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1. Introdução ‘

0 presente trabalho ê resultante de uma trajetória 
que teve seu início na tentativa de compreensão das peculiaridades do "E£ 

tado Getulista" e dos traumáticos eventos ligados ã figura de Getúlio Var 
gas, ou, a seu legado político. 0 suicídio do Presidente, bem como a in
tervenção norte-americana na Guatemala (1954) e a posterior deposição do 
Presidente argentino Juan Domingo Perõn no ano seguinte, colocaram na or
dem do dia as questões referentes ao significado histórico do nacionalis
mo e do anti-imperialismo na America Latina. 0 posterior Movimento da Le
galidade (1961) e o Golpe Militar de 1964 reforçaram meu interesse no es
tudo do período histórico em questão, encorpado já, então, pela Revolução 

Cubana (1959) e, poeteriormente, pela intervenção das "Forças Inter-ameri^ 
canas de Paz" na República Dominicana em 1965.

A aproximação aos estudos sobre o Populismo desen
volvidos fundamentalmente a partir da Sociologia ocorreu, então, de forma 
natural. Estes estudos, entretanto, que privilegiavam essencialmente a 
tentativa de definição do fenômeno do Populismo revelavam-se, de um modo 
geral, salvo exceções como os estudos de Octávio lanni, precários em com 
paração com a riqueza e a complexidade dos períodos que examinavam,do po£ 
to de vista histórico. Não satisfaziam integralmente ao historiador, ain
da que tenham sido importantes como referencia! sistematizador inicial pa 
ra o estudo de um período histórico específico. Mais que o tema, interes
sava o período histórico. Este, visto como período Populista, era, no en
tanto, rico e complexo e revelava a necessidade de seu estudo a partir de 
cada caso especificamente.

Examinar a correspondência latino-americana ao 
"Brasil Getulista" levou-se ao passo seguinte, automático e natural, do 
estudo do Peronismo e do período Cãrdenas no México, especialmente. "Car-
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denas, Vargas y Perõn: una Confluência Populista" foi o nome genérico inj[ 
ciai da pesquisa que comecei a desenvolver. 0 documento inicial de consi
derações sobre o trabalho que pretendia fazer privilegiava o processo de 
industrialização na Argentina, Brasil e México e o papel do Estado nestas 
três grandes nações latino-americanas que apresentavam, então, um desen
volvimento maior de suas forças produtivas.

0 exame do Cardenismo levou-me, no entanto, a 
ter crescentes dúvidas quanto a sua correspondência linear ao período Va£ 
gas no Brasil. Com Perõn esta correspondência parecia mais clara, mas Cãr 
denas era herdeiro de um processo revolucionário que comecei a estudar e 
que me impressionava por sua magnitude. 0 estudo levou-me a ingressar na 
especificidade de cada caso e, ã medida que o estudo avançava, o Populis- 
mo deixava de ser um referencial satisfatório para ele. Em livro publica
do no México (Werner Altmann, Lucía Sala de Tourõn, Marcos Winocur e Ma
rio Miranda Pacheco, El Populismo en América Latina, Colecciõn Nuestra A- 
nTerica n9 7, Ed. UNAM, México, 1983) o título do meu trabalho era ainda 
"Cardenas, Vargas y Perõn: una Confluência Populista", mas, o trabalho 
era já o exame dos diferentes casos em questão. Era um estudo paralelo 
com características de estudo comparativo.

Por outro lado, trabalhando como professor de 
História da America, o exame do período Vargas, sobre o qual havia coleta 
do muitos dados e referências, ficou sendo deixado de lado por exigência 
da própria especialização que sentia necessária.

A Tese atual examina, então, o Estado no capj_ 
talismo periférico latino-americano em suas versões mexicana (Cardenas) e 
argentina (Perõn). A estruturação do Estado Nacional efetuada por Lázaro 
Cárdenas ocorre após a década armada da Revolução e o Cardenismo apresen
ta-se como superador do refluxo da década de 1920 e propondo a retomada 
do processo revolucionário, propondo um 29 ciclo revolucionário. Nesse 
sentido, o período cardenista é pÓs-revolucionário e resgatador da revo
lução ao mesmo tempo. Já o período peronista, embora não esteja ligado a 
um processo revolucionário armado anterior, como no caso mexicano, confi
gura-se como uma fase em que, por meio da mobilização das massas, a orga-
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nização.partidária e a cooptação dos trabalhadores - por intermédio de 
uma organização corporativa - o capitalismo pode lançar as bases para 
a superação , na Argentina, do poder oligárquico, com o conseqdente de
senvolvimento industrial.

Assim, mais que um estudo comparativo e um 
estudo paralelo de dois processos que além de suas especificidades pro 
prias, revelam consideráveis similitudes. 0 exame não privilegia rigo
rosamente os mesmos aspectos. Para a sua cabal compreensão, atém-se a 
especificidades de cada processo. Para isto, foi necessário o exame 
dos eventos históricos que determinaram as conclusões pertinentes, e 
nenhuma estrutura anterior, concreta ou mental, estava a exigir que, 
com forcejos, nela se colocasse o estudo.

Numa área em que são incontáveis os "estu
dos interpretativos" sem a anterioridade do exame concreto da realida
de, aproximei-me da etapa histórica em questão privilegiando o exame 
do projeto político nacional que se formava, o que me levou ao exame 
do que Cãrdenas e Perõn, as lideranças proeminentes de seus projetos 
nacionais, pensaram, e como se manifestaram sobre o processo. Examinei 
correspondência, decretos, discursos, dando-lhes sua importância, mas 
cotejando-os com a prática política no âmbito do projeto nacional.

É, portanto, um estudo histórico "próximo" 
do fenômeno da elaboração do projeto nacional. A aproximação tenta ser 
criteriosa também cronologicamente. Isto é, havia necessidade de enten 
der os antecedentes formadores do processo. Por isso, a aproximação pe 
la "via" do exame do Estado latino-americano ainda no século XIX e al
gumas de suas características essenciais. 0 estudo da Revolução Indepeji 
dentista permitirá, ainda, a compreensão da emergência inicial do des
conjuntado Estado latino-americano ã frente do neo-colonialismo que vi
cejava no continente. 0 exame inicial genérico do Estado funciona,então, 
como "background" possibilitador do estudo específico depois.

No caso argentino, a aproximação ao projeto 
nacional se faz de forma relativamente automática, no sentido de que o 
Peronismo e seus antecedentes gerais aparecem aos olhos do historiador 
de forma mais linear. No caso do México, pela magnitude da Revolução Me
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xicana na sua etapa armada - e até do Porfiriato, em certa medida - a 
aproximação do estudo se faz passando ao largo da vasta e complexa eta
pa armada da Revolução para poder se fixar no Cardenismo. A aproximação 
se faz, então, mais consistente, no período põs-revolucionãrio no qual 
emerge o Cardenismo. Neste, o horizonte ê a Revolução e sua atuação 
ocorre em termos de oposição aos rumos que o processo posterior a etapa 
armada da Revolução estava tendo na década de 1920, especial mente nos 
períodos de governo de Plutarco Elias Calles (1924/28) e dos presidentes 
do Maximato (1928/34).

0 projeto cardenista propõe avançar o pro
cesso revolucionário - de transformação das estruturas - e, depois, 
acaba dando-lhe, em certa medida, um fecho com o que se estã diante da 
ambivalência da ação revolucionaria - que não houve no Peronismo - e 
da retroversão da própria institucionalização do regime que permitiu o 
posterior fechamento dos canais pelos quais a revolução poderia tomar 
novo impulso e avançar. No Cardenismo, fruto da revolução, fruto da ob 
tenção da condi cão hegemônica na "familia revolucionaria" da "ala es
querda" do "Partido Nacional Revolucionário (PNR)", a ênfase estã dada 
na ação política, a ação governamental é uma ação revolucionária - "na 
cionalismo revolucionário" - e o estude acompanha o processo.

