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A OLIGARQUIA E A CRISE DO ESTADO NA AMÉRICA CENTRAL1  

Edelberto Torres Rivas  

Toda crise política consiste, sumariamente falando, num conjunto de 
características particulares assumidas pela luta de classes numa sociedade, 
quando — como o recorda Poulantzas2 — um certo equilíbrio geral se 
rompe e atinge o campo das relações sociais. Para que tal acontecimento se 
produza, é preciso que alcance uma dimensão social global e que afete uma 
totalidade de forças sociais relacionadas numa forma específica de 
organização. Em outras palavras: devem ser alteradas não apenas a relação 
social (política, econômica, ideológica), mas as possibilidades asseguradas 
de sua reprodução normal.  

Por isso, são insuficientes as explicações que reduzem a crise política 
ao mundo. A análise deve saber encontrar as determinações que podem 
explicar a razão pela qual se alteraram, no mundo da política, os 
compromissos estabelecidos entre interesses classistas, as alianças entre os 
grupos ou frações de classe que concorrem para a formação do que 
chamamos de estrutura de dominação de uma sociedade, e não só, nem 
necessariamente, o poder do Estado.  

Mais ainda: nesse quadro, acreditamos que a crise só pode ser 
considerada como crise revolucionária quando a ruptura nas relações 
políticas atinge o conjunto de elementos em que se baseia o poder da classe, 
e não quando simplesmente afeta sua expressão institucional, ou seja, o 
Estado entendido como o conjunto burocrático-repressivo e o sistema de 
normas que sancionam essas funções.3 Com efeito, a debilidade das 
lealdades que mantêm a subordinação de umas classes por outras — ou o 
“mal-estar” na vontade de poder dos sujeitos históricos, expressa como uma 
desagregação na conduta do poder — tem que se manifestar também na 
existência e crise dos partidos, da Igreja, dos meios de comunicação, dos 
sindicatos, da escola, da família e, fundamentalmente, nas relações sociais 
de produção, nas quais se fundamenta a dominação de classe.  

                                                 
1 Este artigo foi traduzido por Carlos Nelson Coutinho. 
2 N. Poulantzas. Fascismo y Dictadura. México. Siglo XXI, 1971, p. 58.  
3 R. M. Marini, El reformismo, la contrarrevolución, México, Era. 1976, pp. 92-94, utiliza 
essa distinção para explicar — no caso chileno — como a conquista do aparelho estatal não 
soluciona o problema do poder.  
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Em oposição à visão vulgar do marxismo — que explicaria os 
contratempos da superestrutura (política) como um reflexo mais ou menos 
sofisticado do que acontece na base (econômica) —, tentamos examinar 
neste trabalho como e porque ocorrem os atuais processos críticos no 
conjunto do sistema de dominação na América Central, e, por conseguinte, 
como tudo isso pôde desembocar numa crise revolucionária que é sempre 
um desafio ao poder do Estado (e uma prova de sua debilidade) enquanto 
vértice institucional da dominação de classe.4 O conjunto desse processo é 
mais do que um “reflexo” que se originaria no movimento da estrutura 
econômica, embora esse movimento contraditório faça parte da explicação 
tentada. Longe de constituir um reflexo — no sentido de revelar uma coisa 
por meio da outra —, em sua dinâmica a estrutura econômica é tanto 
origem como consequência dos fatos políticos. Essa proposição talvez só 
possa ser aceita quando se reconstrói a noção de sociedade como totalidade 
contraditória em movimento; e, nessa noção, a dimensão econômica é 
decisiva para a análise e para a apresentação explicativa. Convém examinar, 
no plano histórico concreto, a natureza da sociedade centro-americana e os 
efeitos das crises que a afetam a partir de 1930.  

O fortalecimento da dominação oligárquica 

Já é hoje um fato comprovado que a crise de 1929-1930 teve uma 
dimensão essencialmente econômica, ao repercutir no interior da sociedade 
centro-americana sob a forma de uma letargia produtiva de efeitos 
prolongados. A recessão teve uma profundidade que foi indubitavelmente 
menor do que sua extensão no tempo. Por isso, não foi experimentada 
localmente como uma catástrofe financeira que interrompesse bruscamente 
os circuitos de produção, mas como uma estagnação de ampla duração, que 
só se conclui em finais da Segunda Guerra Mundial.  

O caráter agrário da sociedade centro-americana e a natureza dos 
vínculos econômicos estabelecidos com o exterior através do comércio 
determinaram, decerto, efeitos paulatinamente regressivos do que, em 

                                                 
4 Um trabalho anterior de minha autoria desenvolve apenas tangencialmente o problema das 
crises econômicas aqui tratado. Obviamente, para avançar na compreensão da crise centro-
americana, a análise dos atores e do modo como eles se movimentam não é suficiente, se não 
se examinar o cenário em que tudo isso se processa. Cf. “Ocho claves para compreender la 
crisis política en Centroamerica”, Polémica, n.1, San José. 1981 
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outras partes, foi um verdadeiro terremoto financeiro. As coisas se 
processaram assim por causa da natureza da estrutura agrária, na qual 
predominava a economia parcelar e a grande propriedade fundiária. A 
capacidade de absorção das economias camponesas foi posta à prova 
quando, nessa oportunidade, forneceu refúgio às massas rurais 
desempregadas, num efeito de involução social. Tal como ocorre numa 
economia tipicamente monoexportadora, onde os impulsos dinâmicos se 
originam na demanda externa, a perda de tais impulsos — expressos numa 
paulatina queda da demanda — traduziram-se numa decadência parcial do 
setor monetário do mercado interno, mas sem por isso provocar 
consequências catastróficas.  

É oportuno recordar que as flutuações cíclicas de auge e de pressão a 
que estão submetidos os preços internacionais dos produtos de exportação 
— no caso, o café — não podiam ampliar ou reduzir por si mesmas nem o 
salário, nem as demais condições de reprodução da força de trabalho. E isso 
porque tais condições, expressas na cesta de consumo familiar, são 
determinadas por fatores internos estabelecidos pela estrutura social e 
cultural oligárquica. O nível de vida da população camponesa se movia no 
limite em que o consumo se basta a si mesmo como economia de 
subsistência. Contudo, houve desemprego em nível nacional, embora menos 
visível no campo, onde na década de 30 viviam 80% da população. 

Quadro 1 — América Central: Produção e exportação de café (1929-1945, 
em milhões de libras) 

Ano Produção Exportação Ano Produção Exportação 
1929/30 329 276 1937/38 356 351 
1930/31 344 343 1938/39 354 316 
1931/32 286 288 1939/40 341 306 
1932/33 346 250 1940/41 319 294 
1933/34 286 298 1941/42 378 261 
1934/35 323 295 1942/43 375 305 
1935/36 326 297 1943/44 344 317 
1936/37 402 300 1944/1945 370 316 

Por seu turno, o “empresariado” agrícola (latifundiários com 
diferentes graus de capitalização) pôde continuar operando, ainda que seus 
lucros tenham diminuído; e a acumulação, nesse caso, produz-se através da 
ampliação do fundo de terras ou sob a forma de acumulação de riqueza e 
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não de capital, caso em que a perda (não total mas parcial) da renda pode 
ser absorvida pela estrutura latifundiária, sem que sejam basicamente 
afetados os recursos destinados à produção extensiva. Por outro lado, o 
lucro extraordinário que se expressa na renda da terra não depende da taxa 
de lucro que se materializa no mercado através da venda dos produtos 
agrícolas agora em crise. A produção de café se apoiava amplamente no 
estatuto laboral do colono (Guatemala, El Salvador, Nicarágua) ou do 
produtor parcelar (Costa Rica); em ambos os casos, o cafeicultor evita os 
contratempos do pagamento do salário, deixando à margem dos custos de 
produção a manutenção’ e reprodução da força de trabalho. 

Tal como aparece no Quadro 1, mais do que quedas espetaculares na 
produção regional ou na exportação, o que se produziu foi uma estagnação 
oscilante de mais de quinze anos, um corpo de cobra no qual, embora a 
cabeça e a cauda se movam, estão sempre no mesmo nível. O preço do café 
registrou, nos primeiros cinco anos que se seguiram ao crack, uma queda 
média equivalente a 50% do seu valor monetário. Ocorreu, a rigor, uma 
contração da renda cafeeira, sem que a, saúde dos proprietários da produção 
fosse mortalmente afetada; mas a perda de impulso na demanda 
internacional terminou por afetar,5 certamente, toda a estrutura global da 
sociedade, inclusive seus extratos mais elevados.  

