mais urbanizados10, é essencial ver o fenômeno do populismo. Nele 

                                                                 
8 Sobre a sobrevivência do coronelismo enfraquecido, ver LOPES, 1967; NUNES LEAL, 1948; e J. 
BLONDEL, 1957 (principalmente às págs. 57-72). Este último autor trata da vida política em todo 
um Estado, o do Paraíba, depois de 1946. 
9 Ver nota 2, acima. 
10 Pode-se tomar, grosso modo, os Estados cujas capitais (sempre a maior cidade do Estado) têm 
população superior a meio milhão de habitantes. As capitais dos seguintes sete Estados estavam 
nesse caso, em 1960: São Paulo (3.776.581), Guanabara (3.228.296), Pernambuco (788.580), Minas 
Gerais (680.025), Bahia (655.739), Rio Grande do Sul (640.173) e Ceará (514.828). Em 1950, 
somente os três primeiros incluíam-se naquela classe. Atrás apontamos a generalização do 
crescimento dos centros urbanos nas várias partes do país, crescimento que se dá com características 
diversas nas regiões mais atrasadas e nas mais adiantadas. Como se verá adiante, há um relativo 
nivelamento do mundo urbano, no Brasil, no que diz respeito às oportunidades educacionais, ao 
influxo dos meios modernos de comunicação e, muito possivelmente, a valores prevalecentes entre 
amplas camadas da sua população (o que significa, entre outras coisas, nivelamento quanto a 
aspirações). Sugere-se, de imediato, à nossa mente, que o descompasso entre aspirações e 
oportunidades de emprego (e portanto de consumo) é muito maior nas metrópoles “inchadas” das 
regiões mais atrasadas do que nas outras regiões, e que disso resultaria um comportamento mais 
“radical” da massa urbana. Observações superficiais, comparando-se por exemplo São Paulo e 
Recife, parecem confirmar a idéia. Não há, porém, análise mais profunda do assunto. As correlações 
feitas por SOARES entre radicalismo e índices de desenvolvimento econômico e social para os 
Estados brasileiros, embora interessantes, não foram formuladas tendo em vista as questões que aqui 
se levantam (ver SOARES, 1964 b). 
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reside a verdadeira base da democracia que prevalece no pós-guerra no 
Brasil. A hegemonia política dos interesses cafeeiros (ou mais precisamente 
dos setores agro-exportadores) terminou definitivamente. Com a 
diferenciação econômica e social muito maior que atualmente existe, 
nenhum grupo da sociedade tomou seu lugar. Há então na política um 
constante apelo ao “povo”, referindo-se implicitamente o termo à população 
urbana ou, mais precisamente, às suas camadas médias e baixas. Como 
Weffort afirma corretamente, essas camadas não agem como classes, mas 
sim como massa indiferençada11. Grande parte dessas pessoas – tanto na 
classe média como nas inferiores – é de origem rural recente. No meio 
urbano, da impossibilidade de agir na base de laços e padrões tradicionais 
do seu mundo de origem, resulta extrema pulverização social, no que diz 
respeito ao comportamento político. Não aparecem associações que 
medeiem entre os indivíduos e candidatos à Presidência e ao Governo 
estadual. Os partidos políticos, nesse contexto, podem ser quase 
completamente desprezados. Estabelece-se uma relação carismática direta 
entre o líder populista e as massas urbanas12.  

O povo nessa situação é simplesmente manobrado para aquisição e 
preservação de poder por líderes que se originam nos grupos das camadas 
superiores da hierarquia social. Como na Primeira República o povo quase 
não participa do poder, mas o Executivo tem que o levar em conta. E se vê 
uma tendência para todo Presidente e Governador, uma vez eleito, qualquer 
que seja a sua identificação e apoio iniciais, inclinar-se para posições 
populares ou mesmo assumir certa coloração de esquerda.  

No Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, e nas 
assembléias legislativas, decorre da industrialização e urbanização do país e 
da muito maior diferenciação da organização social brasileira, do que no 

                                                                 

11 Seguimos neste trecho a análise penetrante de WEFFORT da eleição de 1962 na cidade de São 
Paulo (ver WEFFORT, 1965 a e 1965 b). 
12 O caráter carismático da relação não quer dizer que não haja vinculações de certos lideres com 
certas camadas da população (Cf. SOARES, 1965, p.55). 
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passado, uma representação de interesses e grupos muito mais 
heterogênea13.  