No Peronismo, por sua vez, fruto da aliança 
de classes que o formou, ocorre o "equilíbrio" próprio de uma condição 
que não ê hegemônica - ainda que o "condutor" tenha se alçado a uma co£ 
dição superior para daí funcionar como árbitro - e antes que a hegemo

nia pudesse pender na direção popular, o setor burguês industrial aband£ 
na PerÓn como seu porta-voz. 0 burocratismo do Estado - e dos sindica
tos a ele atrelados - constituía-se na retroversão conservadora e impe
diu a abertura de canais direcionados para a possibilidade revolucioná
ria. A revolução não e, então, no caso argentino, referencial, ou parâ
metro, nem no passado, nem para o futuro. Resultado: mais que ações trans 
formadoras o Peronismo dedica-se ã retórica que ê, por um lado, manifes
tação dos "propósitos", das "boas intenções" e expressão dos apelos volun 
taristas que faz ã sociedade - apelos nunca revolucionários, sempre de 
ti do conformista, conservador - e, por outro, e encobridora do oportunis



mo político que permeia permanentemente a ação peronista. A aliança de 
classes que a formou - estabelecida havia pouco tempo - não tem o esto
fo, a estrutura, que a Revolução Mexicana fornece ao Cardenismo.

A tese lida, portanto, com dois processos, a 
a comparação, ou o contraponto de um em relação ao outro, surgirá, natu
ralmente, e de forma mais efetiva, nas Conclusões. Um, é o processo que 
conclui um ciclo revolucionário. Outro, é o processo no boio do qual po
deriam emergir forças revolucionárias que, liquidando a própria retrover 
são burocratizada poderiam desencadear transformações estruturais de ti
po revolucionário.

Efetivamente, o Peronismo não era a revolu
ção, mas a partir dele, isto e, a partir do movimento de massas que ele 
canalizava, ela poderia, teoricamente, surgir. Por isso, o Peronismo 
caiu. A burguesia industrial "nacional" preferiu entregar-se ao capital 
internacional do que correr riscos no "front interno".

0 Cardenismo, por sua vez, caracteriza-se 
pelo avanço de um processo e o seu remate. E uma ação revolucionária 
nacionalista avalizada pela etapa armada da Revolução Mexicana anterior. 
Com o Cardenismo o sistema político pÓs-revolucionário fez-se institucio 
nal.
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2. 0 Capitalismo Periférico Latino-Americano: a Revolução Independentis- 
ta e os primórdios da Revolução Burguesa

A Revolução de Independência da América Latina 
que transcorre no curto espaço de tempo entre 1790 e 1824 estã inserida 
no quadro geral da realidade histórica mundial de fins do século XVIII 
e princípios do século XIX, cujos parâmetros básicos estavam definidos 
pela Revolução Francesa. Referindo-se ao caso do México, Enrique Semo 
considera que a revolução independentista forma parte dos"movimentos te 
lúricos que marcaram o afundamento do velho regime e a consolidação do 
capitalismo a nível mundial"e que seu estudo "não pode ser separado da 
revolução industrial, a grande revolução francesa e a queda do império 
espanhol" ( 1 ).

A grandeza da gesta revolucionária não encon
tra, no entanto, correspondência no estágio de "maturidade" do seu esti£ 
do histórico que não oferece ainda base suficientemente solida para os 
intentos de uma classificação geral dos movimentos independentistas la
tino-americanos nos princípios do século XIX. A classificação já feita, 
e de considerável aceitação, que integra a emancipação latino-americana 
a um ciclo revolucionário americano geral, de tipo burguês anti-coloni
al e que conforma, a grosso modo, as conclusões a que se pôde chegar - 
até agora, necessita.no entanto, ainda, de um "background" sustentador 
mais solido.

Existem, efetivamente, ainda muitos pontos o bs 
curos no conhecimento da realidade histórica subjacente ã emancipação.A 
historiografia tradicional - e exclua-se, aí, os exageros do culto aos 
heróis de corte liberal ou conservador - oscilou, de um modo geral, en 
tre dois extremos visíveis: ou a generalização sem base empírica, ou o 
isolamento no detalhe, com um desinteresse por questionamentos de algu
ma relevância.

1) Enrique Semo, Historia Mexicana - Economia y Lucha de Clases, Ed.Era, 
México, 1978, p. 161, tradução nossa. Saliente-se que 
todas as demais citações extraídas de obras publicadas 
em espanhol.alemão e inglês são de nossa autoria.
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De qualquer forma, as grandes variações nas 
condições geográficas, mas, especialmente sociais e econômicas exis
tentes em nível global, ou mesmo regional, na América Latina,não pe£ 
mitem vislumbrar ainda a existência de um ciclo integrado de uma re
volução americana geral, ainda que a perspectiva exclusivamente cro
nológica induza a tal pela exiguidade de tempo em que o continente - 
inteiro ê varrido pela lufada independentista. Richard Konetzke, por 
exemplo, prevê poucas possibilidades para uma "teoria geral das revo 
luções latino-americanas" ( 1 ).

Abandonando-se, no entanto, o viés do empe 
nho absoluto numa caracterização acabada que facilmente se esvairia 
num dogmatismo mecanicista, pode-se verificar que começa a corporifi_ 
car-se, sempre mais, na atualidade, a idéia do caráter potencialmen
te burguês da revolução independentista.

Superadas as objeções iniciais que insistj_ 
am em considerar que a estrutura social e econômica dominante seria 
de tipo feudal,e absolutizavam esta consideração, hoje o caminho es
ta aberto para que a visão do caráter burguês da revolução indepen - 
dentista cresça e se corporifique a partir da determinação das for
ças sociais motrizes e hegemônicas do processo revolucionário em re
lação dialética com o caráter da época. Manfred Kossok considera que 
"causas, forças motrizes e lugar histórico permitem caracterizar as 
convulsões de 1790 a 1824 como revoluções de independência levadas 
a cabo em forma de guerras de libertação e que em sentido sÓcio-eco- 
nômico representam uma revolução não acabada e desenvolvida apenas - 

em embrião" ( 2 ).

1) Richard Konetzke, "Die Revolutionen und die Unabhängigkeitskriege 
in Lateinamerika", in: Historia Mundi, Tomo 9, 
Berna, 1960, pp. 365 e segs.;

2) Manfred Kossok, "Die Unabhängigkeitsrevolution Lateinamerikas als 
Gegenstand der historischvergleichenden Methode", 
in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl Marx 
Universität Leipzig, Gesellschafts und Sprach
wissenschaftliche Reihe, Leipzig, 1975, p. 28.
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Enrique Semo, por sua vez, depois de chamar a 
atenção para o fato de que a reforma agrária é um elemento imprescindí 
vel de toda revolução burguesa, afirma que "a revolução de 1810 no Mé
xico e anti-colonial e anti-feudal", para concluir que "a revolução é, 
em seu aspecto anti-colonial,triunfante, e em seu conteúdo burguês, in 
conclusa" ( 1 ). Rejeitando-se, por superada, a validade de qualquer 
conceituação no sentido anti-feudal da revolução intependentista, não 
se deixe, no entanto, de situar a questão no seu ponto central: ainda 
que o colonialismo ibérico tenha transladado para além-oceano estrutu
ras administrativas originarias no seu próprio feudalismo isto não im
plica, entretanto, que no seu conjunto o colonialismo não fosse expre^ 
são, desde o inicio, de uma completa inserção nas estruturas do siste
ma capitalista como um todo. 0 colonialismo da Idade Moderna, isto é , 
da etapa comercial do capitalismo é uma realização do próprio sistema. 
Nesse sentido, além da inserção no sistema, também internamente forma
ram-se, na América Latina, mercados e rotas de circulação de mercado
rias que impossibilitam, efetivamente, o translado mecânico de uma eta 
pa histórica européia jã esgotada neste momento, como o feudalismo.