Nossa primeira proposição é que a crise do sistema de dominação 
oligárquica e de seu respectivo Estado — o Estado liberal — não se 
produziram na década de 30, como parece ter acontecido em algumas 
sociedades latino-americanas. Pelo contrário, a crise mundial — ao ser 
transferida através do comércio exterior, dos créditos comerciais e da 
intermediação financeira — deixou intactas as bases sociais do predomínio 
político da oligarquia, que não fez mais do que reforçar as dimensões 
básicas em que se apoia esse estilo de relacionamento político. Houve 

                                                 
5 Não é o caso de indicar qual poderia ser uma política econômica apropriada; a necessidade 
de uma política fiscal anticíclica, por exemplo, é menor em sociedades como as centro-
americanas dessa época do que em países industrializados, onde o desemprego atinge uma 
parte considerável da população, que vive exclusivamente da renda monetária. Na América 
Central, o número de operários industriais era ínfimo, tanto em termos absolutos quanto em 
relação à população agrícola, que em geral não é afetada por perturbações cíclicas. O bem-
estar da população que vive no campo depende basicamente dos resultados de sua colheita; 
produziram-se miséria e mal-estar por causa do prolongamento desnecessário do “momento” 
depressivo. 
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protestos sociais de diferentes tipos, que não conseguiram erodir 
definitivamente a ordem política: a insurreição camponesa de 1932 em El 
Salvador foi talvez o maior sintoma. Outros traços se expressaram no gesto 
nacionalista de Sandino (1927-1932) e na grande greve dos trabalhadores 
agrícolas da United Fruit, na Costa Rica (1934). 

A estagnação que se prolongou por mais de quinze anos em toda a 
região,6 e que terminou paulatinamente entre 1945-1948, teve certamente 
efeitos regressivos na esfera econômica, enquanto que o sistema de 
dominação política resistia aos efeitos da crise através do expediente de 
reforçar os mecanismos tradicionais de controle: exclusão e repressão das 
massas populares, especialmente do campesinato; violência institucional 
permanente; democracia restrita (o que supõe, por seu turno, proibição de 
partidos políticos, organização sindical limitada ou proibida, etc.); 
predomínio absoluto do Poder Executivo, personalizado e arbitrário. A 
base autoritária, persistente desde a época colonial, alimentou mais uma 
vez as formas despóticas da vida social e política. Os caudilhos militares 
(salvo na Costa Rica) puseram-se à frente da construção oligárquica, ao 
atuarem como seu braço armado, aplicando a fórmula tantas vezes 
reiterada de sacrificar o progresso à ordem, valor supremo numa 
sociedade agrária atrasada.  

Os regimes que presidiram — depois de várias reeleições ilegítimas 
— os generais Ubico, Hernándcz Martínez, Carías e Somoza foram 
ditaduras militares em estado puro; mas, em si mesmas, não constituíram 
uma novidade na tradição centro-americana. Por isso, não foram expressão 
de crise política, na medida em que marcaram uma continuidade, uma 
solução sem rupturas.  

Nossa segunda proposição é que os efeitos prolongados da crise 
econômica, e o consequente imobilismo, originaram-se de causas políticas, 

                                                 
6 Utilizamos exclusivamente os dados da produção/exportação de café como indicador 
sensível do comportamento da estrutura econômica. Isso constitui um abuso metodológico e 
histórico. Contudo, nessa época a produção cafeeira representava, por si só, quase 40% do 
valor do PIB e era o pivô do dinamismo econômico. Os efeitos paralisadores da Segunda 
Guerra Mundial foram similares aos da crise de 1929, afetando novamente mais as 
exportações do que a produção. Não se deveria falar de uma estagnação propriamente dita, 
mas de oscilações com quedas em 1929-1932 e, depois, em 1940-1944, para o conjunto da 
região.  
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explicáveis pelo comportamento conservador, ortodoxo, dos grupos 
agrários dominantes.7 O total predomínio dos interesses latifundiários no 
grupo cafeeiro-exportador estabeleceu as margens em cujo interior a 
política econômica podia se mover, e que, em síntese, proporcionaram ao 
corpo enfermo da economia um tratamento conservador, inspirado na 
defesa da ordem política. Os governos da época procederam por ação ou 
omissão, respondendo ao mais claro instinto oligárquico, atrasando assim o 
momento da recuperação ou tornando-o ainda mais lento e difícil. A 
política deflacionista, por exemplo, reforçou a longo prazo os efeitos 
negativos da queda da renda derivada do comércio exterior; e ainda mais 
grave foi a medida tomada no sentido de restringir o crédito bancário, 
suspender as obras públicas e diminuir os gastos orçamentários.8 Tratava-se 
de uma economia estagnada por causa da ausência de impulsos 
provenientes da demanda. O instrumental econômico clássico, liberal, levou 
a oligarquia a enfraquecer a oferta, a cortar bruscamente o gasto público, 
reduzir salários e impedir a possibilidade de mobilizar recursos financeiros 
através de canais institucionais. 

A vida econômica da América Central foi reativada quando se 
restabeleceram e melhoraram as condições de produção e de venda, 
especialmente do café, mas também da banana e de outros produtos 
menores. A sociedade agrário-exportadora refez seus níveis históricos no 

                                                 
7 O papel do superávit ou dos déficits na balança comercial de uma economia 
monoexportadora podem ter efeitos contraditórios no crescimento ordenado dessa sociedade. 
Na experiência centro-americana daquela época, não causaram pressões inflacionárias 
significativas. Na compreensão de um período maior do que o aqui analisado, pode-se 
afirmar que não existe política fiscal capaz de “curar” uma depressão originada no exterior, 
nem de limitar o deslocamento causado por um “boom” nas exportações, quando isso se 
origina num aumento dos preços e não no crescimento da produtividade do trabalho.  
8 Novamente, pode-se dizer que, em economias primário-exportadoras altamente 
especializadas, as receitas fiscais são particularmente sensíveis às flutuações da renda 
nacional. A estrutura tributária provocou sérias perturbações no funcionamento do Estado, 
quando ocorreu uma grave queda na receita pública e, consequentemente, uma redução dos 
gastos. Uma política de obra públicas, de compra de colheitas ou de expansão do crédito era 
inimaginável. Por exemplo, na Guatemala, as receitas do ano fiscal 1928-1929 (15,3 milhões 
de dólares) voltam a ser alcançadas em 1945. Em 1939, o Estado salvadorenho arrecadou 8,5 
milhões de dólares, cifra que recupera em 1944. Para tais problemas, cf. H. Wallich e J. 
Adler, Proyecciones económicas de las finanzas públicas: un estudio experimental en El 

Salvador; e J. Adler et al., Las finanzas públicas y el desarrollo económico de Guatemala. 

México. FCE. respectivamente 1948 e 1952.  
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período imediatamente posterior à Segunda Grande Guerra (1945-1948), 
quando atuaram novamente os fatores externos. Nesse período, aumentou a 
demanda de café e restabeleceram-se e melhoraram os preços, iniciou-se o 
boom algodoeiro, retomaram os investimentos norte-americanos e a 
economia mundial viveu o breve auge pós-bélico. Os preços internacionais 
dos gêneros primários centro-americanos, que nada têm a ver com os custos 
internos de produção, geraram um volume não previsto de renda monetária, 
que favoreceu o início de um novo ciclo expansivo.  

Nossa terceira proposição é que o fim da crise econômica 
restabeleceu os padrões já conhecidos no comportamento produtivo da 
oligarquia,9 no momento em que — por razões que têm a ver diretamente 
com o período de estagnação — iniciava-se a crise política. Torna-se agora 
evidente que a crise econômica adiou a crise política, dando origem a duas 
transições diversas e defasadas no tempo. Nesse período do auge das 
exportações e de uma oxigenação geral na adormecida estrutura social e 
cultural da sociedade centro-americana, produzem-se os primeiros desafios 
reais à ordem oligárquica tradicional. 

As duas transições e a crise do sistema de dominação oligárquica 

No momento do progresso, começou a desordem. A prolongada 
estagnação a que nos referimos anteriormente começou por colocar a nu as 
debilidades inerentes a uma estrutura excessivamente especializada e 
monoprodutora, terminando por desacreditar o caráter atrasado da chamada 
dominação oligárquica. Os anos anteriores foram períodos de acumulação 
de tensões, na medida em que foi postergada — muitas vezes pela força — 
a solução de problemas sociais e políticos importantes. Sua latência serviu 
apenas para ampliar suas dimensões. Não se deve esquecer que a solução 
autoritária, o monopólio arbitrário e prolongado do poder, foi o 
procedimento que a oligarquia impôs para que o resto da sociedade pagasse 
o custo de sua salvação transitória. Ao converter uma resposta conjuntural, 

                                                 
9 A forma como o capital agrário se reproduz e se acumula foi igual, ipsis litteris, à que já 
operava desde o início do século. Foi como fazer andar mais ligeiro o que de qualquer modo 
já andava, mas o fazia lentamente: plantação extensiva, superexploração da força de 
trabalho, mercado de trabalho com base em colonos, parceria; em suma, extração de uma 
renda extraordinária para criar uma massa de mais-valia capaz de ser dividida depois em 
lucro do produtor e rendimentos para o capitalista comercial e financeiro externos. 
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apoiava num equilíbrio instável de forças, numa solução de mais longo 
prazo, rompeu-se a tentação ao imobilismo que toda classe assustada 
promove. A acumulação que calamidades sociais e políticas, efeitos diretos 
e/ou mediatizados da crise e da estagnação, terminaram por afetar quase 
toda a estrutura social.  

Mais cedo ou mais tarde, comprova-se o dito da história política de 
que os dominados trocam sua liberdade pela proteção dos deuses, pela 
prosperidade econômica, pela ordem, pela concórdia. Isso explica o caráter 
da crise política da oligarquia. Coalizões multiclassistas, de dimensão 
nacional e com métodos que valorizam a ação direta, derrubaram os 
regimes militares em El Salvador (abril-maio de 1944),10 na Guatemala 
(junho-outubro de 1944) e o governo civil da Costa Rica (1948). 
Mobilizações de menor profundidade social e política alteraram gravemente 
a ordem em Honduras (1945-1948) e na Nicarágua, quando ocorreu a crise 
gerada pela juventude conservadora (1945), sob a liderança de Pedro 
Joaquín Chamorro.  