A presença continuada do coronelismo no panorama rural do Brasil, 
embora modificado e mais fraco do que antes de 1930, resulta ainda num 
grande número de seus representantes nos legislativos: deputados estaduais 
e federais cuja base eleitoral consiste em boa medida ainda em “votos de 
cabresto” derivados da influência do proprietário da terra. Pode-se dizer que 
tudo funciona como se tais proprietários tivessem votos plurais. São esses 
os deputados como os da República Velha. Com a urbanização e a 
desagregação da ordem patrimonialista nas áreas atrasadas, o seu número 
está declinando e o seu comportamento sendo transformado.  

Agora, além disso, ao lado deles estão dois novos tipos de deputados 
– o representante de grupos econômicos e o político de clientela – ambos 
eleitos, em geral, pela massa crescente de eleitores urbanos. Para 
compreender esses novos tipos de deputados, assim como as mudanças de 
comportamento do representante de coronéis, precisamos examinar o papel 
dos cabos eleitorais urbanos na vida política. Trata-se de intermediários 
entre a estrutura impessoal da cidade e a gente de um bairro, de uma favela, 
de um clube recreativo ou esportivo. A maioria das pessoas das classes 
baixas e médias urbanas é de origem rural recente e não tem o 
conhecimento, as habilidades e os amigos e parentes para resolverem as 
suas dificuldades nas grandes cidades. Surgem os cabos eleitorais como 
intermediários. Da administração municipal e estadual, eles obtêm os 
serviços para “o seu grupo”, tais como conseguir um emprego, um lugar na 
escola ou no hospital, obter a ligação de água, de eletricidade ou um 
telefone público em uma rua, ou ainda a mudança de um itinerário de 
ônibus. Em troca os cabos eleitorais obtêm os votos do grupo para os seus 
candidatos. Eles são a base sobre a qual repousa a “demagogia” da política 
urbana. Os políticos fazem promessas concretas às massas e a grupos e 

                                                                 

13 A nossa discussão desse ponto basear-se-á, com algumas modificações, na tipologia de políticos 
das classes dominantes, feita por SINGER (1965, págs. 71-78). Foi também bastante útil a seção 
sobre “os processos de demagogia na favela”, em estudo recente das favelas cariocas (ver 
SAGMACS, 1960). 
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indivíduos específicos. Os cabos eleitorais conseguem os votos e o 
cumprimento pelo menos parcial das promessas. Compreende-se o seu 
papel, dada a natureza estreita e concreta dos interesses em jogo (e 
conseqüentemente a completa ausência de questões mais amplas, para não 
mencionar princípios ideológicos, na política para a eleição do 
legislativo14): é o de alguém próximo dos eleitores, nos seus grupos e 
comunidades primários, capaz de transmitir as promessas dos candidatos 
através de rede pessoal de contatos e garantir que os eleitores cumpram a 
sua parte do trato15.  

Nessa situação, os representantes de grupos econômicos podem 
facilmente comprar, direta ou indiretamente, os cabos eleitorais, e se 
elegerem. A influência do dinheiro nas eleições e na política está 
intimamente ligada ao crescimento do eleitorado urbano e à sua natureza, 
na fase inicial de uma urbanização extremamente rápida. Os interesses 
econômicos que são representados dessa maneira são usualmente estreitos; 
o candidato que assim é eleito para uma assembléia legislativa ou para a 
Câmara dos Deputados “representa”, no geral, uma única empresa ou grupo 
econômico (muitas vezes um grupo familiar). Não representa geralmente 
sequer um setor de interesses industriais, de mineração ou de comércio, 

