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comportamento posterior dos afro-cubanos. Além disso, o momento da 
emancipação escrava, ocorrendo num momento particular do 
desenvolvimento da indústria açucareira mundial, foi também de 
importância fundamental, pois permitiu que os grandes plantadores de Cuba 
substituíssem a antiga ordem por um conjunto completamente novo de 
relações com a terra e o trabalho. E a forma particular da reorganização do 
trabalho após a emancipação criou quadros muito particulares de relações 
de classe no campo. O acesso restrito à terra para a maioria e o acesso 
seletivo para alguns como fazendeiros de cana semi-independentes, a 
difusão do trabalho assalariado cada vez mais móvel e sazonal no centro e 
no oeste, e a cultura comercial e de subsistência em minifúndios no leste, 
conjuntamente modelaram a natureza e o resultado da Guerra de 
Independência. 

Num sentido, Cuba permanece um caso bem-sucedido pós-
emancipação, pois o rendimento total da principal cultura de exportação 
cresceu no final dos anos 1880 e início dos anos 1890. A organização 
específica da produção que permitiu esse crescimento se mostraria, no 
entanto, o terreno ideal para o desenvolvimento de uma luta anticolonial 
que foi também uma tentativa de revolução social — a Guerra de 
Independência de 1895-98. 

Não é este o lugar para examinar o resultado do conflito, e o efeito 
da ocupação norte-americana sobre a organização e desenvolvimento 
posterior da produção açucareira e da sociedade cubana na primeira 
metade do século XX. Mas também aí se pode esperar encontrar elos entre 
a evolução das relações sociais no campo e o apoio à mobilização popular 
— embora então tal mobilização ocorresse em presença de um poder 
neocolonial muitíssimo maior. 
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INTERESSES AGRO-EXPORTADORES E CONSTRUÇÃO DO ESTADO: 
BRASIL DE 1890 A 19301  

Elisa Pereira Reis
2
  

Esse trabalho tem por objetivo discutir em que sentido a interação 
entre economia e política na Primeira República afetou o processo de 
formação do Estado brasileiro.3 Mais especificamente, argumenta que os 
interesses agroexportadores dominantes no período imprimiram ao processo 
de state-building uma direção autoritária que lança as bases do projeto de 
“modernização pelo alto” consolidado no período Vargas.  

Na primeira parte do texto focalizamos o crescimento do Estado do 
período analisado, chamando atenção para a especificidade analítica do 
poder público em expansão, a despeito de suas fronteiras fluidas com o 
poder privado a nível empírico. Ilustrando o referido crescimento do 
Estado, introduzimos nesse tópico algumas evidências referentes à 
ampliação do aparato de Estado, ao incremento da capacidade de extração 
de recursos da autoridade pública, e à centralização do poder.  

A tarefa seguinte é comentar brevemente por que a dinâmica do 
poder público, discutida anteriormente, implica características autoritárias. 
O argumento central nesse ponto é o de que os interesses agroexportadores 
dominantes no período, ao politizarem a economia conferem ao Estado 
uma posição estratégica que, em função de seu timing político, lança as 
bases de um duplo fenômeno: a marcada autonomia do Estado frente a 
interesses sociais. É a precariedade de um modelo político representacional 
para esses últimos. 

Finalmente, extrapolamos da discussão anterior algumas 
considerações teórico-interpretativas, sugerindo brevemente a conveniência 
de estudos histórico-comparados envolvendo economias agroexportadoras. 
Parece-nos que tais estudos poderiam vir a ser úteis tanto para a 
compreensão de outras experiências históricas de state-building marcadas 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao Seminário Internacional sobre Sociedade e Política em Economias 
de Exportação, CEBRAP, São Paulo, março, 1982. 
2 Elisa Pereira Reis é do IUPERJ. 
3 Agradeço as valiosas críticas e sugestões de César Guimarães. 
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pelo autoritarismo, como para colocar à prova e eventualmente reafirmar as 
proposições teóricas esboçadas nesse trabalho.  

A Expansão do Estado na República Velha  

A literatura política revela uma clara tendência a tratar o processo de 
formação de Estados como um fenômeno discreto, limitado no tempo. Essa 
orientação parece óbvia no caso do Brasil onde as análises referentes ao 
tema estão, via de regra, restritas ao período imperial. É bastante 
justificável a atração exercida por essa fase histórica entre os estudiosos da 
matéria, pois afinal é nela que emerge e se afirma jurídica e legalmente o 
estado brasileiro. Contudo, a menos que professemos a crença 
fundamentalista de que todo processo histórico é redutível a um núcleo 
genético identificado de forma mais ou menos arbitrária, torna-se 
necessário ampliar a ótica de investigação para captar a dinâmica 
característica da construção de Estados. De nossa parte, reconhecemos a 
necessidade de tratar state-building como um processo contínuo, inacabado 
e em interação cambiante com outras dimensões que constituem com ele 
partes integrantes das configurações sociais4 e a partir dessa perspectiva que 
nos propomos discutir o processo de construção do Estado brasileiro em um 
período particular que, se bem herdeiro do passado, tem uma dinâmica 
própria e que, por sua vez, inscreve seu legado no futuro relativizado pela 
mesma lógica. 

Uma vez que tomamos o Estado como parte integrante de uma 
configuração social, é importante também explicitar, previamente as 
relações típicas que caracterizam sua interação com outras dimensões 
constitutivas da sociedade. Nesse sentido, três padrões de interação nos 
parecem cruciais: um primeiro deles diz respeito à relação Estado-interesses 
sociais na qual ganha relevância a função de dominação de classe exercida 
por aquele. Outro padrão de interação é aquele que confere ao Estado o 
caráter de mantenedor da ordem social. Finalmente, faz-se mister atentar 
também para o tipo de interação que coloca o Estado como competidor de 
interesses sociais particulares e, portanto, como um ator político de soi 

même. Parece-nos que a análise pode ser consideravelmente enriquecida se 
atentarmos para o fato de que o ator político em questão compete algumas 

                                                 
4 Para uma crítica de abordagens correntes e defesa do enfoque dinâmico-configuracional, 
veja-se Elias (1972) e (1975). 
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vezes com as classes dominantes pela extração do excedente e, 
eventualmente, pelo apoio político das classes subalternas.5  

Os três padrões de interação apontados acima coexistem e o 
privilegiamento de um ou outro deles pode ser justificado em função do 
tipo de questões propostas pelo analista. Entretanto, nenhum desses padrões 
de interação pode ser negado, sob pena de se desfigurar a análise 
configuracional.  