Com efeito, lidar-se com a questão da revolu 
ção burguesa na América Latina é ter-se presente que ela não repete o 
mesmo ciclo palmilhado nos países de capitalismo central. Deve ser vi^ 
ta, portanto, nas suas complexas especificidades próprias, o que torna 
a tarefa de sua conceituação, desde logo, sobremodo difícil. Nesse seji 
tido, a revolução independentista na América Latina suplanta, não um 
inexistente feudalismo, mas as estruturas coloniais que impediam, em 
fins do século XVIII e princípios do XIX, a continuidade da adequada 
inserção do continente nas estruturas produtivas delineadas pelo capi
talismo internacional, jã sob a égide da Revolução Industrial. Tomar- 
se, por conseguinte, como parâmetro a revolução burguesa em termos da 
abrangente transição do feudalismo desde fins do século XV até o capi
talismo plenamente desenvolvido em meados do século XIX necessitaria, 
para a revolução independentista latino-americana,de um diferenciação

1) Enrique Semo, idem, pp. 186/187.
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tipológica da categoria básica "revolução burguesa".Ou melhor,teriam de 
se ver as especificidades da revolução independentista latino-americana 
no quadro geral da "revolução burguesa".

Desta forma, a caracterização já tão difundi
da de "revolução anti-colonial" captou com propriedade um elemento bási^ 
co de seu significado e objetivo, mas não examinou adequadamente as for 
ças sociais motrizes subjacentes ao movimento, aspecto de máxima rela - 
vãncia na medida em que as frentes anti-francesa, anti-espanhola ou an
ti-portuguesa aglutinaram numa oposição comum a classes e estratos di
vergentes e antagônicos.

0 continente americano havia sido, a partir 
do descobrimento, incorporado a um sistema internacional de relações - 
mercantis como parte integrante do avanço da produção capitalista euro
péia. Um mercado mundial em desenvolvimento incorporava - de forma vio 
lenta - novas áreas que passaram a servir de base ã própria conforma - 
ção deste mercado mundial. Voltadas inicialmente ã extração de metais 
preciosos destinados a alimentar o desenvolvimento europeu, as colônias 
hispano-americanas transformaram-se rápidamente nas produtoras daquelas 
matérias-primas e produtos naturais que a Europa necessitava e em merca 
do de consumo para a produção de artigos manufaturados europeus.(1) Esta 
participação no mercado mundial, no entanto, se deu de forma indireta, 
já que sua vinculação com este mercado liderado pela Grã-Bretanha pass£ 
va pela intermediação absoluta da Espanha. Esta, que havia estagnado em 
seu desenvolvimento ( 2 )desempenha o papel de intermediária entre a Eu 
ropa - Grã-Bretanha, a rigor - e suas colônias através do férreo mono 
pólio comercial exercido pelas "Casas de Contratación" e por seus agen
tes comerciais nas colônias.

1) Veja-se Fernando A.Movais, Portugal e Brasil na Crise do Antigo Siste 
ma Colonial(1777/1808) ,Ed.Hucitec,S.Paulo, 
1979;

2) Veja-se a respeito: Eric Wolf, Sons of Shaking Earth, The University 
of Chicago Press, Chicago, 1959;

Jorge Abelardo Ramos, Historia de la NaciÓn Latinoamericana, A. Pena 
Li 11o Editor, Buenos Aires, 1975;

Volodia Teitelboim, El Amanecer dei Ca.italismo y la Conquista de Amé 
rica, Ed. Venceremos, La Habana, 1965.
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E é a partir deste monopólio comercial espa
nhol que se organizam as estruturas estatais coloniais hispano-america
nas e é através dele que as riquezas naturais americanas chegam à Ingla 
terra e, em contrapartida, os produtos manufaturados ingleses chegam ãs 
colônias. Não apenas as riquezas naturais, mas praticamente todos os 
rendimentos das colônias eram carreados pira a metrópole.

É necessário levar-se em conta, também, que 
na segunda metade do século XVIII houve um recrudescimento da dominação 
espanhola na América. A casa reinante dos Bourbons, depois da perda de 
suas possessões na Holanda e na Itália e da derrota na Guerra dos Sete 
Anos (1756/1763),inicia um esforço próprio de recuperação. 0 objetivo, 
decorrente da própria necessidade, é o de desenvolver - desde o alto - 
a Espanha. Os recursos necessários para um projeto de industrialização, 
elevação da produtividade agrícola e crescimento comercial, moderniza - 
ção do exército e da marinha, sÕ poderiam advir das colônias ( 1 ).

A questão passava, destarte, pela reforma do 
sistema colonial no sentido de que este pudesse oferecer maiores rendi
mentos ã metrópole, o que implicava num recrudescimento do colonialismo 
em termos do confisco monetário e da repressão política no continente. 
Uma tal política lesionará, obviamente, os interesses da oligarquia co
lonial - representada pelo estamento burocrático do Vice-Reinado, a 
aristocracia "terrateniente" e a própria burguesia comerciante - e deb£ 
litará sua unidade. Medidas adicionais contra a onipotência do clero e 
a própria expulsão dos jesuítas (1767) agravam a situação.

Em suma, ãs vésperas da revolução, burocracia, 
Igreja, latifundiários e comerciantes já não estavam unidos. A Coroa es^ 
panhola havia debilitado o apoio de seus aliados tradicionais, sem ha - 
ver obtido uma contrapartida no apoio das novas classes emergentes. Fa
zem sentido agora as observações de Lorenzo de Zavala de que no caso da 
Nova Espanha prãticamente 60% de todas as rendas em 1809 ingressaram 
nos cofres da Coroa e que dos 6 milhões e 600 mil pesos restantes ape-

1) Veja-se Stanley J.Stein e Barbara Stein, The Colonial Heritage of 
tin America, Oxford University Press, 1976 (2a. parte).
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nas 400 mil se empregaram para satisfazer necessidades da população 1£ 
cal. E desta soma, mais de dois terços destinaram-se a gastos milita - 
res e de administração, para o pagamento de funcionários e para o cle
ro ( 1 ).

0 capitalismo europeu, por sua vez, alcança 
nesta época, fins do século XVIII, a etapa da grande indústria. A Revo 
lução Industrial altera agora a própria base do mercado mundial."0 mer 
cado mundial constitui de per si a base deste regime de produção. Por 
outra parte, a necessidade imanente a ele de produzir em escala cada 
vez maior contribui ã expansão constante do mercado mundial, de tal mo 
do que não é o comércio o que revoluciona aqui a indústria, mas ã in - 
versa, é esta a que revoluciona o comercio" ( 2 ).

Da mesma forma, o desenvolvimento do capita
lismo na sua fase industrial teve reflexos e trouxe conseqdências fun
damentais sobre as colônias americanas especialmente em suas relações 
com as metrópoles. Como decorrência da total incapacidade da atrasada 
indústria espanhola em satisfazer as crescentes necessidades das coló
nias, incrementava-se, sobremaneira, na segunda metade do século XVIII, 
o comércio de contrabando, especialmente com comerciantes ingleses.

Assim, a Espanha, depois de haver tentado - 
aprofundar sua dominação na América, foi obrigada a romper parcialmen
te seu monopólio comercial sobre suas colônias da América estabelecen
do o "Reglamento de Libre Comercio" em 1778. A partir de então, as co
lônias experimentaram uma ampliação de suas possibilidades de exporta
ção e uma conseqdente especialização maior nos marcos da divisão inter 
nacional do trabalho: os Vice-Reinos da Nova Espanha e do Peru intensj_ 
ficam a extração de minérios e no recem-criado Vice-Reinado do Prata, 
desenvolve-se, a partir da criação intensiva de gado, a exportação de 
charque, couro e sebo.