                                                                 
14 Desta análise, conclui-se que, em grande parte, pode-se pôr de lado os partidos políticos para 
entender as eleições para os legislativos. A correlação entre status sócio-econômico e voto cm certos 
partidos (cf. SOARES, 1964 a, p.188), a nosso ver, levantam o problema não de preferência 
partidária, mas o de explicar porque os candidatos de determinados partidos (dos antigos PSP e PTB, 
por exemplo) usam, mais que os de outros, a rede de cabos eleitorais, os tipos de apelo e o 
comportamento depois de eleitos que atraem os votos dos eleitores das camadas baixas e médias 
urbanas. Assim posto, sugere-se logo a hipótese de assim se dar devido aos candidatos dos outros 
partidos terem já, mais freqüentemente, as suas bases eleitorais nas zonas rurais. A manipulação das 
massas urbanas era o que sobrava para os que se vinculavam aos novos partidos. Acresce ainda a 
persistência entre os políticos dos partidos tradicionais, mesmo quando procuram o voto urbano, de 
orientações e atitudes avessas à manipulação populista. Ver, sobre este último ponto, Os exemplos de 
WEFFORT (1965 a, p.42), onde este autor nota que “para estes setores [as classes médias 
tradicionais], a política como tal, perde sentido, pois, como diz Plínio BARRETO, as massas ‘têm 
uma irresistível tendência para o pulha’”. 
15 É notável a similitude com as “máquinas eleitorais” que cresceram nas metrópoles norte-
americanas, quando nelas se aglomerava a massa de imigrantes recém-vindos da Europa, Ver, por 
exemplo, o estudo de WHYTE (1943), particularmente a 2.ª parte. 
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muito menos é porta-voz da Indústria como um todo. Os capitalistas 
brasileiros não se organizam como classe. O alargamento de interesses 
representados no sistema político deve ser estudado como parte do processo 
pelo qual uma classe se forma e se organiza, com o aparecimento de grupos 
de pressão e de modos de fazer sentir a sua influência de maneira 
diferenciada, inclusive através dos meios de comunicação16.  

Outro tipo de deputado é o político de clientela: ele tem papel 
mediador entre os novos grupos que surgem no meio urbano e a obtenção 
de facilidades e equipamentos urbanos escassos. Na realidade é um cabo 
eleitoral maior; aquele cuja clientela (por exemplo um grupo étnico ou os 
leprosos e suas famílias) é bastante numerosa para elegê-lo. Nos legislativos 
a sua perspectiva é a mais estreita de todas. Está lá para representar um 
grupo específico de pessoas. Isso não o prende a quaisquer posições 
definidas com respeito às questões mais amplas. Daí ser o seu voto, a 
respeito dessas últimas questões, imprevisível e tortuoso. Tende a se 
inclinar com a opinião preponderante no momento.  

Singer, dada a natureza geral do desenvolvimento brasileiro, com a 
expansão da empresa capitalista e o papel crescente do Estado na economia, 
sublinha o ponto básico de tomar-se o representante de grupos econômicos 
a figura central no processo político. Isso decorre de vários fatos: do 
financiamento por grupos econômicos da eleição de representantes do 
coronelismo e de clientelas; do comportamento de troca de votos no 
legislativo, que naturalmente resulta dos interesses econômicos ou de 
grupos muito particulares que a maioria dos deputados defende; e do fato 
de, numa situação em que oportunidades de lucro dependem em alto grau 
do conhecimento de quais serão as prováveis medidas e diretivas 
governamentais, muitos representantes de coronéis ou de clientelas 

                                                                 
16 Retomamos este ponto adiante, ao tratarmos dos industriais como parte da camada dominante (ver 
págs. 168-173). 
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passarem a investir em empresas capitalistas e se tornarem assim tipos 
“mistos” 17.  

Vemos, portanto, que o comportamento das massas urbanas, 
particularmente o eleitoral, é na verdade o fator novo da situação política. O 
seu voto para o Legislativo (nos âmbitos municipal, estadual e federal) 
decorre do modo pelo qual se ajustam eleitores dessas camadas, de origem 
rural recente, a um mundo urbano, estranho e hostil, ao passo que o seu 
voto para o Executivo vai, no geral, para um líder carismático populista.  

A conseqüência é, de um lado, o conflito latente ou aberto, já várias 
vezes apontado18, entre um Congresso conservador, como um todo, e um 
Executivo muito mais sensível às reivindicações populares. Mais 
importante ainda é notar (numa situação de ausência quase completa de 
compromissos dos políticos com princípios gerais e ideologias, ausência 
explica da em última instância pelas atitudes e comportamento político dos 
eleitores), que o funcionamento do sistema político resulta naturalmente na 
formação de “agrupamentos políticos” heterogêneos. Tais agrupamentos 
cortam as linhas partidárias, extravasam mesmo, na rede de relações que se 
formam, o mundo da política, e ligam entre si setores agrários, industriais e 
outros. Os contornos do processo da constituição de tais agrupamentos são 
claros: 1) formam-se pelo comportamento de troca de votos nas assembléias 
e câmaras, primeiro numa base ad hoc, dando margem pouco a pouco a 
compromissos e alianças mais estáveis; 2) prosseguem, nas suas 
ramificações, com a distribuição, pelo Presidente, governadores e prefeitos, 
de cargos no Ministério, secretariados e administrações, no esforço de 
constituírem cada um o seu apoio legislativo, vinculando assim ao topo do 