Essas premissas teóricas, resumidamente: o caráter contínuo de 
processos de formação de Estados e a natureza polivalente de suas 
interações com a sociedade, constituem elementos indispensáveis à 
discussão que se segue. Tais premissas conferem, por exemplo, um sentido 
teórico peculiar à evolução do aparato de Estado no Brasil sob a República 
Velha. Assim, diferimos da tendência usual a reduzir qualquer expansão 
física do Estado no período a um mero parasitismo burocrático, ou, melhor 
ainda, ao empreguismo patrocinado pelos interesses sociais dominantes. 
Sustentamos que, apesar dessa tônica oligárquica predominante, eventuais 
ampliações do aparato burocrático-militar constituem também expansão da 
esfera de atividades do poder público; E se esse poder se encontra confundido 
e subordinado aos interesses oligárquicos socialmente dominantes, nem por 
isso ele deixa de ser distinto do poder privado, razão mesma pela qual sua 
utilização constitui para esses últimos um recurso valorizado.  

Assim, a distinção aparentemente apenas formal entre poder público 
e poder privado, qualquer que seja o grau de convergência entre esses, tem 
implicações substantivas cruciais. Isso se toma claro quando consideramos 
os dois problemas básicos confrontados pelos cafeicultores durante a 
República Velha: a questão da oferta de mão de obra, e aquela referente às 
crises de superprodução. Em ambos os casos, os cafeicultores se valeram 
preferencialmente do concurso da autoridade pública e não de mecanismos 
de mercado para fazer frente a seus problemas.6 

                                                 
5 Esse ponto é defendido teoricamente e utilizado com sucesso na análise histórica em 
Skocpol (1979). 
6 Mesmo o sucesso da Sociedade Promotora da Imigração, associação criada por 
cafeicultores em 1886, não contradiz essa afirmação já que ela operava exclusivamente com 
recursos públicos. Note-se também que a decisão de extinguir a associação em 1895 coincide 
com a plena aceitação por parte do poder público da responsabilidade direta pelos programas 
de imigração.  
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Para satisfazer a demanda crescente de mão de obra da cafeicultura 
no contexto pós-abolição a atuação do Estado foi decisiva. Enquanto a 
importação de mão de obra estrangeira permaneceu restrita à iniciativa 
privada, foi impossível a institucionalização de um mercado de trabalho. 
Aqueles que investiam individualmente na importação de trabalho 
enfrentavam o risco de ter o investimento realizado apropriado pelos 
competidores por mão de obra. E mesmo um eventual cartel de 
importadores não teria como evitar o problema de terem seu esforço 
privado revertendo em benefício de free riders. Nesse sentido, a iniciativa 
privada não via alternativa senão instituir mecanismos de semisservidão 
visando cercear a mobilidade do trabalho.7 No entanto, quando o Estado 
assumiu a responsabilidade de assegurar uma oferta abundante de mão de 
obra imigrante, tais restrições à mobilidade deixaram de ser imperativas e o 
mercado de trabalho pôde se consolidar.  

Da mesma forma, era difícil para uma associação privada de 
produtores de café autolimitar sua produção, já que nenhum cartel teria 
meios para impedir que não membros se beneficiassem de seu esforço. 
Apenas a autoridade pública tinha o poder para proibir novas plantações 
(como fez o governo de São Paulo em 1902), bem como para coordenar a 
oferta de forma a controlar preços.8 

Outra clara indicação de que a esfera pública não pode ser reduzida 
inteiramente a reflexo do poder privado, é o fato de que existem razões 
objetivas de Estado que não necessariamente coincidem com aquelas dos 
interesses sociais dominantes. Assim, por exemplo, a necessidade 
recorrente de “sanear as finanças públicas” levou o Estado algumas vezes, 
durante o período que aqui nos interessa, a se contrapor aos interesses 
agrários dominantes.  

Ainda um outro argumento em favor da distintividade do poder 
público é a própria dinâmica dos arranjos políticos coronelistas da 

                                                 
7 Sobre a vigência de mecanismos extramercado para cercear a mobilidade do trabalho, veja-
se Viotti da Costa (1966), pp. 65-123. Para uma discussão do papel do Estado na 
institucionalização do mercado de trabalho, veja-se Pereira Reis (1977). 
8 Observe-se que a distinção entre as esferas pública e privada a nível estadual tem sido 
frequentemente negligenciada. Tal distinção parece-nos crucial, pois apesar da forte 
monopolização do poder, não se pode negar que também aí recursos públicos estão 
envolvidos.  
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República Velha. A tese de Nunes Leal, já definitivamente incorporada ao 
acervo acadêmico brasileiro, viu nesses arranjos a expressão 
aparentemente contraditória da crescente expansão do poder público.9 
Como indicou esse autor, o coronelismo reflete a necessidade ‘imperativa 
para os potentados locais de se valerem da patronagem do Estado para 
preservarem seu poder local. 

Sumariando, o que nos interessa ressaltar aqui é que o Estado não 
perde sua identidade sob a dominação oligárquica, ao contrário do que 
frequentemente se pode inferir das análises correntes. E a própria 
superposição entre o público e o privado, tão pervasiva no período, tem 
consequências decisivas a longo prazo para o processo de state-building 
como trataremos de salientar mais à frente.  

Uma vez explicitados nossos argumentos substantivos, passemos, a 
seguir, a algumas evidências empíricas do processo de construção do 
Estado na República Velha. Nesse ponto, nosso propósito é tão-somente 
ilustrar a ampliação da esfera pública, a centralização de poder e o 
crescimento do aparato de Estado. Apenas na seção seguinte trataremos de 
discutir por que esse processo assumiu características autoritárias e de que 
forma os interesses agroexportadores afetaram essa evolução.  