1) Lorenzo de Zavala, Umbral de la Independência, Fondo de Cultura Eco 
nómica, México, 1949, p. 35;

2) Karl Marx, El Capital, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, To 
mo 3, p. 322.
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Tenha-se presente também que no século XVIII 
o desenvolvimento do mercado interno gera, na América Latina, novas - 
formas da divisão do trabalho e agrupa as pessoas de acordo com inte - 
resses não coincidentes com o fechado sistema colonial. A estrutura 
classista corresponde cada vez menos ã ordem estamental. E aí emerge 
uma contradição fundamental que ã revolução da independência competira 
resolver, ou seja, a contradição existente entre o desenvolvimento das 
forças produtivas e o sistema estamental colonial.

Desde a perspectiva da composição social in
terna das classes dominantes na América Hispânica neste último quartel 
do século XVIII, a classe "terrateniente criolla" experimentou um acré^. 
cimo em seu poderio e passou a estar acompanhada no usufruto das be - 

nesses que a nova época proporcionava, por uma burguesia comerciante 
"criolla", classe social em crescimento e que na origem procedia do 
próprio grupo "terrateniente". Dedicadas ambas ã atividade exportadora 
começaram a experimentar, no âmbito de seu crescimento, o desconforto 
do freio que o poder metropolitano ainda colocava a seu desenvolvimen
to pleno posterior. Para elas o poder metropolitano representava o mo
nopólio comercial, sinônimo por um lado, da impossibilidade do acesso 
a muitos negócios lucrativos e, por outro, a diminuição da lucrativida 
de dos negócios possíveis por causa das arrecadações alfandegárias. Re 
presentava também a imposição de um aparelho burocrático hipertrofiado 
e parasitário e a conseqdente opressão política. E, ainda mais do que 
isso, representava o único obstáculo que as separava do avanço indus
trial inglês em função do qual existiam na sua condição de produtoras 
daquelas matérias-primas e alimentos que a Europa necessitava. 0 deseri 
volvimento industrial europeu passando, portanto, por cima do monopó - 
lio metropolitano, oferecia-lhes estas perspectivas concretas.

Assim, mantidas ou elevadas a posição de 
classes economicamente dominantes a partir da posse da terra e das pos^ 
sibilidades crescentes que as exportações propiciavam, viram estas cla^ 
ses diante de si o objetivo e a necessidade da remoção do domínio metro 
politano para a obtenção da independência, isto e, a tomada do poder po
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lítico. Elas dirigiriam,a partir de então, a vinculação das ex-colÔnias 
espanholas da América ao centro e ao restante do sistema capitalista mun 
dial.

Neste sentido, o processo revolucionário que 
a partir de seu antecedente direto, a libertação das 13 colônias norte - 
-americanas em 1776, percorreu a America Espanhola toda entre 1810 e 1826 
e que culminou com a independência política de todas as colônias com exc£ 
ção de Cuba e Porto Rico, ê parte integrante do movimento da emancipação 
geral da burguesia durante os séculos XVIII e XIX. Reafirma o capitalismo 
ao eliminar os entraves impeditivos da vinculação da America Latina com o 
resto do sistema capitalista mundial em ascensão e instaura no continente 
o livre comércio e a conseqílente possibilidade de desenvolvimento do cap^ 
talismo próprio.

De outra parte, o lugar que historicamente 
correspondeu ãs colônias hispano-americanas na distribuição internacional 
do trabalho como exportadoras de matérias-primas e importadoras de produ
tos industriais teve seu desdobramento direto no exercício do domínio eco 

nômico por parte das classes sociais que produziam para a exportação:"te£ 
ratenientes" e uma burguesia comerciante que desempenha a função de com
pradora-importadora e intermediária na exportação e uma incipiente burgue 
sia "industrial" que prepara as matérias-primas para a exportação. Na Ar
gentina, Uruguai e Venezuela a atividade desta burguesia "industrial" es
ta vinculada basicamente aos saladeiros de carne e preparação de peles e 
couros. No México, Chile, Peru, Bolívia e Colômbia ã extração de minerais 
e produtos agrícolas de variado tipo.

Desta forma, repelida a metrópole, são as 
classes produtoras para a exportação que tomam seu lugar na ocupação do - 
poder político nas antigas colônias. Evidentemente que a remoção do domí
nio metropolitano interessava também ãs demais classes sociais,como a bur 
guesia comerciante interna, as profissões liberais, os grupos dedicados 
ao artesanato, o campesinato sem terras. A remoção do domínio metropolita 
no era uma condição necessária para o seu desenvolvimento posterior.Estas 
classes sociais eram, no entanto, extremamente débeis do ponto de vista
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do seu poderio politico. A prõpria politica colonial da metrõpole com su 

as inúmeras restrições e proibições (a da industria, por exemplo, bem co 

mo o monopõlio comercial) havia impedido que estas classes tivessem ido 

alem da mera subalternidade. Em conseq�ência, na luta pela independência 

participam subalternamente em relação aos grupos hegemônicos que dirigem 

o processo.

Obtida a independência, o poder passa a ser 

exercido pelas classes que detêm a principal função produtiva: a produ -

ção para a exportação . Estas classes não têm, por sua vez, interesse na 

transformação da estrutura econômica colonial baseada na propriedade la

tifundiária sobre a terra e atuam no sentido de evitar qualquer modific� 

ção nesta estrutura. Seu objetivo havia sido exatamente o de aumentar e 

consolidar seu dominio econômico a partir da tomada do poder politico e 

colocar toda a organização social em função da estrutura produtora na 

qual baseavam sua existência como classes. 

Alterações na estrutura econômica estavam no 

projeto dos grupos subalternos, mas a composição social hegemônica dos 

grupos contrários impediu que estas pudessem ocorrer naquele momento. A� 

sim, o latifúndio atê se desenvolveu ainda mais na América Latina duran

te o século XIX. ( l ) . 

A realidade da etapa independentista revela, 

então, que com a eliminação do monopólio comercial espanhol e a implant� 

çao do livre-comercio em virtude da remoção da intermediação nas relações 

com o capitalismo europeu, nas novas repúblicas latino-americanas acentu 

am-se, no século XIX, as especificidades das estruturas econômicas surgi 

das no periodo colonial. Assim, pode-se dizer que, obtida a independên -

eia politica, a América Latina deixa atrás de si a longa etapa colonial 

para ingressar numa nova etapa, com caracteristicas nitidamente neo-colo 

niais. 

Manfred Kossok ( 2) propos uma periodização 

1) Veja-se José Carlos Mariãtegui, Siete Ensayos de lnterpretaciõn de la
Realidad Peruana, Casa de las Américas, La Habana, 1963;

2) Manfred Kossok, "El Contenido Burguês de las Revoluciones de Indepen
dehcia en América Latina", in: Historia y Sociedad, nQ 4, Mexico,1974,
p. 66.
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que permite uma visão cronológica dos acontecimentos revolucionários no 
âmbito colonial ibérico:

1) 1789 / 1808 : período de crise da dominação colonial;
2) 1808 / 1809 : o surgimento da si uação revolucionária;
3) 1810 / 1814 : primeira fase da revolução independentista;
4) 1815 / 1824 : segunda fase da revolução independentista.

No primeiro período, o da crise da dominação 
colonial, amadurecem as condições para o surgimento de uma oposição an
ti-colonial . Levem-se em conta aqui, os efeitos que a Revolução Haitiana, 
isto é, a emancipação dos escravos, teve sobre os grupos "criollos" lati^ 
no-americanos. A partir de então, a independência política passava a ser 
um alvo que, ao mesmo tempo, deveria evitar o desdobramento radical que 
o processo haitiano apresentou.

0 segundo período que, a rigor, se explicita 
no curto espaço de tempo em que começa a se configurar uma situação re
volucionária revela a influência decisiva, mas não linearmente causal, 
dos acontecimentos na Península Ibérica desde 1807, quando das invasões 
das tropas napoleõnicas.