Também revela-se verdadeira, na experiência centro-americana, a 
afirmação de que a oligarquia desaparece inicialmente da cena política, antes 
de morrer economicamente. Com efeito, o desafio lhe foi colocado em termos 
políticos, ainda que elementares. Nos cinco países do Istmo, a ofensiva 
antioligárquica orientou-se no sentido da reivindicação da democracia (em 
abstrato) enquanto o oposto da ditadura, quase como sinônimo de sufrágio 
livre. Estimulado pelo clima internacional de vitórias antifascistas, em 
meados dos anos 40, o descontentamento popular ganhou forma e colocou o 
primeiro desafio à ordem imperante: a democratização do sistema. 

                                                 
10 A breve guerra civil de 1948 e os intensos períodos de violência que a precederam 
constituem sintomas de uma crise política extraordinariamente contraditória por causa dos 
interesses de classe que nela se confundem. Costa Rica não podia escapar a essa onda de 
crise, que ocorria ao mesmo tempo no resto da região, embora o processo assuma traços 
particulares. Os fatos de 1948 constituem certamente o choque entre duas frações burguesas 
que buscam alterar ou manter as bases sociais do sistema político. O sistema de alianças 
torna a análise difícil. Uma fração atrasada se alia com o Partido Comunista e a Igreja 
Católica; outra, igualmente representante da oligarquia cafeeira, dá as mãos a setores 
progressistas das classes médias. A historiografia costa-riquenha deteve-se mais na análise 
desse estranho casamento entre Calderón Guardia/Partido Vanguardia Popular (Comunista)/ 
Monsenhor Sanabria, sem examinar quanto era frágil a “coincidência” da aliança anti-
calderonista. 
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Convém concretizar o caráter ideológico e social dessa demanda. A 
explicação do atraso político não se vinculou claramente ao atraso derivado 
da estrutura de propriedade da terra; e somente na Guatemala é que surgiu 
um programa — reformista ou revolucionário —, que se referia à estrutura 
agrária como o maior obstáculo ao desenvolvimento econômico e à 
industrialização. O problema da democratização do sistema político parecia 
ser uma façanha da vontade; e, no final da década de 40, ele ganhou vigor e 
forma na Universidade, entre profissionais liberais e militares jovens, 
pequena e média burguesia urbana, nos partidos políticos que surgiram para 
substituir ou concorrer com a velha composição bipartidarista. O desafio às 
estruturas oligárquicas é lançado quando se questiona seu caráter 
autoritário; a ofensiva começa no terreno ideológico, pela voz dos 
intelectuais progressistas.  

Somente na Guatemala é que se tentou, entre 1951-1953, uma 
renovação profunda da ordem latifundiária, com a aplicação de uma 
reforma agrária burguesa-camponesa, que abalou pela raiz a sociedade 
centro-americana. As expropriações do latifúndio improdutivo, a proibição 
de qualquer relação de servidão, o propósito declarado de decompor as 
classes no campo e abrir passagem a um desenvolvimento independente, e, 
sobretudo, a presença ativa das massas camponesas: tudo isso constituiu 
uma ameaça definitiva para as bases materiais do poder oligárquico. O 
programa nacional-revolucionário de Arbenz — que nada tinha a ver com 
os populismos da época — supunha, por um lado, que a estrutura agrária 
constituía um obstáculo para a acumulação capitalista, e, por outro, que essa 
podia se constituir sob pleno controle nacional.  

Assim, programa e práxis do governo Arbenz constituíram o 
momento mais alto da ofensiva antioligárquica na América Central. Foi 
posta à prova não só a consistência pequeno-burguesa da crítica à ordem 
latifundiária, mas também começou a se deslocar para as classes populares 
a iniciativa da mudança. Formulada como uma revolução de cima para 
baixo, ela ameaçava se converter numa revolução de baixo para cima. Ou, 
na terminologia daquela época: era uma revolução burguesa (democrática) 
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que podia conter em seu seio uma solução socialista. Foi esse o momento 
em que se produziu sua derrota.11  

E aqui devemos introduzir uma quarta proposição: a de que a crise 
política do sistema de dominação oligárquica que se manifestou no pós-
guerra, sob a forma de luta política contra as ditaduras (e em favor da 
democracia), não se completou em nenhum país da América Central. 
Quando se produz a crise política, com força desigual nos cinco países da 
região, a conjuntura econômica tornou-se totalmente favorável à burguesia 
agrária e, em particular, à fração cafeeira-comercial. Nesse momento, ao 
contrário do que havia sucedido quinze anos atrás, a crise política foi 
deslocada pelo auge econômico. O vigor das classes agrárias baseia-se no 
destino primário-exportador dessas sociedades; e, na década de 50, essa 
matriz se fortalece e se diversifica tão somente para ratificar a verdade 
desse destino. 

Quadro 2 — Valor da produção agrícola e manufatureira na América 
Central (em milhões de dólares a preços constantes de1970) 

 1946* 1955 1960 1965 1970 
Prod. agrícola 649,0 980,6 1.167,4 1.525,0 1.839,6 

Prod. 
manufatureira 

169,5 338,8 463,8 696,0 991,2 

* Os dados para 1946 são aproximados. 

Fonte: CEPAL, Series históricas del crescimiento de América Latina, 
Santiago, 1978, quadros 7 e 9. 

Mas esse vigor não é suficiente para explicar sua permanência. É 
certo que, a partir de 1945 e até 1960, a produção de café triplica, 
aumentando a produtividade por hectare, e a região se converte no segundo 
produtor de algodão e no terceiro de gado vacum. O Quadro 2 é apenas uma 
referência indicativa dos níveis alcançados pela produção agrícola e 
manufatureira em diversos períodos. Mas são fenômenos de diferente 
natureza — que nada têm a ver entre si — aqueles que contribuíram para a 
permanência da estrutura oligárquica. Um deles é a derrota do movimento 
popular na Guatemala; outro é a implantação, em finais da década de 50, do 

                                                 
11 Não sendo o objetivo deste trabalho examinar as causas do fracasso do movimento popular 
guatemalteco em 1954, apenas mencionamos o evento. Existe agora alguma bibliografia 
sobre o tema, o qual — de qualquer modo — ainda aguarda melhor análise.  
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programa de industrialização, que ganhou particular relevância na década 
de 60. Em consequência, uma derivação lógica da quarta proposição acima 
esboçada é que o duplo efeito do fracasso da ofensiva antilatifundiária na 
Guatemala e a consequente derrota das forças progressistas e populares, 
somados ao aparecimento bem-sucedido de tendências à industrialização, 
atrasaram (segundo alguns) e impediram (segundo outros) o rompimento 
político do antigo regime, a esperada bancarrota do estilo e dos interesses 
oligárquicos. A modalidade de desenvolvimento capitalista em sua forma 
mais reacionária foi impulsionada. E a oligarquia, sua economia, seu 
Estado, sua cultura, não passaram para o museu nacional da história pátria, 
mas se infiltraram em todos os poros de uma sociedade centro-americana 
em processo de modernização.  

Por isso, afirmamos que a crise política da dominação oligárquica 
iniciada com os ventos renovadores do pós-guerra não pôde se resolver 
como uma desagregação política do poder, como um declínio abrupto do 
mesmo, porque — com a derrubada brutal do governo nacional-
revolucionário de Arbenz (Guatemala, 1954) — a ofensiva antioligárquica, 
no terreno da luta ideológica e da prática política, chegou 
momentaneamente a seu fim. Essas bandeiras seriam retomadas, sob novos 
programas e métodos, pelo movimento revolucionário político-militar da 
década de 70. Nesse momento, a luta de classes coloca-se em outros termos.  

Mais uma vez, o que não foi feito pela crise política foi realizado pela 
economia. As tendências à diferenciação econômica — que paulatinamente 
deram impulso à economia de exportação — e o projeto de industrialização 
formulado em final da década de 50, os quais se cristalizariam depois no 
programa de integração econômica, facilitaram a “metamorfose” da 
burguesia agrária atrasada. Trata-se de uma paulatina e incompleta 
modernização das bases econômicas da estrutura social dominante, que 
analisaremos em seguida; mas de uma modernização que conserva as 
“virtudes” mais atrasadas do exercício político, da direção oligárquica. 
Nessa metamorfose sui generis, os que se acostumam a ler a história ao pé 
da letra teimam em encontrar um parentesco com o desenvolvimento do 
Junker prussiano em burguês conservador. Assim como no cinema, 
qualquer semelhança é mera coincidência. 