Uma das tarefas decisivas na construção de Estados diz respeito à 
expansão da capacidade de extração de recursos por parte da autoridade 
pública.10 Apesar do desempenho do Estado brasileiro no período aqui 
analisado estar longe de ser espetacular, parece-nos contudo que algumas 
conquistas nesse terreno da arrecadação de recursos merecem a atenção que 
lhes tem sido amplamente negada. Assim, têm sido também negligenciados 
os instrumentos legais, ideológicos e administrativos desenvolvidos para 
legitimar e operacionalizar a captação de impostos, taxas e outras fontes de 
receita pública. E, no entanto, existem indicações sugestivas, embora 
esparsas, de que a capacidade extrativa do poder público durante a 
República Velha se ampliou em termos de volume e complexidade 
administrativa.  

Assim, por exemplo, Graham demonstrou que apesar da transferência 
de diversas atribuições fiscais para os estados e municípios com o advento 

                                                 
9 Nunes Leal (1975).  
10 Tilly (1975).  



174 
 

da República, o orçamento do governo federal no período 1889-1899 se 
manteve inalterado, em termos reais, relativamente aos últimos anos do 
Império.11 Ora, se a administração federal não perdeu em termos absolutos 
apesar da descentralização fiscal, então podemos antecipar que houve uma 
expansão significativa no total dos recursos públicos.  

Os dados orçamentários sugerem ainda que a capacidade de extração 
de recursos do Estado cresceu no período graças a criação de novas taxas e 
outras fontes de renda. Assim, enquanto ao final do Império o total de itens 
listados no orçamento federal sob a rubrica “receitas do Estado” incluía 
uma média de 50, ao final da República Velha o número desses itens tinha 
triplicado.12 Mais ainda, alterações na participação relativa das diferentes 
taxas no total da receita sugerem que o poder federal logrou estabelecer 
novas fontes de extração de recursos, apesar da estrutura fiscal 
descentralizada do modelo federativo adotado. Embora os impostos sobre 
importações tenham constituído uma fonte crucial da receita federal durante 
toda a República Velha, outras taxas foram criadas ou ampliadas e adquiriram 
importância crescente no tempo para o orçamento da União. O esforço de 
consolidar fontes alternativas de extração de recursos foi sobretudo marcante 
à época da Primeira Guerra na tentativa de contrabalançar os efeitos da 
redução no volume das importações. Nesse sentido foi particularmente 
notável a elevação do imposto sobre o consumo e as reformas 
administrativas efetivadas para assegurar uma arrecadação mais eficiente do 
mesmo.13 E interessante observar aqui que depois do término da guerra, 
quando as importações se recuperaram, a participação do imposto sobre 
consumo na receita federal não reverteu a seus níveis anteriores. Na década 
de vinte esse imposto constitui aproximadamente um terço do total da 
receita, uma contribuição bastante ampliada se lembrarmos que antes da 
guerra sua participação no orçamento era, em média, da ordem de 15%.14  

O esforço público foi menos bem-sucedido no que se refere à taxação 
direta. De qualquer forma, a tributação sobre rendas aumentou sua 

                                                 
11 Graham (1977).  
12 Balanços da Receita e Despesa do Império e da República, Rio de Janeiro: Imprensa 
Oficial, 1884-1931. 
13 Villela e Suzigan (1975). pp. 122-123. 
14 Jacob (1979), pp. 23-24.  
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participação na receita, evoluindo de 1,5% na década de 10 para 2,8% nos 
anos 20, apesar da resistência oposta pela sociedade.15  

No que se refere a despesa pública, como se vê na Tabela 1, não 
houve grandes alterações no padrão de alocação de recursos do governo 
federal ao longo da República Velha entre os diversos ministérios. E 
relevante observar, porém, que os dois ministérios responsáveis pela maior 
parte dos gastos públicos — “Fazenda” e “Transportes e Obras Públicas” — 
invertem sua posição relativa nos três últimos períodos descritos na Tabela 
1. Isto é, o Ministério da Fazenda perde sua posição de liderança para o de 
Transportes e Obras Públicas, sugerindo que o poder central assumia uma 
postura mais dinâmica.  

A alocação de recursos ao Ministério da Fazenda destinava-se 
prioritariamente a responder às obrigações da dívida pública e sua 
magnitude relativa é coerente com as crises financeiras crônicas do período. 
No caso de “Transportes e Obras Públicas”, a maior parte dos recursos se 
destinava ao setor de ferrovias, objetivo esse que lograva o consenso entre o 
poder público e os interesses agrários dominantes. Para esses últimos, a 
expansão do sistema ferroviário significava menores custos de produção.16 
Para o Estado, a ampliação do sistema de transportes constituía uma tarefa 
fundamental para assegurar sua penetração e regulamentação da vida social.  

As despesas governamentais com o Exército e a Marinha ocuparam, 
durante todo o período, o terceiro lugar no orçamento da União, absorvendo 
sempre mais de 20% do total dos recursos disponíveis. Observa-se assim 
que apesar da importância conferida às milícias estaduais pelo sistema 
federalista vigente, o poder central não descuidou de seu aparato militar. Na 
verdade, as evidências sugerem mesmo que houve um crescimento 
significativo das forças armadas federais durante o período. Assim, o 
crescimento do exército nacional entre 1890 e 1930-foi de 220%, 
consideravelmente superior ao crescimento da população global no mesmo 
período que foi da ordem de 162%.17 

 