Logo após - e aqui estamos diante do tercei
ro período - a revolução de independência tem andamento. Depois de uma 
escalada continental segue uma derrota quase continental, com a exceção 
de Buenos Aires onde a burguesia portenha estava solidamente estabelec^ 
da no poder. Bolívar e obrigado a seguir para o exílio na Jamaica e, de 
pois, no Haiti.

No quarto período corporifica-se, depois do 
retorno de Bolívar do exílio, a segunda fase da revolução de independer^ 
cia e que é a fase vitoriosa. Tem importância decisiva aí a vitória de 
Ayacucho (1824) e a "sui-generis" separação do Brasil. A partir de 1816 
as forças iridependentistas passaram também a receber ajuda inglesa em 
recursos financeiros, barcos e homens.

Esta periodização que não chega a revelar a 
complexidade dos fatos reais do processo revolucionário convida, no en-



tanto, ao exame de algumas características essenciais do movimento in- 
dependentista em suas diferentes etapas.

Com efeito, durante a primeira etapa da revo 

1ução independentista o caráter continental da luta estava bem eviden
ciado. No decorrer da luta, no entanto, começou a emergir a pulveriza
ção em que a força centrífuga da ação dos centros dissociadores - en
tre os quais se destacavam especialmente Lima e Bienos Aires - acarre 
tou a paulatina divisão da revolução em entidades independentes no se£ 
tido político e territorial. Esta realidade, antes de ser expressão de 
um fracasso da emancipação, expressa, por certo, de forma concreta, a 
tendência a formação de estados nacionais potencialmente burgueses, o 
que significa que a substância fundamentalmente burguesa do movimento 
de emancipação se expressa desta forma localista. A burguesia portenha, 

por exemplo, que quer a independência de Buenos Aires, nac*a tem a ver 
com o restante do continente. 0 mesmo ocorre com a oligarquia limenha 
e os demais centros dissociadores na America Latina. As enormes distan 
cias e a precariedade das comunicações são também fatores reforçadores 
do contexto em questão.

Na verdade, a América Latina como entidade 
homogênea e uniforme nunca existiu, nem mesmo na etapa colonial. A com 
paração, jã feita, com os Estados Unidos da América do Norte - houve 
quem considerasse possível o surgimento de uma nação única a partir da 
Revolução de 1810 - não considera que a dimensão quase continental 
desta nação é resultante de uma expansão posterior ã Independência. E 
esta expansão que nada tem de revolucionaria ocorreu simplesmente no 
marco de um processo de colonização.

0 caráter burguês do movimento emancipacio - 
nista fica mais visível ã medida que se aprofunda o exame da estru
tura de classe subjacente ã sociedade da época e ao proprio movimento 
emancipacionista. Um fator básico de dificuldade para a realização des^ 
te exame tem sido a relativa identidade entre o "status" étnico e so
cial. 0 revestimento do "status" social pelo "status" étnico está de 
tal forma arraigado que, apesar do consenso crescente entre os histo - 

 



17)

riadores de que a predominante diferenciação étnico-jurídica institucio
nalizada da colônia deve investigar-se a partir da estrutura de classes 
real»econômica e socialmente determinada, mantêm-se, ainda, com freqdên- 
cia, a tradição de dividir a sociedade da época em europeus (espanhóis 
ou portugueses), "criollos", índios, negros,mestiços, mulatos ... Na ver 
dade, os conflitos com as chamadas "guerras de castas" revelavam uma re
lativa identidade entre o "status" étnico e o social e, ãs vêzes, as de
formações expressavam fatos como os de certas normas legais que se ati
nham ã procedência étnica e não ao "status" social. Na realidade prati
ca, no entanto, o elemento social predominava. Exemplo expressivo desta 
assertiva Õ o da possibilidade de compra da "limpeza de sangue", com o 
que o dinheiro se tornava o melhor branqueador.

De outra parte, a questão agrãria na revolu
ção independentista ê reveladora do caráter burguês subjacente ao movi
mento. Como em toda revolução burguesa, estava presente na revolução i£ 
dependentista americana a meta da eliminação das formas pré-capital is - 
tas de produção. Incluía-se aí a propriedade comunal indígena camponesa, 
vista como um entrave ao desenvolvimento d> um mercado interno e da "ca 
pitalização" da estrutura agrãria, e a própria escravidão nas "planta- 
tions", uma aparente "anomalia" no âmbito da produção capitalista mun
dial, mas que tinha um papel específico para a acumulação de capital na 
matriz do sistema (Grã-Bretanha) ( 1 ).

As relações de produção de variado tipo resulta 
ram numa mui ti facetada estrutura agrãria que se acentuava com a difere^ 
ciação regional. Com efeito, nos "limites últimos" da América Hispânica 
(região do Prata, norte do México e as planícies do Orinoco na Venezue
la) predominava o latifúndio com a pecuária, ou as regiões estavam aber 
tas para o avanço do latifúndio. Diferente era a situação nas zonas in
tensamente povoadas do centro do México ou do altiplano peruano-bolivia 

no.

1) Veja-se Eric Williams, Capitalism and Slavery, Harper and Row,N.York, 
1975.
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Assim, a questão agraria na etapa independen- 
tista não pode ser apresentada de forma çenêrica ou como parâmetro pa
ra uma eventual não consumação da Revolução de 1790/1824. De qualquer 
forma, os desaguadouros da problemática agrária nem sempre conduziram 
a um desenvolvimento agrário capitalista. veja-se, por exemplo, tanto 
a supressão do sistema tributário, como a da escravidão - ambas colo
cadas no contexto da transformação burguesa - que, sob a direção da 
aristocracia agrária "criolla", levaram a uma estabilização de formas 
de dependência que conflitavam com as necessidades dinâmicas do capi
talismo em condições de desenvolver-se.

0 quadro histórico latino-americano de prin
cípios do século XIX, quando do início da Revolução de Independência, 
permite, então, algumas considerações sobre suas peculiaridades. Ao 
contrário da Inglaterra de meados do século XVII (quando Cromwell as
sume o poder), na qual a "revolução agrária" já havia ocorrido, e da 
França de 1789, na qual se corporificava um avanço capitalista no se
tor agrário, na America Latina a rígida estrutura colonial obstaculi- 
zava o desenvolvimento independente do elemento produtivo capitalista 
-burguês ( 1 ). Os grupos de latifundiários voltados para a exporta - 
ção que mantinham internamente formas de produção pré-capitalistas e 
dependiam totalmente do mercado capitalista mundial em nível externo, 
constituíam-se nos grupos econômica, social e politicamente dominan - 

tes. Neste sentido, Florestan Fernandes refere-se ao Brasil como "um 
império de senhores de escravos, nobres ou nobilitados, que recusavam 
a condição burguesa, mas exploravam industrialmente a produção escra
vista e eram exportadores de bens primários" ( 2 ).

Desta forma, a burguesia, ainda embrionária, 
defrontava-se com a oligarquia agrária que, sob as condições de depen 
dência colonial obtinha apoio do capitalismo desde fora sem que "no

1) Veja-se a propósito Enrique Semo, Historia dei Capitalismo en Méxi
co. Los Orígenes 1521/1763, Ed. Era, México, 1973, pp. 230 e segs;

2) Florestan Fernandes, in Folha de Sao Paulo, 30/04/1987, p. 3.
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interior" se tornasse portadora da transformação capitalista. Este era, 
evidentemente o "desdobramento normal 11 da atuação da oligarquia agrária 
voltada para a exportação nas condições acima referidas. Ela não pode -
ria representar interesses que não fossem os seus e promover o desenvo.!_ 
vimento burguês interno. 