O certo é que a crise da oligarquia é a transição contraditória para 
uma fase burguesa mais depurada. Trata-se de um interregno longo e de 
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difícil percurso, que se revela contraditório não por causa da lentidão, mas 
pela persistência de uma estrutura ideológica e política que — para não 
morrer — muda de pele. Na realidade, encontramos aqui duas transições 
diferentes, simultâneas mas defasadas no tempo de seu início, e que 
recordam aquelas pontes chinesas do conto, que correm paralelas só para 
levarem a lugares diferentes. No plano político, a transição da ditadura 
oligárquica para a democracia burguesa levou a sociedade centro-americana 
(com exceção da Costa Rica) ao terrorismo de Estado, ao Estado de 
exceção, militarizado, repressor, profundamente antidemocrático. No 
terreno econômico, a transição da etapa primário exportadora para a 
economia industrial levou a região a um desenvolvimento semi-industrial 
híbrido, situado na metade do caminho, e que agora está em crise. 

Outra derivação da quarta proposição apresentada acima é que, 
quando se inicia o lento processo de mudança, e por causa das modalidades 
introduzidas pela transição econômica, primeiro, e pela política, depois, não 
são necessários nem o aparecimento de contradições antagônicas profundas 
entre a fração agrária e as forças que impulsionam a industrialização, nem a 
ruptura revolucionária, a fim de colocar o desenvolvimento da sociedade 
centro-americana na trilha de uma modalidade menos reacionária. As forças 
críticas que hoje, na década de 80, aparecem com inusitado vigor não 
tiveram oportunidade de se expressar; foram aparentemente domesticadas. 
A modalidade de crescimento de todo esse período pode ser melhor 
entendida se não deixarmos de fora da análise um fator decisivo, presente 
em todos os domínios da vida local como força internalizada: o 
imperialismo norte-americano. Deve-se registrar que a política imperial 
teve sempre como sócios e aliados os grupos oligárquicos mais atrasados. 

O que o vento não levou 

Na experiência centro-americana, o oligárquico foi, em primeiro 
lugar, o amplo período de implantação do capitalismo rural, ou seja, o 
processo de desenvolvimento econômico-social e o conjunto de 
circunstâncias políticas que, em sua época, favoreceram a passagem de uma 
economia mercantil, impulsionada pela demanda externa, para a economia 
capitalista dependente. Foi um desenvolvimento baseado no comércio 
exterior e, depois, apoiado no investimento direto de capital estrangeiro. Em 
ambos os casos, os impulsos dinâmicos provieram do exterior, mas 
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encontraram fatores produtivos locais que se puseram em movimento e 
organizaram, primeiro a produção de café e, depois, a de banana. Até 1950, 
essa situação variou apenas em termos quantitativos. As curvas produtivas 
foram sempre ascendentes e as quedas críticas não fizeram mais do que 
fortalecer o ciclo monoprodutor.  

A criação de um setor exportador que se converte em polo dinâmico 
da economia desempenhará um papel determinante para completar alguns 
processos nacionais: a integração territorial, a coesão do poder de Estado, a 
estabilidade das instituições políticas e a consolidação do sistema de 
dominação (no qual a Igreja desempenha um papel central). Por isso, 
repetiu-se ad nauseam que a formação do Estado oligárquico corresponde à 
etapa de consolidação da economia cafeeira. Como dominação de classe, 
ela expressa os interesses das frações que passaram a controlar os diversos 
momentos da produção/comercialização. A oligarquia foi a modalidade 
burguesa, atrasada, que personifica o predomínio incompleto do capital na 
produção agrária, baseada na grande propriedade fundiária ou num regime 
parcelar e de média propriedade, apoiada na subordinação formal do trabalho 
e no controle monopolista dos processos semi-industriais e comerciais.  

O Estado oligárquico — e a estrutura de dominação que ele expressa 
e na qual se apoia — tem sua origem na forma de propriedade da terra e, 
portanto, do controle dos homens que trabalham. Quando o nível de 
desenvolvimento das forças produtivas é baixo e o capital de investimento é 
escasso, o fator decisivo no estabelecimento de relações de produção é 
constituído pelo controle da terra e de suas possibilidades produtivas. 
Assim, as relações não capitalistas que vão se configurando nas fazendas de 
café da América Central — com exceção da Costa Rica, à qual nos 
referiremos adiante — não são consequência do atraso dos camponeses-
produtores diretos mobilizados pela força; ao contrário, esse atraso e as 
relações de produção de que participam são consequência da estrutura geral 
da propriedade fundiária, do desenvolvimento das forças produtivas.  

Como em toda relação social, as relações de produção dessa natureza 
implicam uma relação de força, de violência extraeconômica 
permanentemente aplicada para sua manutenção e reprodução. O Estado 
oligárquico, que corresponde a diversos momentos da acumulação 
primitiva, é o poder encarregado de assegurar essa manutenção e 
reprodução. Mas as relações de produção, por sua vez, determinam as 
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relações de distribuição, ou seja, a forma na qual uns se apoderam do 
trabalho excedente social em detrimento de outros, bem como o sentido em 
que circula esse trabalho excedente social.  

O nível de desenvolvimento das forças produtivas, na economia 
exportadora, foi modificado lentamente; as revoluções liberais realizaram a 
mais importante contribuição para o desenvolvimento do capitalismo no 
campo, mas não puderam de nenhum modo implantá-lo plenamente, já que 
inexistiam condições favoráveis para isso. Durante muito tempo, foi a terra 
— e não o capital — o eixo em torno do qual se articularam as relações 
sociais. A rigor, essa situação se apresentou na América Central até 
recentemente. De igual modo, os processos de separação entre os 
produtores e os meios de produção, bem como a consequente 
proletarização do campesinato, carecem do vigor que tiveram na história do 
capitalismo original e que a teoria — em abstrato — postula. Não é culpa 
da teoria, mas da profecia que seus agoureiros formulam de quando em vez, 
à espera de que se cumpra a transmutação da pauperização em 
proletarização.  

Na economia agrícola-comercial tal como se estabeleceu nessa região 
— uma economia orientada certamente para a busca do lucro —, o trabalho 
necessário nem sempre adota a forma do salário e, por vezes, esse não faz 
mais do que disfarçar o modesto produto agrícola da parcela, com o qual 
reproduz sua força de trabalho. O trabalho excedente (ou mais-trabalho) 
assume a forma de lucro comercial, confundido com as rendas da terra. Por 
isso, o cafeicultor latifundiário é predominantemente um rentier. 

Toda essa situação — apresentada de modo tão sumário — não 
somente está na origem da economia exportadora do café, mas se manteve 
em diferentes graus nos cinco países durante muitos anos, até construir uma 
estrutura de dominação da qual o Estado oligárquico é apenas a ponta do 
iceberg. A oligarquia foi a única fração de classe capaz de “produzir” 
ideologia e de definir uma visão particular do nacional. 

Disso resulta que o oligárquico, finalmente, é também um estilo de 
preeminência social e de controle político. O primeiro porque a reprodução 
parasitária da riqueza agrária — a renda da terra e a subordinação da força 
de trabalho — outorga ao dono da terra um poder desproporcionado, 
superior às suas possibilidades econômicas; o segundo porque, como 
consequência do anterior essa preeminência só pode (ou tende a) expressar-
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se politicamente. Como classe, a oligarquia foi mais política e seus 
mecanismos de controle essencialmente político-ideológicos estiveram na 
base desse Estado: o voto censitário e eleições de segundo grau, quando 
existiram; seitas partidárias de origem regional/familiar e como forma 
rudimentar de poder estatal, a autolegitimação natural. 

Mas, sendo um Estado não burguês que realiza tarefas burguesas (a 
acumulação agrária, a vinculação com o capital internacional, etc.) e que 
tem de proteger politicamente a acumulação agrária, a presença do capital 
internacional, a formação de um mercado de trabalho, etc., ele desenvolve 
formas despóticas de autoridade. Na experiência centro-americana, o poder 
da oligarquia baseia-se numa explicitação permanente da violência (legal e 
física), constituindo — em relação aos interesses dominantes — um Estado-
polícia. A democracia dos cafeicultores, mutatis mutandis, foi — como a 
democracia ateniense — fundada na ideologia de que só a propriedade toma 
os homens livres. Costa Rica, nesse aspecto, não é uma exceção. O livre 
acesso à terra não impediu a consolidação de uma estrutura oligárquica, 
mais fechada e autocooptadora, fundada no monopólio do capital comercial 
e financeiro e, talvez por isso, menos atrasada. Mas esse governo de 
poucos, que excluiu qualquer possibilidade de incorporação política das 
massas, não foi autoritário. Os mecanismos da educação pública e da 
religião revestiram a subordinação política com um pudico véu liberal. Em 
troca, a anarquia das batalhas entre “notáveis” somou o despotismo rural à 
desordem, como ocorreu na Nicarágua e em Honduras. Na Guatemala, 
dever-se-ia agregar ao que foi dito antes a posição subalterna das maiorias 
étnicas, o que reforçou com vigor desmesurado, profundo, permanente, a 
visão racista da sociedade e da cultura. A discriminação racial ou racismo 
puro — é, nesse sentido, a expressão mórbida do oligárquico, a ideologia 
conservadora dos senhores da terra.12 

Ao contrário do que tradicionalmente se tem dito, as classes agrárias 
(no plural) respondem às diversas formas de existência social que o 

                                                 
12 Alguns analistas qualificam o Estado oligárquico como Estado neocolonial, porque ele é 
incapaz de estabelecer as condições necessárias para conseguir a integração nacional e 
social. Não acreditamos ser necessário recorrer à impressão desse conceito, se recordarmos 
que o capitalismo em suas origens — só integrou as classes subalternas de modo diferencial 
e paulatino. 
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processo produtivo e comercial estabelece,13 e, por isso, nunca foram 
homogêneas. Seus conflitos preenchem a história de mais de um século, e 
constituem um bom exemplo de rivalidades essencialmente políticas, as 
quais, em nosso caso, correspondem a uma hegemonia sem paralelo numa 
base econômica: conflitos no interior do espaço de concorrência pelo 
controle do Estado.  