                                                 
15 Ibid., p. 26. 
16 Pereira Reis (1977). 
17 Carvalho (1977), p. 201. 
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O crescimento do aparato militar foi sobretudo marcante na década 
de 20 dando mostras de que o governo federal se empenhava em neutralizar 
a força das tropas sob comandos regionais. Como se deduz da Tabela 2, as 
tropas federais cresceram em 70% entre 1917 e 1928, crescimento esse 
muito superior ao das forças estaduais. A Tabela 3 ilustra o fato de que 
antes do término da República Velha o exército nacional já tinha superado 
em números o total das tropas estaduais, estabelecendo a tendência 
centralizadora que se acentua dramaticamente após a Revolução de Trinta. 
Além dessa expansão do volume das forças armadas, o governo federal se 
empenhou também na modernização do equipamento militar e na promoção 
de programas de treinamento que redundaram em maior profissionalização 
do aparato militar conforme ressaltado na literatura sobre o tema.18 

Tabela 2 — Tamanho das principais milícias estaduais e da tropa federal 
em 1917 e 1928 

 1917 1928 Crescimento percentual 
São Paulo 8.618 7.622 11,56 
Minas Gerais 2.976 4.111 38,13 
Rio Grande do Sul 2.528 3.212 43,31 
Bahia 2.200 3.153 43,31 
Tropas Federais 24.070 40.926 70,02 

Fonte: Levine (1970), p. 157. 

Tabela 3 — Evolução das tropas estaduais e federais em milhares de 
homens, 1909-1937 

 1909 1917 1921 1927 1932 1937 
Tropas 
Federais 

19 22 29 38 58 75 

Tropas 
Estaduais 

18 28 29 28 33 38 

Fonte: Levine (1970), p. 157. 

Quanto à evolução do aparato burocrático, embora os dados 
disponíveis não nos permitam uma avaliação precisa, há indicações de que 
houve uma expansão significativa no período.19 Como tem sido amplamente 

                                                 
18 Keith (1976); Carvalho (1977); McCann (1977).  
19 A comparatividade dos dados censuais é extremamente precária dada a mudança de 
critérios classificatórios e imprecisão das definições. Tendo em vista essas ressalvas, 
observe-se que o número de funcionários públicos (federais e estaduais) passa de 10.710 em 
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salientado, a expansão do emprego público se explica aí muito mais em 
termos do clientelismo empreguista generalizado que em função de uma 
crescente eficiência administrativa do Estado. De qualquer forma, para o 
empregador público esse mesmo fato não deixa de constituir um recurso 
estratégico de poder: sob a forma da patronagem, o Estado se convertia em 
um empregador importante da população urbana em expansão. É razoável 
supor também que pelo menos uma pequena parcela do crescimento da 
burocracia pública se traduzia em incrementos de eficiência administrativa. 
Nesse sentido, Vieira da Cunha sustentou que desde a Primeira Guerra o 
governo federal se empenhou de forma deliberada na ampliação da máquina 
burocrática, no fortalecimento do sistema de segurança e na ajuda 
administrativo-financeira aos estados mais afligidos por problemas 
econômicos e sociais.20 

Finalmente, além das dimensões orçamentária, militar e burocrática, 
pode-se observar o processo de state-building do período através da 
crescente centralização do poder. Nesse sentido, tem sido mesmo salientado 
que a própria política dos governadores (aparentemente uma instituição do 
federalismo descentralizado) aponta para o fortalecimento do poder de 
barganha do poder central.21  

A postura clientelista dos estados-membros era basicamente uma 
consequência da insolvência crônica desses. Apesar da descentralização 
fiscal, praticamente a totalidade das administrações estaduais recorria 
incessantemente aos fundos da União. Aparentemente, apenas São Paulo 
escapava à tutela financeira do poder central, conforme sugerem as 
evidências de que mesmo o estado de Minas Gerais, que o secundava em 
importância, dependia financeiramente do governo federal.22  

Outra evidência sugestiva da tendência à concentração de poder diz 
respeito às frequentes intervenções armadas da União nos estados. Assim, 
sete dos doze presidentes em exercício durante a República Velha 
ordenaram intervenções.23  

                                                                                                                 
1872, quando foi realizado o primeiro censo demográfico nacional, para 45.700 em 1900, 
atingindo 97.712 à época do censo de 1920. 
20 Vieira da Cunha (1963), p. 36. 
21 Veja-se, por exemplo, Levine (1978), esp. p. 130.  
22 Wirth (1977), p. 164 e 204.  
23 Keith (1976), pp. 65-66.  
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Finalmente, as modificações introduzidas pela reforma constitucional 
de 1926 atestam igualmente iniciativas centralizadoras de poder por parte 
do Estado. É curioso observar que desde os primeiros anos deste século 
existiam demandas por uma revisão centralizadora da constituição, 
sobretudo por parte de representantes do poder jurídico, naturalmente mais 
voltados para a dimensão legal do processo de state-building.24 Tais 
demandas enfrentaram sempre a oposição vociferante das oligarquias 
empenhadas na preservação da independência regional. Essa oposição, bem 
sucedida por vários anos, sucumbiu finalmente quando sob a presidência de 
Bernardes foi aprovada a reforma constitucional. O histórico da reforma em 
questão deixa poucas dúvidas de que a iniciativa partiu do executivo 
federal. Ele sugere também que a denúncia oposicionista quanto à “conduta 
autoritária” do presidente em exercício era em alguma medida pertinente: 
aparentemente, Bernardes limitou a discussão da reforma ao círculo restrito 
dos que o apoiavam. Além disso, ele aproveitou o estado de sítio vigente 
para conseguir uma rápida aprovação do projeto de reforma no Congresso.25  

As alterações introduzi das na Constituição de 1891 afetaram 
sobretudo a autonomia dos estados da federação. O direito de intervenção 
do poder federal nas unidades-membros foi ampliado graças à revisão do 
artigo 6 da Constituição que regulava a matéria.  