Ademais, no elemento burguês nascente domina 
va a burguesia comerciante que, pelas características de sua atividade 

econômica não pode ser caracterizada como uma classe social plenamente 
dinâmica e forjadora de nova perspectiva em direção do futuro. Vê-se, 
assim, que tambêm na América Latina, o capital comercial revela capaci
dade para aproveitar e conservar formas de produção e exploração pré-e� 
pitalistas com a finalidade de acumulação ( l ). Mais que isso, a bur -
guesia comerciante ficou forcejando sua incorporação social e politica 
ã aristocracia latifundiária assumindo traços do que Albert Soboul cha-
mou de 1

1 burguesia feudal 1

1 ( 2) e tendo, em conseqllência, uma postura 
invariavelmente contra-revolucionãria. Ressalvada sua condição extrema
mente multi-facetada (veja-se o desenvolvimento estrutural e regional 
totalmente diverso entre Buenos Aires, Lima e México, por exemplo) esta 
burguesia comerciante não estava,de nenhuma forma, capacitada para ado
tar um papel hegemônico no âmbito da revolução independentista, e dar a 

ela uma característica própria. Permaneceu ela, então, claramente subm! 
tida ã influência dominante da fração liberal anti-colonial dos latifu.!!_ 
diários 11criollos 1

1, deixando, no entanto, também sua influência, ã sua 
maneira e de acordo com a potencialidade de sua força. O fato, no entan 
to, de a burguesia não haver assumido a condição hegemônica do processo 
revolucionãrio independentista, não significa sua ausência, nem mesmo 

que a revolução independentista não tenha tido um fulcro potencialmente 
burguês. A debilidade real da burguesia e seu papel eminentemente local 

- nem mesmo nacional - não devem confundir-se com uma não existência.

1) Conforme Karl Marx, El Capital, Fondo de Cultura Econõmica, México,
Vol. 3, Cap. XXXVI, 1973; 

2) Veja-se Albert Soboul, 11 Im Lichte von 1789 11

, Berlim, 1973.
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Por sua vez, boa parte da aristocracia lati
fundiária "criolla" acabou adotando também modelos fundamentalmente bur 
gueses (nas Constituições e na postulação do livre comércio, por exem - 
pio). Assim, longe do confronto - a luta de vida ou morte do caso clãs^ 
sico europeu - na America Latina houve uma inter-penetração de concei
tos, interesses e atuação entre a burguesia e a aristocracia latifundi
ária.

Deve-se, de outra parte, atentar, também, pa^ 
ra o fato de que a burguesia não tinha "atrás de si" uma base de classe 
decisiva para mobilizar de forma consistente o movimento popular e inte 
grá-lo coerentemente aos postulados da revolução anti-colonial.Mais que 
isto, nos países de desenvolvimento tardio do capitalismo certas cias - 
ses sociais cumprem, por vezes, um papel que corresponde a outras. Ten
do em vista que a burguesia na fase final do período colonial esta inte 
grada a estrutura agrária e ê titubeante em aproveitar o movimento popi£ 
lar para imprimir um caráter mais definidamente burguês a revolução, a 
pequena burguesia com toda sua debilidade, acaba assumindo as lutas que 
teoricamente correspondiam a burguesia executar.

0 semblante burguês da revolução aparece, en 
tão, debilitado, esmaecido, desconjuntado, também por dois fatores bási^ 
cos:

a) A grande burguesia comercial, prestamista e mineira, está in
tegrada ao sistema agrário-colonial. A burguesia anti-oligarquia lati - 
fundiária e tão débil que não pode impor sua hegemonia na revolução;

b) Os "terratenientes" conseguem assegurar seu domínio no proces^ 
so depois de derrotar o povo revolucionário ( 1 ).

0 movimento popular, autônomo, irrompeu, de 
forma radical, em diversos focos do movimento insurrecional e assim per 
maneceu, isolado, atuando no campo democrático-burguês e "enxotando" re 
lativamente as forças burguesas moderadas.

1) Veja-se Enrique Semo, Historia Mexicana, cit., p. 186.
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As glórias e vicissitudes de Toussaint L'0uver 
ture no Haiti, Miguel Hidalgo e José Maria Morelos no México, José Ger- 
vasio Artigas no Uruguai e Mariano Moreno em Buenos Aires marcam a tra
gédia que se abateu sobre os mais avançados movimentos independentistas 
que permaneceram relativamente isolados das demais forças burguesas po
tencialmente revolucionárias. E os setores "criollo"-aristocráticos atu 
aram decididamente no sentido da luta "para cima e para fora" (contra a 
Espanha e Portugal) e também "para baixo" contra o radicalismo dos gru
pos populares.

Houve, desta forma, momentos em que a contra- 
revolução realista pôde contar com uma ampla base de massas, especial - 
mente nos primórdios da luta. Exemplo claro desta realidade está dado 
no isolamento a que Bolívar se viu submetido e que o forçou ao exílio 
na Jamaica e no Haiti. A base de massas popular da contra-revolução rea^ 
lista não procedia de nenhuma "imaturidade" ou "desorientação" das cla£ 
ses populares, mas, fundamentalmente, da divisão social interna no cam
po da luta anti-colonial. As classes populares não tinham como conside
rar a aristocracia "criolla" mais próxima que a realeza, do ponto de 
vista do objetivo político e da possibilidade de uma aliança. A tendên
cia era até a inversa, na medida em que a aristocracia "criolla" como 
exploradora direta podia ser vista como adversária imediata.

Apenas quando esta aristocracia admitiu, a par 
tir do retorno de Bolívar do Haiti e como resultado do Acordo Bolívar/ 
Pétion de 1816, a abolição da escravatura nas filas combatentes, pôde 
ela, crescentemente, contar com o apoio popular ã causa independentista. 
Este incipiente intento de transformação social foi, no entanto, anula
do novamente mais tarde. A ênfase colocada na "frente externa" da luta 
olvidava, naturalmente, a questão social interna e abria caminho para a 
virada conservadora na fase final da revolução (1821/1822) que vai se 
completar com a reinstituição da escravatura a partir de 1824 quando o 
General Santa Cruz assim o admite na Bolívia.

Manfred Kossok ( 1 ) considera possível divi-

1) Manfred Kossok, "El Contenido Burguês de las Revoluciones de Indeoen- 
dencia en America Latina, cit., p. 73
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dir tipolõgicamente o ciclo total continental da revolução de indepen
dência latino-americana de 1790 / 1824 em pelo menos 4 correntes: 

1) a corrente revolucionãria democrãtica caracterizada pela in

tervenção independente e determinante das massas populares;

2) a corrente "criolla"-republicana: dominante durante a revolu

ção alcançando uma base de massas bastante considerãvel;

3) a corrente 1 ibera l - 11cri o 11 a 11: representava um reformismo mo

derado e perseguia um compromisso com a potência colonial.
Luís Villoro dirigiu-lhe o significativo conceito de 11clase

eurocriolla 11 

( 1 ) ;
4) a corrente conservadora, como expressão do rechaço militante

ao levantamento das classes populares. Propugnava uma indepe_!!

dência para defender o 11 statu quo 11 • 

Assim, enquanto a corrente revolucionãria per

maneceu separada das demais, entre as ou�ras houve sempre zonas de tran 

sição relativamente amplas. Em conseq�ência, a complexidade para a com

preensão do movimento independentista estã dada pela múltipla interação 

simultânea de fatores dissimeis ou mesmo a:1tagônicos. Desta forma, o m.Q_ 

vimento independentista como tal não significa a culminação da revolu

çao burguesa no sentido da criação completa dJ ordem capitalista burgu!. 

sa. 

Também no caso clãssico da França, ou mesmo na 

Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Itãlia e outras nações foram nece� 

sãrias vãrias revoluções, ou periodos de reformas no âmbito da revolução, 

para se chegar i eliminação da "base 11 da antiga ordem. Marx, ao examinar 

as revoluções francesas de 1789 e 1848 ( 2 ), preocupou-se em observar a 

linha de desenvolvimento da revolução, se ela se apresentava em ascensao 

ou em descenso, entendendo-se por linha ascendente a sucessão progressi

va, por etapas, das fracções dirigentes e a radicalização ligada a ela. 

assim como, finalmente, a culminação da revolução. 