Em suma, o Estado oligárquico é certamente um tipo especial de 
Estado burguês, no qual há modalidades peculiares de relação com a 
sociedade. A mais importante, sem dúvida, é o grau de separação entre o 
Estado e a sociedade, uma “distância” que se mantém para melhor 
assegurar as condições externas de produção e reprodução sociais. Ao 
mesmo tempo, o Estado exibe um forte grau de penetração de interesses da 
classe dominante, a ponto de que — em contradição como postulado 
anterior — a autonomia relativa do Estado é quase inexistente, no sentido 
de que há uma tendência irrefreável a que o “privado” (os interesses das 
classes agrárias) se confunda com o “público”, ou apareça combinado com 
as ações específicas do poder. Finalmente, as formas de legitimação e os 
valores em que se fundam apoiam-se na força de uma estratificação quase 
estamental, na importância da ordem sobre o progresso e numa cidadania 
formal, atomizada, perante um Estado forte em face das classes dominadas. 
Se a política na sociedade burguesa é a esfera da unificação do consenso da 
sociedade, então o Estado oligárquico seria pré-político. Não propôs 
estratégias de incorporação das lutas populares, mas se baseou 
reiteradamente na face mais débil dessa dominação, a violência; tampouco 
puderam aparecer as mediações que, como o partido político ou a 
organização sindical, recuperam a profunda heterogeneidade social através 
das instituições burguesas da igualdade política. 

Definir o oligárquico pelo que ele não foi ajuda pouco como objetivo 
esclarecedor; mas o fato indubitável é que foi assim, do modo que 
indicamos algumas páginas acima. O capitalismo, para prosperar, numa 
fase em que só muito lentamente subordina formas de produção não 
capitalistas, desenvolveu uma superestrutura política e ideológica cujo vigor 
se prolongou além da vigência de suas raízes econômicas. Quando tudo isso 

                                                 
13 Aparecem aqui os latifundiários, donos das fazendas de café; a burguesia de botequim, 
dona do capital usuário local; o pequeno grupo que monopoliza o processo agroindustrial de 
beneficiamento e os canais de comercialização com o mercado externo. 
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entra em crise, nessa longa transição para uma forma de sociedade burguesa 
mais decantada, vão se perdendo muitos dos seus traços constitutivos, em 
distintos momentos significativos; mas persiste o que se revelou como o 
essencial daquela dominação: sua incapacidade para obter, ampliar e 
garantir a representatividade política da sociedade, para fortalecer a base 
consensual, numa época em que aquela sociedade deixou de ser um 
agrupamento polar de senhores de terra e peões agrícolas. 

Era esse o “estilo” que o vento não havia levado, no período do pós-
guerra, quando as lutas populares lideradas pela classe média colocaram a 
exigência de um poder mais representativo, de um Estado que “governasse 
para todos”, a fim de enfrentar aquele tipo de política que se reduz à pura 
arte de conter e reprimir. 

É certo que o Estado nem sempre foi a representação da sociedade, o 
local para onde os conflitos de classe convergem a fim de expressar — 
temporariamente ou não — uma unidade contraditória; mas a pretensão 
burguesa à universalidade confere a seu poder uma dimensão geral e 
nacional inerente aos interesses de classe que promove. A erosão dessa 
conduta exclusivista, do sentido elitista e natural do poder, não radica em 
que tais qualidades desapareçam para ser ocupadas por outras, mas no fato 
de que é necessária a força para mantê-las. O que finalmente se quebrou 
com essa crise foi o predomínio ideológico que, durante um longo tempo, 
fez com que os camponeses se sentissem “aliados” naturais da burguesia 
agrária, predomínio que fez da passividade das massas populares a 
sustentação do poder, afastando da cidadania real os titulares de um direito 
potencial, o qual — quando se transforma em ato — desestabiliza por si 
mesmo a situação dominante. 

Tal como indicaremos no próximo tópico, a sociedade centro-
americana mudou substancialmente no quarto de século posterior à Segunda 
Guerra Mundial; mas esse desenvolvimento não conseguiu levar ao 
necessário ajuste de contas burguês — nem ao modo jacobino nem ao modo 
prussiano — com o velho regime. A cultura política oligárquica filtrou-se 
facilmente por entre os desajustes de uma modernização burguesa 
incompleta, dirigida mais a partir de fora do que pelo alto e com total 
exclusão dos “de baixo”. O aburguesamento do consumo não correu 
paralelamente ao da política. Da inexistência de organização popular 
(desorganização consentida) até a proibição legal e de fato (assegurada pela 
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força) de conseguir tal organização, há um espaço crítico que não é nem 
percebido nem utilizado. Trata-se do espaço reservado para a organização 
popular (sindicatos, ligas camponesas, partidos políticos de esquerda, etc.) 
das classes subordinadas e para todo tipo de jogo social-democrata de 
poder, uma tentativa que só teve êxito na Costa Rica. 

Cabe precisar uma quinta proposição, relativa ao ponto anterior: o 
projeto reformista dos setores políticos democráticos, liderados por 
quadros profissionais e dirigentes da classe média, que chamamos de 
projeto de reconstituição democrática com desenvolvimento, vai se 
frustrando a cada tentativa, durante a década de 60 e início de 70. Foi a 
oportunidade em que um conjunto social de forças politicamente 
moderadas, com programas reformistas e com amplo respaldo popular, 
projetaram a democratização das velhas relações de dominação política.14 
Mais uma vez, a Costa Rica se diferencia desse destino. Desde a década 
de 50, há nesse país uma tentativa contínua de democratização política 
que — ao contrário do que ocorre no resto da região — antecipa-se muitas 
vezes à modernização de sua economia. 

Quadro 3 — América Central: Formação bruta de capital (1950-1968, em 
dólares) 

 Costa Rica Guatemala Honduras Nicarágua 
1950 26,90 65,4 28,1 – 
1951 36,58 70,6 38,0 – 
1952 45,52 55,6 47,4 – 
1953 47,57 60,9 48,3 – 
1954 47,10 60,1 38,45 – 
1955 54,90 94,0 44,2 – 
1956 60,82 141,6 46,95 – 
1957 70,10 153,9 51,95 – 
1958 58,22 135,2 48,00 – 

                                                 
14 As forças portadoras do projeto de reconstituição democrática com desenvolvimento 
foram débeis, em geral, e muito dispersas no tempo. Em 1963, com a eleição do Dr. Juan 
José Arévalo, as forças moderadas tentaram realizar tal projeto; o mesmo ocorreu com a 
eleição do engenheiro Napoleón Duarte, em El Salvador; em 19721973, a substituição de 
Somoza II, depois do pacto liberal-conservador, poderia ser a oportunidade para uma 
sucessão ordenada e reformista. Em todas elas, o. Exército — com o apoio da política norte-
americana — frustrou essa solução. Não é casual que os primeiros germes de insurgência 
popular armada, em cada país, tenham se seguido ao desencanto produzido nos portadores 
daquele projeto democrático gradual-desenvolvimentista.  



278 
 

1959 74,54 108,4 47,35 – 
1960 75,78 107,5 52,40 54,36 
1961 82,61 96,0 47,90 57,04 
1962 98,87 100,4 60,05 73,94 
1963 119,78 133,3 63,30 82,53 
1964 91,97 166,6 70,20 104,92 
1965 162,18 180,3 80,95 119,43 
1966 137,30 149,3 91,65 139,15 
1967 149,45 202,8 109,65 137,32 
1968 162,65 216,8 115,25 122,29 

Fonte: U.N. Yearbook on National Accounts Statistics, 1969, vol. II, 
tabela 8. 

Metamorfose social e crescimento econômico 

As mudanças na estrutura produtiva experimentadas nos últimos 
trinta anos (1945-1975) tiveram efeitos sociais cuja significação, por ser 
contraditória, admite diferentes interpretações. Se aceitarmos uma versão 
zoológica do processo, a mudança de uma coisa em outra significa a 
experiência que sofre um animal antes de chegar a seu estado perfeito. A 
oligarquia metamorfoseou-se em burguesia. Se propusermos uma 
interpretação teológica, a metempsicose supõe a transmigração da alma de 
um defunto num outro corpo, vivo. A oligarquia reviveu num corpo 
burguês. Convém examinar essa mudança.  

Desde o período posterior à Segunda Guerra Mundial, o 
desenvolvimento capitalista centro-americano conheceu um ciclo 
sustentado de expansão e auge e de estagnação e crise, que — pelas 
características políticas que o acompanham — assinalou limites no 
processo de diferenciação social, na emergência de uma nova estrutura 
capitalista de classe. 