Essa expansão e concentração de poder que viemos de salientar, 
obviamente, por si próprias não nos autorizam a ver no processo de state-

building que tem lugar durante a República Velha um sentido autoritário. É 
desnecessário enfatizar aqui que avanços em termos de extração progressiva 
de recursos, ampliação do aparato militar, centralização do poder, etc., são 
aspectos típicos da construção de qualquer Estado moderno. Nesse sentido, 
as evidências acima apresentadas permitem-nos até o momento apenas 
concluir que a República Velha não constitui um hiato no processo de state-

building como nos sugerem de forma implícita ou explícita algumas 
análises do modelo federalista então vigente.26 Porque, na experiência 
brasileira, crescimento estatal e autoritarismo se associaram, tem de ser 

                                                 
24 Veja-se, por exemplo, Cavalcanti (1900).  
25 Almeida Magalhães (1973), pp. 174-179. Para um exame da argumentação oposicionista 
sobre a Reforma veja-se: Congresso Nacional, Documentos Parlamentares: Revisão 

Constitucional, Vol. I, esp. pp. 98-105, 201-209, 466481,493-503; Vol. V, pp. 35-75.  
26 Veja-se, por exemplo, Oliveira Torres (1961). 
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buscado no tipo de interações que se estabelecem entre as esferas pública e 
privada, e na sequência temporal relativa dos processos de state-building e 
incorporação política de diferentes setores sociais.  

A Politização da Economia no Sistema Oligárquico-Rural  

A Constituição Republicana de 1891 consagrou o principio do 
liberalismo econômico da mesma forma que o do liberalismo político. A 
inviabilidade desse último, que se tornou notória, não chega a surpreender 
dado o contexto oligárquico propício à fraude eleitoral, ao recurso sistemático 
da violência privada, à ausência de oposições institucionalizadas etc. No que 
se refere ao liberalismo econômico, a evolução histórica é aparentemente 
mais intrigante, já que as próprias oligarquias rurais pareciam ver nele um 
valor extremamente importante. Elas próprias, em defesa do sistema 
republicano-federativo chamaram a atenção para a necessidade de libertar a 
iniciativa individual do controle burocrático centralista do regime imperial. 
Para os cafeicultores de São Paulo sobretudo, a descentralização 
republicana respondia ao anseio de ampliar o espaço das atividades 
privadas que as potencialidades de uma economia em expansão tornavam 
extremamente atraente. E, no entanto, uma vez consolidada a República e 
com ela a incontestável dominação das oligarquias rurais, a defesa do 
laissez-faire cedeu lugar a uma pressão crescente dos cafeicultores pela 
intervenção do poder público na esfera econômica. Se a opção por soluções 
de autoridade já se faz clara no caso da formação do mercado de trabalho, 
conforme mencionávamos anteriormente, isso se toma ainda mais patente 
no caso da evolução da política cafeeira.  

A incontestável hegemonia dos cafeicultores permitiu-lhes vencer a 
resistência inicial do Estado em atuar como agente cartelizador da 
produção, o que, por sua vez, reforçou ainda mais o poder dos cafeicultores. 
E uma vez que as oligarquias rurais consolidaram seu monopólio do poder 
político, o liberalismo econômico perdeu sua razão de ser. 
Consequentemente, os princípios do laissez-faire foram abandonados em 
favor da intervenção estatal permanente.  

Dada a inexistência de interesses competitivos organizados, o Estado 
estava logicamente predisposto a aceitar as demandas do setor cafeicultor. 
Assim, a distinção entre a esfera pública e a privada se tomou nebulosa, 
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particularmente a nível regional.27 É importante lembrar, porém, que a 
confluência dessas duas esferas não foi um processo automático, e que 
eventualmente emergiram divergências entre elas. Na verdade, foi a 
necessidade de vencer a resistência do poder público a intervir que levou os 
cafeicultores a elaborarem uma ideologia justificadora do protecionismo 
estatal,28 A racionalização destinada a identificar seus interesses com os 
interesses gerais da nação lançava mão, sobretudo, da incontestável 
superioridade da economia cafeeira sobre outras atividades produtivas 
nacionais. Além disso, como seu produto se destinava à exportação, os 
cafeicultores lançaram mão de argumentos nacionalistas, convocando à luta 
contra o capital estrangeiro que se apropriava da riqueza nacional.29  

Dessa interação entre economia e política emergiu um padrão que 
afetou decisivamente o processo de state-building conferindo-lhe uma 
direção autoritária. Levando o poder público a intervir, primeiro de forma 
esporádica e depois permanentemente, os cafeicultores conferiram ao 
Estado uma posição estratégica. Em termos históricos, a pressão dos 
produtores pelo intervencionismo se deu precocemente, no sentido de que 
ela se efetiva num contexto onde outros setores da sociedade ainda 
permanecem marginais à esfera política. Essa precocidade relativa do 
Estado permite-lhe mais tarde tutelar a incorporação de novos interesses à 
arena política. Esse padrão de incorporação difere profundamente do 
desenvolvimento das democracias liberais-burguesas onde intervencionismos, 
mercado livre traduzia a disputa de interesses sociais competitivos, 
ingrediente vital na consolidação da democracia-liberal.30 

Concebida como iniciativa excepcional e de emergência, a primeira 
experiência de intervenção no mercado cafeeiro, iniciada em 1906, abriu 
caminho à segunda. Assim, o segundo programa de valorização cafeeira 
entrava em ação em 1917, antes mesmo de terminada a liquidação dos 

                                                 
27 Isso explicaria, talvez, por que muitos interpretam a descentralização político-
administrativa do período como um indicador de statelessness. 
28 Para uma análise detalhada do discurso justificador da intervenção estatal no mercado, 
veja-se Reis (1979), capo 5, que examina a discussão do tema no Congresso Nacional e 
também no interior da Sociedade Rural Brasileira.  
29 É evidente que esse argumento constitui uma racionalização ideológica, já que na prática a 
exportação cafeeira estava ligada ao capital estrangeiro.  
30 Para uma discussão da dimensão política da disputa liberalismo vs. intervencionismo no 
caso inglês, veja-se Brebner (1948). 
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estoques da primeira operação. Por volta de 1920, as atividades da segunda 
intervenção estavam concluídas com sucesso, reforçando a crença na 
superioridade dos recursos de autoridades embora a ação do Estado fosse 
ainda definida como instrumento temporário para restabelecer o equilíbrio 
do mercado.  