1) Luís Villoro, La Revoluciõn de Independencia, Fondo de Cultura Econó
mica, Mêxico, 1953; 

2) Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Obras Escogidas, Ed.Pro
greso, Moscou, 1969. 
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A França necessitou, portanto, de uma seqtlência 
de três revoluções para chegar ã ordem capitalista burguesa acabada. A 
consumação de cada uma das revoluções significa esgotar as possibilida
des existentes no momento histórico em questão. Isto pressupõe, natural^ 
mente, a mudança progressiva na hegemonia ou, como Manfred Kossok disse 
metaforicamente, a "jacobinização tendencial de uma revolução" ( 1 ).

De outra parte, o corte havido nos anos 1815/16 
no movimento independentista latino-americano, reconhecido como giro en 
tre a primeira e a segunda fase da revolução e que se encaixa no traço 
progressivo-ascendente da curva da revolução corresponde, no entanto, 
fundamentalmente ao curso exterior político-militar dos acontecimentos 
e do desenvolvimento das premissas internacionais.

São, no entanto, ainda bastante deconhecidas as 
mudanças ocorridas no campo revolucionário mesmo. Nada sabemos sobre as 
avaliações e conclusões que as forças dirigentes fizeram sobre a contun^ 
dente derrota da primeira fase e muito pouco sobre a relação entre o co 
mando da revolução e a base de massas da mesma.

É inegável que na primeira fase a contra-revoli[ 
ção realista espanhola encontrou, sempre de novo, pontos de apoio para 
uma restauração da antiga ordem como decorrência do antagonismo de inte 
resses entre as classes populares e a aristocracia latifundiária e a bu£ 
guesia comerciante "criolla". E inegável também que no cerne das trans
formações ocorridas no interior da revolução e que acarretaram o salto 
de qualidade para a segunda fase está a questão da libertação dos escr£ 
vos. A abolição da escravatura foi limitada - inicial e praticamente 
apenas nas tropas combatentes -, configurando uma aliança que resguarda 
va os interesses dos proprietários de terra.

0 temor de que a Revolução Haitiana se repetis
se no continente paraiizou a maioria da oposição "criolla". Bolívar dei^ 
xou, com sua "Carta de Jamaica" ( 2 ) o documento mais esclarecedor com

1) Manfred Kossok, idem, p. 74;
2) Simõn Bolívar, "Carta de Jamaica", Cuadernos de Cultura Latinoameri- 

cana, Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM), 
México, 1978.
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referencia ãs mudanças ocorridas nas posições desde 1815/16. Aliás, o 
papel desempenhado por Bolívar, o comandante-em-chefe das tropas liber
tárias foi fundamental para a nova inflexão que a revolução teve.O ato 
desencadeador da nova etapa foi a libertação dos escravos nas filas com 
batentes anunciada por Bolívar quando de seu retorno do Haiti e em cum
primento ao acordo estabelecido com Alexandre Pétion. 0 Acordo Bolívar/ 
Pétion (1816) estabelecia que em troca de recursos monetários, barcos e 
armas Bolívar declararia abolida a escravidão ao retornar ao continente 
sul-americano, o que efetivamente acabou ocorrendo, nas filas combaten
tes inicialmente, e nos territórios conquistados, logo depois.

De outra parte, a situação social do campesin^ 
to indígena permaneceu idêntica ã época anterior. 0 projeto dos latifu£ 
diários em relação aos camponeses indígenas era libertá-los da "depen
dência espanhola", mas, de nenhuma maneira empenhar-se por sua autono
mia plena. Pelo contrário, a superação da "dependência espanhola" per
mitiria o aprofundamento da dominação própria, "criollo-aristocrática". 
É interessante observar-se, neste particular, que a primeira ação rei
vindicando a separação da Espanha por parte dos setores "criol^"-aris
tocráticos mexicanos sucedeu aos acontecimentos de 1808 na Metrópole.De 
posto Fernando VII e colocado José Bonaparte em seu lugar, estes seto
res passaram a exigir a formação de um governo provisório e a separação 
da Espanha.

Assim, estes contraditórios interesses sociais 
acabam se expressando cabalmente na revolução independentista mexicana 
com a derrota dos camponeses indígenas liderados pelos padres Hidalgo 
e Morelos. Posteriormente, no entanto, utilizando o apego ~a proprieda
de dos grandes latifundiários "criollos" ,o Vice-Rei espanhol conseguiu 
estabelecer uma aliança com este grupo que em 1821 consumou a indepen
dência com Iturbide que se transforma no monarca Agostinho I. Evidente
mente, na base da aliança estava a certeza da manutenção das diferen
ças sociais procedentes do tempo da Colônia;.

0 caso mexicano ê, então, meridianamente cia 
ro: desde a perspectiva "criollo"-aristocrãtica, a condição necessária
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para a consumação da independência estava na conservação da hierarquia 
social existente no México da época. Para isso, foi necessário até me^ 
mo ingressar no "terreno popular" no sentido de anular os efeitos da 
atuação de Hidalgo e Morelos, introduzindo elementos de complexidade 
e confusão que, no decorrer do processo acabaram por acarretar basica
mente a manutenção da hierarquia social existente. Assim, diante das 
propostas de legislação agrária anti-latifúndio de Hidalgo e Morelos, 
as autoridades coloniais apressaram-se a promover decretos análogos pij 
blicados em náhuatl - ao contrário da versão em espanhol dos insur
gentes - e que chegaram, então, mais rápida e compreensivelmente ã 
maioria dos indígenas. 0 próprio Iturbide viu-se obrigado a acolher 
certas fracções da guerrilha, pois era necessário dotar seu movimento 
de alguma base de massas. Hidalgo e Morelos tiveram de atuar sob cir
cunstâncias internas e externas pouco favoráveis. Ainda não se arro
jou luz suficiente sobre a gesta independentista mexicana, cuja comple 
xidade estava envolvida basicamente pela interpenetração de propostas 
políticas ãs vezes similares por parte de grupos ideologicamente coji 
f! itantes.

Enrique Semo chama a atenção para a formação 
de 4 grandes blocos, 4 sistemas de aliança que sustentam as correntes 
ou partidos que disputam o poder e o destino da revolução independen
tista mexicana ( 1 ):

1) A reação colonialista. Fiel ao regime colonial, sua base so
cial é uma aliança da alta burocracia do Vice-Reinado e os 
comerciantes da capital. 0 alto clero que na origem está li
gado ao partido da reação colonial porque tem suas origens ou 
torgadas pela Metrópole tem, no entanto, seus interesses mate 
riais ligados ao destino da Nova Espanha. Daí suas vacilações 
permanentes e daí sua inclinação decidida pela independência 
- somando-se ao partido conservador - quando a Revolução Es
panhola de 1820 ameaça seus privilégios.

1) Veja-se Enrique Semo, idem, pp. 192/19
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2) O partido conservador. Sua base social é a aristocracia "criol
la": os "terratenientes 11 e a burguesia mineira e comerciante.
A hegemonia estã imposta desde o início pelos "terratenientes".
Este bloco deseja a independência, mas sem revolução social.Do
nos do poder econômico, desejam também o poder político. Este
em suas mãos permitiria erradicar todos os obstáculos coloniais
ao seu desenvolvimento e manter, por outro lado, a grande pro
priedade e o sistema de exploração vigente. Por isso, promovem
a independência de forma cautelosa, entre 1808 e 1810. Quando
em setembro de 1810 estoura a insurreição popular, juntam-se ã
reação para combatê-la. Derrotada a insurreição popular em 1815
buscam, de novo, uma independência sem comoções sociais. A inde
pendência de 1821, sem transformações radicais, é a desejada pe
lo bloco conservador. Constituído em bloco hegemônico, depois
da independência volta a dividir-se novamente. De seu interior
emergirão os dois grandes partidos, o clerical-conservador e o
11terrateniente 11 -burguês que disputarão o poder entre si até 
1867. 