Devemos examinar com algum cuidado se a hipótese contida na 
quarta proposição, formulada antes, é plausível nesse conjunto explicativo. 
Essa hipótese supõe que a oligarquia se salva como classe ao se modificar 
parcialmente, como resultado de uma diferenciação funcional operada em 
seu seio, no marco de um crescimento capitalista da agricultura e da 
implantação de uma base industrial depois de 1960.  
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Deve-se recordar que não está provada por nenhuma experiência 
histórica (e, menos ainda, encontra respaldo na teoria) a ideia de que a 
função de produzir bens primários para o mercado internacional constitua 
um obstáculo em si mesmo para o desenvolvimento industrial local. Mas 
tampouco a economia agrário-exportadora constitui necessariamente uma 
antessala do crescimento industrial. Fatores locais e externos podem 
favorecer ou limitar esse resultado. Na história do subdesenvolvimento 
centro-americano, o capital penetra no campo como capital mercantil, 
controlando uma produção que se apoiou em maior ou menor grau em 
formas não capitalistas de produção e relação social. Mas aqui, como em 
outras latitudes, o capitalismo se desenvolveu fora da agricultura; nessa, o 
desenvolvimento das forças produtivas foi débil, e o chamado “capitalismo 
agrário” não abarcou o conjunto do setor nem se apoiou em relações sociais 
baseadas no trabalho livre e assalariado. 

Na visão dualista, existe uma desestruturação entre o setor 
exportador, moderno, e o resto da economia, atrasada e dividida entre 
economias de subsistência e artesanato. Pelo contrário, o que se produziu na 
América Central foi uma total subordinação dessas últimas ao primeiro; e o 
conjunto da sociedade permaneceu marcado pelo destino primário-
exportador. Essa foi a base e o resultado do período oligárquico. Com a 
modernização produtiva, o campo se converteu mais ainda em um setor 
heterogêneo, onde não é o produto que define o produtor, mas vice-versa.  

A modernização da agricultura ocorre apenas depois de 1950 e, 
mesmo assim, de modo parcial: ou seja, ocorre quando se forma o setor 
industrial local e a partir de um acesso relativamente mais fácil às 
inovações técnicas do exterior suscetíveis de serem utilizadas num cultivo 
tão pouco propício à tecnologia moderna como o do café. Na cana-de-
açúcar, no algodão, na banana e na pecuária de abate, produtos de demanda 
externa, a modernização produtiva foi certamente importante e decisiva na 
renovação do setor primário, onde — no parecer da tecnocracia oficial — 
ocorreu uma verdadeira “revolução” agrária. Trata-se de uma modernização 
sufocada, já que não compreende o conjunto do setor agrícola, mas apenas 
uma parte da agricultura de exportação. Junto a isso, a agricultura de 
mercado interno — arroz, feijão, milho, verduras e frutas — atrasou-se em 
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termos relativos e absolutos.15 Acantonada na pequena propriedade, a 
produção de cereais básicos está praticamente estagnada, incapaz de 
assimilar tecnologia e investimento de capital e, portanto, dando lugar a 
uma situação permanentemente deficitária na pauta de alimentos. 

Quadro 4 — América Central: Taxas de crescimento da produção, do 
emprego e da produtividade (1960-1971, média anual, em preços constantes 

de 1960) 
 1 

Crescimento do 
valor agregado 

2 
Crescimento do 

emprego 
(anos/homem) 

3 
Crescimento da 
produtividade 

(1–2) 
Setor Primário 4,8 1,9 2,9 

Setor Secundário 7,2 4,2 3,0 
Setor Terciário 5,3 3,5 1,8 

Total PIB 5,6 2,7 2,9 
Fonte: Clark W. Reynolds, “Fissures in the Welcome? Central 
America Economic Prospects”, in J. Grunwald (ed.), Latin America 

& World Economy: A Changing International Order, Beverly Hills, 
Sage Publications, 1979, p. 202. 

Por isso, não é contraditório encontrar um setor cafeeiro dinâmico, 
agressivo, que cada vez mais controla o processo de beneficiamento e a 
preparação semi-industrial, bem como a intermediação financeira, ao lado 
de latifúndios que continuam produzindo com práticas muito tradicionais. O 
capital investido em algodão, cana-de-açúcar e carne é capital de origem 
urbana, em parte canalizado como crédito público e, em parte, como 
investimento estrangeiro direto.16 

As mudanças na estrutura produtiva ocorridas no período de que nos 
ocupamos têm um referente estatístico, que — embora tenha um valor 
apenas relativo enquanto dado — revela-se insubstituível: uma taxa média 

                                                 
15 Cabe registrar algumas exceções, pois o arroz na Costa Rica e na Nicarágua foi cultivado 
em empresas modernas .e com técnicas intensivas em capital; o mesmo se pode dizer do 
trigo guatemalteco, produzido em pequenas e médias propriedades relativamente 
capitalizadas. O milho constitui o produto mais importante e, ao mesmo tempo, o que é 
produzido nas piores condições econômicas.  
16 Em 1975, a América Central exportou 22% do café latino-americano. 42% do algodão, 
56% da banana e 30% da carne. Cf. CEPAL, Centroamérica: evolución económica desde la 

post-guerra, Cepal/Mex/ODE/34, México, 1979, quadro 20. 
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de 5,4% no crescimento anual do Produto Interno Bruto, em um quarto de 
século, superior ao vertiginoso aumento da população. Embora o 
crescimento do setor industrial nesse período (cf. Quadros 4 e 5) seja mais 
rápido, o setor agropecuário contribui ainda com 26% do valor total do PIB, 
ocupa 60% da população economicamente ativa e é responsável por 80% do 
valor das exportações extrarregionais.17 O chamado “grau de 
industrialização” atingiu 19,1%, o qual comparado com a média de 11,5% 
de meados dos anos 50 (ou com 25,6% da América Latina) — representa 
certamente um indicador de mudança qualitativa que não pode ser ignorado.  

Na América Central, o projeto industrial não derivou dessa esperada 
fonte de vigor que se supunha ser a acumulação agrário-comercial. Quando, 
em final da década de 50 deste século, esse projeto começou paulatinamente 
a ganhar corpo, seus movimentos iniciais e sua figura ficaram marcados, de 
fora, pelo peso do investimento de capital e tecnologia estrangeiros, e, de 
dentro, pela promoção do Estado. A proteção ativa do Estado para estabelecer 
um invernáculo regional foi de caráter múltiplo. O mal chamado mercado 
comum centro-americano — na realidade, uma zona quase perfeita de livre-
comércio — constitui o mais explícito programa que foi tentado, a partir do 
poder do Estado, para conciliar os interesses agrários e os industriais. Na 
falta de uma ampliação vertical do mercado interno, capaz de expandir 
socialmente o consumo local, criou-se um sucedâneo político: um mercado 
horizontal, ampliação geográfica de uma demanda limitada. Demanda 
estimulada pelo período de auge da década de 50 e adiada em função da 
longa estagnação de 1930-1945. 

O pacto de não agressão, por conseguinte, conservou intacta a 
propriedade tradicional da terra e pôs o destino da oligarquia nas mãos da 
economia, das leis do mercado. O que a política não pôde fazer seria 
realizado por essas últimas leis no decurso de uma geração. Com efeito, o 
pacto social que superou o falso conflito de interesses pôde ter êxito na 
América Central porque, nos cinco países, tais interesses são aparentados 
entre si, diferenciados setorialmente, mas tendo em comum a renda agrária, 

                                                 
17 O paradoxo centro-americano é que o crescimento econômico depende do setor agrícola, 
mas o tipo de desenvolvimento rural constitui certamente um obstáculo para alcançar um 
novo estágio industrial. 
Em 1980, o setor industrial produziu bens no valor de 3.609,6 milhões (dólares de 1980) e o 
agropecuário no valor de 4.695,9 milhões.  
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à qual não renunciam, e o lucro industrial ou comercial, do qual passam a 
depender de modo cada vez mais ativo. 

A transformação burguesa das classes agrário-comerciais dominantes 
depende das variações do controle nacional dos circuitos da reprodução 
ampliada; existe aqui uma distorção fundamental nos mecanismos de 
acumulação, já que a estrutura da produção é contraditória com as 
condições de realização do produto. Em nosso caso, o setor cafeeiro 
nacional — proprietário da aventura da produção — controlou só 
parcialmente os mecanismos de realização do valor, debilidade que se 
origina na intermediação do capital comercial-financeiro internacional 
(primeiro inglês, depois norte-americano), debilidade que se prolonga por 
causa do caráter da demanda externa. O preço pago e o montante 
demandado não dependem dos custos locais ou da produtividade mas das 
variações cíclicas do mercado internacional. 

O desenvolvimento capitalista caracterizou-se até a metade deste 
século pelo fato de o capital ter encontrado seu principal mecanismo de 
acumulação na subordinação funcional de formas de produção não 
capitalistas no campo; a apropriação de mais-valia se deu não somente 
através da extração do trabalho excedente dos camponeses, mas do controle 
do processo semi-industrial do café. As mudanças assinaladas ao longo 
deste trabalho tenderam a destruir as formas mais atrasadas de extração da 
mais-valia; aprofundou-se relativamente a divisão social do trabalho,18 
incorporando capital e tecnologia e estendendo a forma salarial da relação 
de produção. 