Entretanto, o terceiro programa de emergência entrava em vigor 
pouco depois e com ele a construção de armazéns para estocagem de café, 
indicação clara de que a intervenção se tomava permanente. O envolvimento 
do governo no mercado cafeeiro se institucionalizara. Os cafeicultores tinham 
vencido definitivamente a batalha pelo intervencionismo.  

Apesar da relutância inicial do governo em intervir, tratava-se 
também de uma vitória do setor público que estabelecia para si um lugar 
estratégico na economia. Em 1922 o Congresso Nacional aprovava 
legislação criando um instituto para a defesa permanente do café, provido 
de fundos próprios. Obstáculos de natureza política e econômica tomaram 
praticamente inexpressiva a atuação do primeiro “Instituto de Defesa 
Permanente do Café”. De qualquer forma, o fato decisivo era a legitimação 
do envolvimento contínuo da autoridade pública na economia cafeeira. 
Quando mais tarde, em 1924, o governo de São Paulo assumiu a direção do 
Instituto, esse logo se tomou ativo. O Instituto do Café do Estado de São 
Paulo foi reorganizado em 1926 para uma proteção mais eficiente, e suas 
funções financeiras transferidas para o novo Banco do Estado de São Paulo 
estabelecido com fundos obtidos através de um empréstimo externo de 10 
milhões de libras esterlinas. O governo do estado e o Instituto eram os 
principais acionistas do banco cuja função central era fornecer crédito aos 
fazendeiros em contrapartida de café depositado nos armazéns oficiais ou 
de hipotecas sobre a propriedade rural. Entre a antiga figura do 
“comissário” individual e o banco do estado, os fazendeiros tinham 
percorrido um longo caminho. Mas também o governo do estado se 
fortalecia com a reforma de 26, acentuando seu controle administrativo 
sobre a economia cafeeira. A direção do Instituto do Café era agora 
exercida pelo Secretário da Fazenda do estado enquanto os representantes 
dos cafeicultores tiveram suas funções reduzidas ao status de “consultores”. 

Concluindo essa discussão, é importante enfatizar que embora os 
cafeicultores tenham conseguido reforçar sua dominação através da ação 
que cobraram ao poder público, eles propiciaram a este último as bases 
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ideológicas e institucionais que serviram de alicerce ao regime autoritário-
modernizante que se instalaria nos anos 30. A República Velha sucumbiria 
ante o impacto conjunto das crises política e econômica internas, mais a 
grande depressão mundial. Sob o novo regime estabelecido em 1930 o Estado 
emergiu fortalecido e sua intervenção, tanto na economia cafeeira quanto em 
outros setores da sociedade, ganharia importância crescente. Os cafeicultores 
tinham contribuído para criar um lugar privilegiado para o Estado na 
sociedade brasileira. Politicamente eles tinham esvaziado o liberalismo 
através das práticas oligárquicas que inibiram a competição de interesses, e 
viciaram a balança do poder em favor do executivo. Economicamente, sua 
politização da economia provocou a fusão entre a autoridade e o mercado 
propícia à “modernização pelo alto”. Depois do colapso da República Velha, 
o Estado passaria a regular a entrada de novos power contenders de forma a 
reservar para si uma função de tutela sobre a sociedade.  

Mercado, Autoridade e Ordem Política  

Nessa seção final gostaríamos de enfatizar, uma vez mais, que nem a 
expansão do Estado, discutida na primeira parte desse trabalho, nem a 
intervenção do poder público na economia que viemos de comentar, 
explicariam de per se o caráter autoritário do processo de state-building que 
tem lugar na República Velha. 

Ressalte-se ainda mais que, conforme sugerem outras experiências 
históricas, nem o somatório desses dois fenômenos poderia ser 
responsabilizado pela definição autoritária da ordem política em 
constituição. Nossa afirmação de que existem continuidades básicas no 
processo de state-building antes e depois de 30, conforme salientado 
anteriormente, recorre em ampla medida à noção de “oportunidade 
histórica” dos processos de expansão e fortalecimento do Estado. Levando-
se em conta que os processos de formação das classes e de construção do 
Estado são interativos, ressaltamos que um aspecto crucial na experiência 
brasileira é o fato de que o Estado se converte em um ator político 
privilegiado antes que outros interesses estejam aptos a competir com as 
elites agrárias. Isso explicaria em alguma medida por que, quando do 
enfraquecimento momentâneo do setor agroexportador, o Estado se viu em 
condições de promover o setor industrial à condição de sócio patrocinado da 
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coalização de poder; explicaria também, em parte, sua iniciativa de vincular 
os trabalhadores urbanos à arena política de uma forma subordinada.  

O exercício teórico-interpretativo que empreendemos neste trabalho 
não se pretende exaustivo. Ao contrário, estamos convencidos de que a 
exploração de nosso tema a partir de perspectivas de análise 
complementares seria extremamente vantajosa. Assim, se nossa discussão 
privilegiou por um lado o processo de expansão do poder público e, por 
outro, as opções de política econômica dos cafeicultores, a abordagem que 
privilegia, alternativamente, os condicionantes econômico-estruturais do 
processo de state-building já se revelou bastante fértil, prescindindo aqui de 
qualquer justificativa. Ressalte-se, a propósito, que a própria discussão 
empreendida nas páginas anteriores não nega os condicionantes estruturais 
dentro dos quais se exerceram opções políticas particulares. A identificação 
dos referidos parâmetros é um dos óbvios benefícios da perspectiva 
econômico-estrutural, permitindo evitar o bias voluntarista que com certa 
frequência ameaça as abordagens predominantemente políticas.  

Outra vantagem da ótica de investigação histórico-estrutural é 
permitir uma visão do processo de state-building no marco do sistema 
econômico mundial. Nessa perspectiva, a questão do timing da construção 
do Estado (que aqui exploramos tão-somente no âmbito nacional) ganha 
maior abrangência e complexidade. Esse é, por exemplo, o caso da obra já 
clássica de Gerschernkron que viu no papel estratégico do Estado na 
economia um imperativo ditado pelo atraso relativo a outras sociedades-
nacionais.31 A perspectiva teórica da dependência leva ainda mais à frente a 
proposta de historicização do processo de state-building ao privilegiar a 
própria interpenetração sistema internacional-sociedades nacionais na 
análise de sociedades subdesenvolvidas.  