                                                                 
17 SINGER, 1965, págs. 78 e segs. De novo, apontando-se apenas essa tendência, deixa-se ele 
enfrentar o problema básico do processo social, pelo qual “interesses” tornam-se menos particulares, 
embora continuem – a ser “econômicos”. Essa questão liga-se à consideração dos industriais como 
classe e será retomada, como já mencionamos, adiante. 
18 FURTADO, 1965, págs. 138-139. Esse autor argumenta que, devido ao mecanismo eleitoral, 
enquanto há preponderância no Congresso de representantes do coronelismo, na eleição do Poder 
Executivo, no plano nacional e nos Estados mais desenvolvidos, o voto majoritário faz preponderar o 
eleitorado urbano, concluindo: “As tensões entre os dois centros de poder tenderam a crescer, a ponto 
de, algumas vezes, traumatizarem a ação do Governo” (p.139). 
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aparato administrativo amplos grupos de legisladores (e assim os grupos 
econômicos e os setores do coronelismo por eles “representados”); 3) 
continuam o seu desenvolvimento pelo entrelaçamento de modo similar de 
pessoas nos vários níveis de Governo (municipal, estadual e federal).  

Do funcionamento quotidiano do sistema político, nascem, portanto, 
largas redes informais de relações de vereadores, deputados estaduais e 
federais, ministros, secretários em vários níveis, diretores dos mais variados 
órgãos de Governo, e assim por diante, baseadas todas na reciprocidade de 
favores entre políticos, administradores, homens de negócio e coronéis, que 
tenham interesses se não comuns pelo menos não-conflitantes. Na realidade 
trata-se do fenômeno, a ser versado em outro capítulo, denominado por 
Anthony Leeds, em seu estudo, de “panelinha político-econômica” 19. Nela, 
note-se, vinculam-se interesses dos setores “tradicionais” e “modernizados” 
da sociedade brasileira. Como será salientado em maiores detalhes, ao 
tratarmos do crescimento da máquina burocrática do Estado em uns e outros 
setores, ambos entrosam-se, em escala nacional, na mesma estrutura de 
poder20.  

Após 1945, por conseguinte, veio a constituir-se no Brasil um 
“Estado composto”, no qual se refletem muitos interesses (ao invés do 
quase único interesse preponderante do passado) – alguns, “modernos” 
outros “arcaicos” – que se entrelaçam por acordos e compromissos, e no 
qual o povo, no sentido dos setores urbanos de nível médio e baixo (sem 
qualquer orientação claramente de classe), tem de ser levado em conta. A 
ação econômica e social do Estado tende assim a ser hesitante, errática, 
tortuosa. Dadas as condições de formação do poder, o Presidente, alguns 
governadores e deputados mais e mais respondem a interesses populares21. 

                                                                 
19 Ver págs. 166-167. 
20 Ver adiante, págs. 117 e segs. 
21 Tais interesses não podem ser considerados como dados ou automaticamente derivados das 
condições objetivas do povo. Eles estão sendo definidos num processo de formação de opinião 
pública, que ocorre nas cidades, tendo por foco as campanhas para os cargos executivos. Nesse 
processo, que assumia a retórica do “nacionalismo” e “desenvolvimentismo”, políticos, intelectuais, 
estudantes, líderes operários e membros da burguesia industrial, estavam participando de modo 
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A nosso ver pode-se, assim, compreender a feitura de leis ‘e regulamentos, 
com um conteúdo popular, numa situação social e política em que 
consciência e organização operárias são baixas e agrupamentos políticos de 
“esquerda” ou “populares” praticamente não têm base social 22.  

Prende-se a formação do “Estado composto” no Brasil ao 
desenvolvimento econômico que já ocorrera; do outro lado, o 
funcionamento dessa estrutura do poder nos ajudará a entender a atuação 
diversa da burocracia estatal nas diferentes regiões brasileiras, a formação 
de um projeto de industrialização, o comportamento dos empresários 
industriais, as repercussões do Estado sobre a ordem patrimonialista que 
ainda subsiste no país, pontos esses versados nos nossos próximos 
capítulos.  

                                                                                                                                                     

crescente. Para descrição de aspectos da controvérsia política durante os últimos dez anos no Brasil, 
ver BONILLA, 1963. 
22 Sobre o baixo nível de solidariedade do operariado em São Paulo e a sua relativa incapacidade 
para ação coletiva da espécie de greves, ver adiante, págs. 173-200. 