Já não é exato falar hoje em oligarquia imaginando aquele ator 
histórico que se apropriava da terra e explorava mão de obra semisservil. A 
diferenciação econômica, assim como as políticas do Estado, criaram 
condições para que aparecesse em seu lugar um burguês agrário moderno. 
Trata-se da passagem do latifundiário capitalista para o capitalista/ 
latifundiário, o que não significa a destruição da classe, mas sua 

                                                 
18 O colono, ligado à terra, cuja parcela era parte do salário, desapareceu no fundamental, 
sendo substituído por um semiproletariado agrícola assalariado; o mercado interno de bens-
salário aumentou em extensão; a estrutura de financiamento interno é nova e desconhecida 
no passado, etc. É difícil, neste ensaio, verificar empiricamente os novos mecanismos 
adotados pelas formas da acumulação interna de capital.  
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decomposição, ou seja, a ruína dos setores sociais mais atrasados e a 
conformação burguesa de outros. 

O aparecimento da grande empresa capitalista no café, algodão, 
açúcar e carne é comum aos cinco países da América Central. Em troca, não 
é comum o grau de aprofundamento desse processo, ou seja, a mudança no 
caráter de classe e o aproveitamento das conjunturas desiguais de 
modernização. A mudança é resultado dos processos de concentração e 
centralização do capital ocorridos neste quarto de século e que geraram uma 
grande burguesia agroexportadora, caracterizada pelo controle 
monopolista das fases decisivas da produção agrária. Esse processo está 
mais avançado na Costa Rica, não só porque tinha uma base prévia 
favorável, mas também porque o Estado19 depois de 1950 fez esforços 
explícitos, congruentes e contínuos para alcançá-lo, criando ao lado da 
antiga oligarquia hoje modernizada novos setores burgueses ligados à 
atividade agropecuária. Esse talvez seja o mérito decisivo do caminho 
costarriquenho. Distinta é a experiência das classes agrárias na Guatemala e 
em El Salvador, onde o aburguesamento não evita que se mantenha o antigo 
sentido da acumulação de terras.20 A concentração do capital agroindustrial 
teve como base a monopolização do controle da terra: e, novamente, um 
grupo de famílias passou a controlar todas as oportunidades de 
investimento. A expropriação das propriedades rurais do grupo Somoza21 
deixou em mãos do Estado revolucionário, de imediato, cerca de 40% da 
produção da agricultura de exportação, o que por si só revela o grau de 
concentração e monopólio que existia na Nicarágua pré-sandinista.  
                                                 
19 A política econômica do partido Liberación Nacional (social-democrata sui generis) foi, 
em boa medida, a força inspiradora desse projeto de modernização do capitalismo agrário. A 
diferença — fundamental sob outro aspecto — com o resto das sociedades da região radica 
no fato de que esse processo de diferenciação social, estimulado pelo Estado, realiza-se 
através de processos democráticos, com um custo social e político relativamente menor. 
20 Por exemplo: em 1971, seis famílias (Guirola, Sol, Dueñas, Daglio, Samayoa e Romero 
Bosque) possuíam 71.923 hectares de terra, tanto quanto 132.000 pequenos camponeses. Em 
1974, 62% do café exportado foram vendidos por dez famílias; e duas famílias (Regulado e 
Bustamante) produzem 228.000 toneladas de açúcar. Cf. E. Colindres, “La tenencia de la 
tierra en El Salvador”, ECA: 335/336, 1976, p. 471. Na Guatemala, Raúl García Granados 
surgiu em 1973 como o maior produtor de algodão da América Latina, com 14.000 
toneladas. Três estabelecimentos para o beneficiamento do café processam 40% da produção 
exportável.  
21 Até 1979, existiram nesse país o grupo Banic (capital liberal), o grupo Banamérica (capital 
conservador) e o grupo Somoza, que era o mais poderoso. 
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Em suma, com diferenças de tom que não alteram a cor pálida da 
recomposição classista, a diversificação econômica da velha oligarquia 
abriu caminho para uma burguesia agroexportadora moderna, que não se 
define por esse modo de existência econômica, mas sim porque — a partir 
daí — diversifica seu leque de investimentos, abandonando definitivamente 
a mera atividade agropecuária para investir na indústria, no comércio e no 
setor financeiro. Na verdade, o processo é de dupla mão, porque são 
igualmente importantes os investimentos de capital comercial financeiro na 
empresa agropecuária. O processo de diversificação funcional dos grandes 
grupos econômicos, de velho e de novo tipo, é possível na América Central 
pelas seguintes razões: 

a) por causa da dimensão demográfica e social do mercado nacional e 
regional, que limita a diversificação produtiva; 

b) por causa da extrema concentração da renda, derivada da 
distribuição desigual da terra, num primeiro momento, e, depois, de outras 
formas de riqueza social; 

c) por causa da natureza da industrialização, dirigida pelo capital norte-
americano e protegida pelo Estado; a transferência de bens de capital, 
técnicas empresariais, contenção operária, etc., facilita — em condições 
políticas favoráveis — a realocação do capital comercial e agrário. Não é 
necessário um prolongado e doloroso processo de revolução burguesa para 
que um latifundiário do café, bem esclarecido, compre ações industriais ou 
aceite que seus fundos bancários sirvam para abrir créditos para a indústria.22  

Decerto, a natureza multissetorial da burguesia centro-americana e 
esse tipo de capitalismo dirigido e promovido politicamente podem 
justificar a ausência do conflito entre latifundiários e industriais e, ao 
mesmo tempo, contribuir para explicar o árduo problema do conflito 
interburguês, que constitui um dos elementos mais característicos da crise 
política atual. 

A América na encruzilhada 

                                                 
22 Cf. E. Torres-Rivas, “Naturaleza e crisis del poder en Centroamérica”, Estudios sociales 

centroamericanos, n. 3, Costa Rica, 1973, p. 46.  
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Na década de 70 conjugaram-se, de maneira essencialmente 
nacional, fatores de diferente origem e significação regional e internacional, 
de natureza econômica ou de índole político-social. Nessa década, 
diminuíram os efeitos dinâmicos que, em seu momento, foram produzidos 
pela integração econômica regional, e que em aproximadamente onze anos 
exibiram um dinamismo desconhecido na história centro-americana do 
século XX.23 Não foi apenas o crescimento industrial, mas também o 
comércio intrazonal, a valorização dos produtos agrícolas tradicionais e não 
tradicionais, o volume do investimento estrangeiro, etc., que fizeram da 
década de 60 o episódio heroico do capitalismo dependente dessa região.  

Não foi o que com razão se chamou de “guerra inútil” entre El 
Salvador e Honduras o que rompeu o otimismo comercial e produtivo do 
mercado comum (1969); o desequilíbrio estava implícito no modo pelo qual 
o capital estrangeiro dobrou o projeto burguês-nacionalista que lutava pelo 
crescimento industrial regional equilibrado e buscava entregar ao Estado, e 
não ao setor privado, o papel dirigente daquele processo. Quando, em junho 
de 1981, celebraram-se as bodas de porcelana — os vinte anos do Tratado 
Geral de Integração Econômica —, era evidente que o caráter quebradiço 
do material simbólico tinha semelhanças com a fragilidade do programa. 
Não foi tanto a presença de grandes empresas multinacionais estrangeiras, 
mas sim a liberdade absoluta com que atuaram o que explica essa fragilidade. 
A crise do mercado comum, depois de 1971, foi uma diminuição no volume 
do comércio intrazonal,como resultado da defesa dos interesses privados que 
cada um dos governos envolvidos tinha de realizar. Foram conflitos 
interburgueses disfarçados em combates nacionais, aos quais os organismos 
dirigentes assistiram impotentes e sem consciência de tal impotência. O 
verdadeiro sentido da crise foi o desequilíbrio em favor dos empresários da 
Guatemala e de El Salvador, os mais conservadores representantes dessa 
diferenciação intersetorial burguesa de que falamos há pouco. Outro 
subproduto do crescimento capitalista também influi no caráter da crise: com 
a aceleração violenta no crescimento da década de 60, a concentração de 
renda e o desemprego estrutural (absoluto e relativo) aumentaram 

                                                 
23 Entre 1961-1970, o valor agregado industrial cresceu a uma taxa de 8,6%, calculada com 
base em dólares de 1980. Para o mesmo período, o crescimento da América Latina foi de 
6,5%. Para a Nicarágua e Costa Rica, a taxa anual foi de mais de 11%.  
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consideravelmente. Mas a expansão transitória ocultou pudicamente o que, 
depois de 1971, seria uma aberta exibição de pobreza e rebeldia. 

Depois, veio a segunda fase do ciclo crítico do capitalismo 
internacional, simultânea aos tropeços do mercado comum. Sua expressão 
interna apresentou apenas semelhanças superficiais com os efeitos da crise 
de 1929-1930. Com efeito, manifestou-se como perda de força na demanda 
internacional e como queda nos preços dos produtos primários e, por 
conseguinte, como uma diminuição da renda nacional. Mas, agora, a 
sociedade centro-americana já não estava vinculada ao mercado externo 
somente através dos laços do comércio. Uma cadeia de ferro une a região 
com as economias desenvolvidas e, desse modo, o aumento no valor dos 
bens energéticos importados, o crescimento no preço do capital, a 
indeclinável demanda de bens de capital e produtos semiacabados para a 
indústria local, o consumo suntuário das minorias de alta renda, etc., 
tornaram vulnerável — de um modo mais moderno, porém mais 
catastrófico — a economia dependente.  