Mas se o voluntarismo é a distorção típica da análise política, o 
mecanicismo parece constituir o equivalente na análise que confere 
prioridade aos determinantes econômicos. Ambos os riscos parecem, aliás, 
ter uma fonte comum qual seja a tendência a conceber “política” e 
“economia” como entidades substantivas e discretas. Nesse sentido, 
sugerimos que há ainda uma outra ótica de análise que poderia concorrer 
para minimizar as chances de ambos os tipos bias a que nos referimos. Essa 

                                                 
31 Gerschernkron (1966). 
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seria a análise das representações ideológicas de uma sociedade sobre a 
articulação mercado-autoridade. A discussão que se segue explora de forma 
meramente sugestiva possíveis contribuições desse tipo de análise no caso 
específico do processo brasileiro de state-building sob a República Velha.  

A contribuição teórica de L. Dumont que tem se dedicado à tarefa de 
analisar a transformação ideológica típica do mundo moderno parece-nos 
bastante fecunda nesse contexto.32 A ideologia enquanto ideias e valores — 
ou representações — comuns a uma sociedade, constitui para ele um foco 
privilegiado para elucidar a articulação historicamente variável entre 
religião, moral, política e economia. Na verdade, a própria constituição de 
cada uma dessas categorias, salienta, é um fenômeno socialmente elaborado 
ao longo da história. Na sua perspectiva, a revolução ideológica moderna 
envolve basicamente a substituição de uma imagem “holista” e 
hierarquizada da sociedade por uma “individualista” e igualitária. O 
surgimento da “política” e da “economia” como categorias próprias é visto 
como resultado ou concomitante dessa substituição, já que no universo 
holista ambas se encontram imersas na religião e na moral.  

Com a ascensão da ideologia individualista, salienta Dumont, a 
economia enquanto categoria filosófica assume o lugar central em nosso 
universo. Ela é a dimensão primordial em uma representação do universo 
que privilegia a relação dos homens com as coisas sobre a relação dos 
homens com os homens, e a riqueza móvel sobre a riqueza imobiliária. Em 
função dessas transformações, a economia que anteriormente não se 
distinguia da política, ganha precedência ontológica sobre esta.  

A importância da política no universo individualista revela-se, 
sobretudo, na relação entre valores de um lado, e autoridade e poder, de 
outro, porque é através dessa relação que indivíduos atomizados formam 
um todo social. Isso explicaria, na perspectiva do autor, por que o Estado-
nação é a forma característica do Estado moderno. Nas suas palavras, “... a 
nação é a forma normal da sociedade global no universo individualista”.33 
Ela é, neste sentido, um paradoxo, pois envolve em princípio duas coisas 
que se excluem: uma coleção de indivíduos, e um indivíduo coletivo. A 

                                                 
32 Dumont (1970) e (1977). Toda a discussão subsequente sobre o autor é baseada nas duas 
obras aqui citadas.  
33 Dumont (1970) p. 33. 
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constituição do Estado nacional não pode deixar de enfrentar esse paradoxo, 
e as soluções variáveis encontradas para o problema explicam, em ampla 
medida, variações entre as sociedades modernas. É assim, por exemplo, que 
o autor explica como difere a ideia de “nacionalidade” na França e na 
Alemanha. Cada uma dessas nações ordena e coordena de forma peculiar as 
individualidades e o indivíduo coletivo. No caso francês, salienta ele, não 
há nenhum intermediário ontológico entre o homem individual e a 
humanidade em geral. A nação é simplesmente a manifestação empírica da 
humanidade. No caso da Alemanha, salienta, há uma fusão peculiar entre 
“holismo” e “individualismo” que permite ver no homem, ao mesmo 
tempo, um indivíduo e um ser social; o universal existe apenas em suas 
formas particularizadas e vivas. Nessa perspectiva, a nação une a qualidade 
de ser ao mesmo tempo um indivíduo e a corporificação real da espécie. 

Embora Dumont não explore as implicações dessa diversidade de 
soluções ao paradoxo da “nação” na conformação da ordem política 
nacional, esse nos parece um desdobramento fértil de sua análise. Nesse 
sentido, sugerimos que a politização da economia no Brasil da República 
Velha pode ser examinada enquanto elaboração ideológica que, ao articular 
o par mercado-autoridade, não apenas racionaliza os interesses 
agroexportadores, mas afeta também a definição do Estado nacional.  

Coerentemente com a visão moderno-individualista, os cafeicultores 
expressam na sua defesa do intervencionismo o primado ontológico da 
economia sobre a política. Essa última é vista não como algo dado na 
natureza, mas como a área onde os homens exercem suas vontades inclusive 
para enfrentar o “dado” da economia. Por sua vez, a acentuada especialização 
agroexportadora da economia brasileira do período favorece uma 
identificação dos interesses exportadores como os interesses da nação. 
Ilustrativa disso é a afirmação frequente de que “o Brasil é o café”. Nesse 
contexto, as relações de mercado são definidas primariamente como relações 
da nação com o exterior. É assim que nas discussões do Congresso Nacional 
a intervenção é muitas vezes definida como obrigação moral do Estado.  

O fato de que a autoridade do poder público apareça como superior 
ao esforço coletivo voluntário dos indivíduos no mercado, parece mais 
compatível com uma solução do paradoxo da nação, acima aludido, que 
privilegia o indivíduo coletivo sobre as individualidades que o compõem. 
Essa solução é também favorecida pelo fato de que à plena prioridade da 
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economia “para fora” não corresponde, em grau pelo menos, idêntico 
desenvolvimento interno. A sociedade brasileira do período apresenta 
forte componente “holista” que se manifesta de forma clara nas relações 
de trabalho.34  

A predominância do indivíduo coletivo pareceria sugerir, à primeira 
vista, que a resolução da nacionalidade no Brasil teria sido similar à solução 
alemã anteriormente mencionada. Ressalte-se porém, que há no caso 
brasileiro uma diferença crucial que se refere à ausência de pressão militar 
externa. Aqui, a definição da nacionalidade no período analisado é 
basicamente influenciada pela especialização agroexportadora da economia. 
É no nível do mercado internacional que a nação se representa por 
excelência como um indivíduo coletivo.  

Se o mercado mundial informa a identidade nacional brasileira, no 
âmbito doméstico, ao contrário, o papel do mercado é minimizado. Em 
nome do primado da nação, da harmonia social, as divergências de 
interesses econômicos devem ser subordinadas à tutela da autoridade 
pública. Essa ideologia transparece com nitidez quase caricatural na 
formulação de um membro expressivo da oligarquia paulista:  

O Estado semelha o pai de família, os cidadãos representam os filhos 
e genros, diante das riquezas nacionais. Tem aquele como missão, 
por meio de leis justas, moderar os apetites exagerados dos pobres 
contra os ricos, e conter paralelamente os maus instintos de excessiva 
absorção da riqueza comum por parte de alguns cidadãos contra 
quase todos os outros.35 

No que se refere especificamente ao processo de state-building da 
República Velha, a fusão ideológica que os interesses cafeeiros promovem 
entre o público e o privado, termina paradoxalmente por conferir ao 
Estado uma crescente irresponsabilidade frente a interesses sociais 
específicos. Nem mesmo as divergências reconhecidas entre as elites 
agrárias estaduais exercitaram o Estado na mediação de interesses 
concorrentes porque a fórmula federalista tinha imposto um padrão de 
demandas regionalmente segmentadas que favorecia um estilo hierárquico 
e patronal do exercício do poder. 

                                                 
34 Pereira Reis (1979), cap.2. 
35 Braga (1948), p. 159. A publicação original é de 1921. 
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O fato de que o Estado crescia e centralizava poder sem ter que 
mediar entre interesses divergentes, explicaria em alguma medida o bias 
antirrepresentacional da ordem política brasileira, a tendência corporativista 
apontada por diversos analistas, a negação das classes que colocariam em 
xeque o primado do indivíduo coletivo no âmbito do Estado-nação.  

Não é demais insistir que nossa breve exploração da perspectiva de 
análise sugerida por Dumont tem por objetivo apenas sugerir as 
potencialidades desse enfoque. Estudos comparados que permitam 
identificar contrastes e paralelos entre a experiência brasileira aqui referida 
e outras sociedades agroexportadoras parecem-nos extremamente atraentes. 
Comparações desse tipo permitiriam checar a consistência das 
interpretações teóricas, sugerir novas linhas de pesquisa, e, eventualmente, 
iluminar outras experiências de state-building. Ousando ainda mais, 
sugerimos que se a pesquisa histórico-comparada atestar a fertilidade desse 
enfoque, poderemos pensar também em novas comparações que informem 
teoricamente o processo contemporâneo de evolução dos Estados-nações 
quando fenômenos tais como a transnacionalização do capital e a 
revivescência da tônica primário-exportadora no terceiro mundo terão 
certamente afetado as representações ideológicas da nação e do Estado.  

Concluindo, gostaríamos de reiterar que o esforço de identificar as 
raízes históricas do processo autoritário de modernização que tem lugar 
depois de 30 anos não nos leva a nenhuma conclusão fatalista. Não se trata 
aqui de um empenho em reduzir à interação Estado-elites agroexportadoras 
na República Velha toda nossa história subsequente. Deve ficar claro que 
identificar as bases de um processo autoritário de state-building não 
significa erigir novas “essências antidemocráticas” para caracterizar a 
história do Brasil. Como salientamos anteriormente, state-building é um 
processo contínuo no qual intervêm forças histórico-dinâmicas e os atores 
sociais que as confrontam. Tais intervenções permanecem focos relevantes 
de investigação científica, ao mesmo tempo que colocam desafios 
renovados à prática política.  
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PADRÕES DE AÇÃO COLETIVA DOS PLANTADORES PAULISTAS DE CAFÉ: 
1932-19331 

Maurício A. Font 

Introdução e contextualização 

Dorme nenê 
Que a cuca vem pegar 
Papai está na roça 
Mamãe no cafezal 
(Cantiga paulista de ninar) 

Tem-se tradicionalmente atribuído aos grandes fazendeiros de café de 
São Paulo um papel decisivo no surgimento e na dinâmica da sociedade 
brasileira moderna. A eles caberia o mérito de efetivar relações capitalistas 
modernas — um processo que encontraria antecedentes na Abolição da 
escravidão em 1888, na adoção do sistema de trabalho livre do colonato e 
na queda do Império em 1889. O sistema republicano federativo 
subsequente é considerado sob um domínio tão grande das elites cafeeiras 
que foi denominado “República do Café”. O café realmente era o rei da 
República Velha brasileira (1889-1930), sendo frequentemente responsável 
por mais de 70% das exportações e constituindo o locus da acumulação de 
muitas fortunas brasileiras. 

O termo “hegemonia” tem sido usado na literatura para caracterizar o 
domínio dos fazendeiros paulistas sobre a sociedade brasileira (e.g., Fausto 
1977). As raízes da hegemonia do fazendeiro estavam no predomínio 
econômico da forma de produção por ele controlada, a fazenda do planalto 
central e ocidental do estado de São Paulo. Ao contrário do sistema de 
plantation baseado na escravidão que surgiu em ondas anteriores da 
expansão cafeeira no Brasil e outras regiões de São Paulo, o sistema dessa 
região (ou zona de Santos) veio a se apoiar quase que inteiramente no 
trabalho livre — principalmente de imigrantes europeus — mesmo antes da 
Abolição de 1888. O trabalho livre, exercido na forma de colonato, 
apareceu aos olhos de muitos observadores como o elemento-chave para 
uma instituição capitalista moderna. Ao lado do intermediário comercial de 

                                                 
1 Este artigo foi traduzido por Denise Botman. 