A partir de 1971, a inflação aparece — como um passageiro 
clandestino — nos altos custos da gasolina. É difícil (e, além do mais, 
desnecessário) tentar esclarecer qual é o percentual importado da inflação e 
qual é a parte atribuída à estrutura local. O certo é que a subida dos preços 
generalizou-se até o milho, alimento elementar, jamais sujeito às leis do 
capital; deste então, o povo aprendeu por meio de uma experiência sufocante 
que essa “enfermidade” afeta mais aos pobres do que aos ricos e que é, em 
última instância, uma modalidade maligna de acumulação de capital. A 
ausência de uma cultura de inflação nos setores populares e a inexistência de 
canais para processar o protesto que aquele fenômeno estimula não podem 
ser esquecidos quando se tenta analisar a crise centro-americana.  

O breve e artificial estímulo que se produziu em 1975-1977 teve para 
o corpo da sociedade centro-americana os efeitos de uma dose para o 
viciado. Tornaram-se crônicos, agora, sem possibilidades de diminuição, o 
endividamento externo,24 o déficit permanente da balança comercial, a crise 

                                                 
24 O crescimento industrial não se apoiou na poupança interna e foi substituído pelo capital 
internacional, pelos empréstimos externos, etc., com o consequente endividamento. A dívida 
pública externa cresceu 35 vezes entre 1960 e 1977. Em 1979, ela equivalia a uma dívida per 

capita de 293 dólares. Em 1970, a América Central pagava 92 milhões de dólares pelo 
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fiscal, e, desde 1979, a estagnação e, depois, regressão do setor agrário. Em 
1970-1980, três países — Costa Rica, Nicarágua e El Salvador — tiveram 
cifras negativas de crescimento; em 1981, a Guatemala uniu-se ao clube dos 
que não cresciam. À nova desordem internacional, de efeitos internos não 
suficientemente conhecidos, somou-se a desordem que se origina em 
economias dependentes tão abertas ao exterior e tão desprotegidas por um 
Estado que cuida somente da ordem política interna.  

E agora voltemos à preocupação inicial. Nada mais falso do que 
derivar de brevíssima referência anterior a ideia de que a luta política das 
classes pelo poder de Estado é um “reflexo” mais ou menos velado dos 
desajustes econômicos. A tradução não é simultânea, como o provam a 
Costa Rica, por um lado, e a Guatemala e El Salvador, por outro (ou a 
Nicarágua, antes de 1979). As lutas na região em torno da exploração — as 
contradições entre capital e trabalho — e da reprodução das relações de 
produção constituem certamente um antecedente decisivo. Mas as massas 
populares que paulatinamente se levantaram em armas, num movimento 
que compromete toda a estrutura social, não estão lutando por aumentos de 
salário para enfrentar a inflação.  

A política recupera aqui sua autonomia relativa, e são os fenômenos 
que a tornam crítica que exigem explicação, justamente para compreender 
então a verdadeira dimensão da crise econômica. A “interação” de tais 
planos é um assunto estritamente nacional, da história anterior; e o que é 
contemporâneo nas crises nacionais da América Central só pode ser 
explicado com base na análise das lutas nacionais de classe, da articulação 
dos fatores subjetivos — acumulação de fracassos na organização do 
protesto e renovada vontade de fazê-lo triunfar — com as determinações 
objetivas da estrutura material — o tipo de capitalismo industrial e agrário e 
seus efeitos sociais, a natureza da burguesia e seu poder, material e 
ideológico —, assim como no modo pelo qual tais articulações se 
desenvolveram.  

Foi na década de 70 que se produziram as inter-relações que tornaram 
crítico o conjunto das relações sociais, tanto no que se refere à reprodução 
material como aos mecanismos político-ideológicos através dos quais se 

                                                                                                                 
serviço total da dívida; já em 1979, teve de desembolsar 625,8 milhões, ou seja, quase seis 
vezes mais. 
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regula e ordena a sociedade. Não é possível analisar com detalhe cada um 
desses elementos constitutivos da “explosão” 25 que sacode particularmente 
a Guatemala e El Salvador, que afetou a Nicarágua, ou que ameaça repetir-
se em Honduras. 

O traço mais marcante desse processo é a irrupção autônoma das 
massas populares e, especialmente, do campesinato lato sensu na cena 
política, através de novas formas de organização, em locais onde antes 
nunca se “fizera” política, e através de formas extremamente violentas de 
luta, como resposta ao caráter permanentemente repressivo da dominação 
burguesa. Trata-se de um capitalismo vulnerável, próprio de sociedades 
atrasadas, por causa do caráter polarizado assumido pelos conflitos de 
classe e da ausência de canais previstos para a absorção do conflito social. 

A crescente perda de controle em face da organização do protesto das 
classes dominadas — uma reiterada falta de direção hegemônica — é 
paralela à renúncia quase permanente da busca do consenso social para 
apoiar a própria dominação de classe. Aparece aqui um traço constitutivo 
da dominação oligárquica: a incapacidade de estabelecer ou de se aproveitar 
das mediações políticas, para dotar o poder (de classe) do Estado com uma 
vontade de representação nacional. O assalto à “superestrutura”, desse 
modo, aparece como inevitável; e torna relativamente forte qualquer 
ofensiva dos dominados. 

E aqui, para finalizar, sugerimos a última proposição explicativa: a 
crise política vivida pela região em seu conjunto (como uma ruptura que 
afeta, em última instância, as possibilidades de reprodução social, que 
constituem a normalidade do poder e da economia) é a expressão unificada 
de dois processos críticos. Um, a velha crise oligárquica, não resolvida pelo 
caminho da renovação burguesa plena; e outra, uma crise da ordem 
capitalista em geral, produto das formas da luta e da participação popular, 
bem como da resposta estatal. Ambas se apresentam confundidas onde a 
crise aparece como crise política, porque é nesse nível que a contradição 
está colocada. Com efeito, a virulência do conflito e a rapidez com que se 
decompõe a ordem estatal faz com que se questione prima facie o papel do 
Estado como órgão de regulação e direção da sociedade; a crise política é 

                                                 
25 Essa intenção foi parcialmente realizada no trabalho já citado, “Ocho claves para 
compreender la crisis ...”. Cf. nota 3. 
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uma manifestação atual da desorganização da atividade estatal e, por 
conseguinte, é experimentada como um desafio total, já que é nesse ponto 
onde as forças sociais se põem finalmente à prova, onde a dominação de 
uma classe se expressa como direção ou como sua ausência, e a violência e 
o terrorismo estatal ocupam seu lugar. 

A etapa final da crise oligárquica obedece ao fato de que a economia 
agrária nem se modernizou plenamente, nem foi substituída em 
profundidade por uma economia industrial; produz-se uma coexistência 
pacífica, obtida através de um trânsito gradual que prolonga a vida dos 
setores mais atrasados da fração agrária apoiada ainda no monopólio da 
terra e na persistência de uma contradição que o capitalismo não resolveu 
no campo: a dos camponeses submetidos a uma decomposição 
permanentemente adiada, que só os empobreceu. Na estrutura dominante, 
os setores mais atrasados, os restos da oligarquia, ainda estão presentes e 
dotados da lucidez final que antecede a morte. Foram eles que 
aconselharam a defesa da propriedade latifundiária como se fosse a defesa 
final do sistema; as fraturas internas da burguesia parecem ser esquecidas 
diante do temor oligárquico em face do próprio desaparecimento. 

A crise do próprio sistema se colocou como uma derivação do 
anterior. A luta antioligárquica é sempre de caráter político e ideológico; a 
contradição burguesa, em troca, desenvolve-se no terreno econômico, onde 
a burguesia é decisiva. Nessa confusão das duas crises, é evidente que a 
dominação política e o poder do Estado tendem a manifestar um caráter 
oligárquico e não burguês, a apresentar um estilo de controle marcado pela 
cultura repressiva e antirrepresentativa do período anterior. Não há 
confusão de tarefas. A sombra da oligarquia projeta ainda sua imagem no 
plano iluminado da luta de classes. 

O que ocorre é que a natureza da crise colocada diante da oligarquia 
passa obrigatoriamente por uma luta contra a burguesia; e o que é a crise 
daquela se confunde com o caráter de ofensiva popular, em função da 
dinâmica anti-status quo que a anima cada vez mais. As forças populares, 
armadas, deslocam sua frente de combate e seu programa, convertendo-o de 
fato num projeto nacional e anticapitalista. Com a queda da ditadura 
somozista, a ofensiva popular passou a enfrentar tarefas anticapitalistas. Em 
19 de julho, travou-se a última batalha contra a oligarquia: mas dela 
resultou um colapso do sistema. Em El Salvador, portanto, não é casual que 



290 
 

— para deter a ofensiva popular a ponto de triunfar — se faça a reforma 
agrária, se nacionalizem os bancos e o comércio exterior, três golpes no 
coração das classes agrárias. Nessa encruzilhada, a crise se apresenta como 
uma crise estatal; e já agora aparece difícil saber como separar os interesses 
dos setores mais atrasados dos que se conformam com a ordem burguesa 
moderna. Tudo leva a um questionamento total da hegemonia burguesa e do 
poder que ela — com evidente cumplicidade — partilhou. 