3) A corrente liberal. Esta vacila constantemente entre o partido
conservador e a revolução popular. Sua base social provem dos
letrados, baixo clero, a oficialidade, a pequena burguesia urb�
na. Diante dos conservadores o partido liberal trata de aplacar
as apreensões quanto ao radicalismo das forças populares e,qua�
dó no campo revolucionãrio, esforça-se por neutralizar suas e�
pressões mais radicais e procurar a conciliação com o grupo CO.!:'_

servador.
Até 1820 todos os intentos de conciliação 

entre conservadores e revolucionãrios revelaram-se irnpossiveis. 

A intransigência classista da aristocracia "criolla" e a violên 

eia da revolução popular impede que os liberais, vale dizer, b� 
sicamente, as"classes médias uruanas", consigam desempenhar 

com êxito o papel, certamente desejado, de árbitros da situa-
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çao politica mexicana da época ( 1 ). 
t, portanto, um equivoco - tantas vezes cometido -

considerar que este grupo tenha dirigido o processo revolucio

nãrio. O fato de que Hidalgo e tantos outros lideres populares 

tenham sido letrados ou oriundos do baixo clero não significa 

que atuem como liberais. De resto, os fatos histõricos falam 

com clareza: Hidalgo pode ter contradições, mas não tem as va

cilações da corrente liberal. Ele não ê um liberal colocado en
tre os projetos conservadores e a revolução popular. Ele ê por

ta-voz da revolução. Quando fala, não é sua origem que fala,mas 

as forças sociais que o colocaram ã frente da revolução popular. 
4) O partido popular revolucionârio. Constituído por uma aliança

muito ampla na qual o povo trabalhador joga o papel central. O
núcleo mais disciplinado e aguerrido das forças de Hidalgo e
composto pelos trabalhadores nas minas e oficinas de Guanajuato.
Mas, hã apoio expressivo também por parte de camponeses indíge

nas - das comunidades especialmente, e que mantiveram este
apoio a Morelos depois - e peões das fazendas que acorreram em

grande numero ãs filas revolucionárias. Simultaneamente, os ar
tesãos das grandes cidades participaram ativamente em conspira
çoes e irmandades de apoio aos insurgentes que lutavam com as

armas na mão. Jâ no exercito de Morelos o quadro mantém-se idê�
tico, mas o núcleo central estã baseado sobretudo nos trabalha
dores dos engenhos e fazendas da costa.

Como, no entanto, as classes trabalhadoras 

nao sao ainda "classes para si", suas reivindicações se expres
sam, as vezes, ainda de forma vaga e insegura e a direção do cam 
po revolucionãrio recai nos círculos radicais - a Revolução 

Francesa oficializou o termo "jacobinos" - da media e pequena 
burguesias. 

As lideranças pequeno-burguesas e a inte

lectualidade jacobina distinguem a revolução de 1810 / 1815 de 

uma simples guerra camponesa. São eles que, baseados nas reivi� 

dicações populares e levando em conta os interesses das classes 

Veja-se a respeito, Charles A. Hale, El Liberalismo Mexicano en la 
tpoca de Mora, 1821/1853, Ed.Siglo XXI Ed., México, 1972, pp. 14/41. 
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possuidoras elaboram um programa coerente de alternativa ao poder 
colonial. A ideologia do movimento funde as aspirações camponesas 
que adotam formas messiânicas e religiosas com o liberalismo radj_ 
cal dos revolucionãrios pequeno-burgueses. De bãsico, o programa 
independentista popular inclu{a a independência completa, isto é, 
também a abolição radical das discriminações estamentais que pesi 
vam sobre indios, mestiços e mulatos e de todos os vestigios de 
despotismo tributãrio. 

No caso da Revolução Frances� a evolução 
e clara no sentido de que o movimento agrãrio - as ondas revolucionarias 
espontâneas do movimento camponês -, inicialmente anti-feudal, destrutivo, 
acabou sendo o veiculo decisivo para uma progressiva transformação burgue 
sa na medida em que acolheu o setor hegemônico da revolução, o pequeno -
-burguês democrãtico dos jacobinos ( 1 ) . 

No México, entretanto, - e também no res
tante da América Latina - nao encontraremos uma estrutura de classes de 
tal tipo. E é claro que a especificidade da estrutura agrária e o grau de 
maturidade do potencial de classe burguês estão na raiz do tipo de revolu 
ção que dai derivará. 

A base de massas da revolução que Hidalgo 
inicialmente, e depois de seu fuzilamento em 1811, Morelos dirigiu, estã 
nos camponeses indigenas ( 2 ), mineiros, artesãos, os pobres da cidade e 
a pequena burguesia urbana ( 3 ). E a vertente mais vigorosa da facção r� 
volucionãria foi protagonizada indubitavelmente pelo "jacobinismo agrário" 
dos camponeses indios, com o que predominava a "grande peur 11 nas zonas con 

1) Veja-se Albert Soboul, idem, e Histõria da Revolução Francesa, Ed.Za
har, Rio de Janeiro, 1974; 

2) Segundo Lorenzo de Zavala, os indigenas constituíam o núcleo do exér
cito de Hidalgo; op. cit.; p. 61; 

3) Veja-se M.S.Alperovich, La Guerra de Independencia y la Formaciõn de
la Naciõn Mexicana, in: Ensayos de Historia de 
México, Ed.de Cultura Popular, México, 1974, 
p. 32;

Veja-se também M.S.Alperovich, "Hidalgo und der Volksaufstand in Mexi
ko", in: Lateinamerika zwischen Eman
zipation und Imperialismus, Berlim, 
1961, p. 61. 
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troladas pelos insurgentes. E não era para menos, pois, nestas zonas os 
revolucionãrios baixavam decretos para a eliminação da escravatura e o 
restabelecimento das propriedades comunais indígenas (5/12/1810), medi
das que atingiram os latifundiãrios e os donos das minas. 

Os principais episódios vinculados a estas m� 
didas ocorreram em fins de 1810 na seq�ência seguinte: a 23 de outubro 
proclamou-se a libertação dos escravos e a igualdade de todos os nasci
dos no México, independente de sua raça ( 1 ). A 17 de novembro foi pu
blicado um documento anãlogo assinado por Morelos ( 2 ). A 19 de novem
bro o intendente e corregedor de Valladolid, Ansorena, indicado por Hi
dalgo, decretou a imediata libertação dos escravos e a proibição do co
mercio com escravos ( 3 ). A 29 de novembro ao chegar com suas tropas a 
Guadalajara, Hidalgo publicou um decreto qu�alem de estabelecer a li -
berdade dos escravos, determinou a liquidação dos monopólios na produ -
ção e venda de tabaco e vinho e a baixa das 11alcabalas 11

, que eram impo� 
tos sobre a comercialização de produtos internamente no pais ( 4 ). E, 
finalmente, a 5 de dezembro Hidalgo publicou um decreto que ordenava 
aos juízes determinarem a devolução das terras que haviam sido retira
das dos indígenas e proibia aos beneficiãrios desta restituição seu ar
rendamento, pois, segundo Hidalgo, 11desejo que as utilizem apenas os i� 
digenas das comunidades correspondentes 11 

( 5 ). Em 1815, José Maria Mo
relas e Severo Maldonado propuseram, sem resultados, medidas do mesmo 

tipo. 
Como se vê, a questão da terra estava coloca

da na ordem do dia e Hidalgo e Morelos a estavam enfrentando audaciosa
mente. Hidalgo foi, também, na América, depois dos episódios da Revolu
ção Haitiana no Caribe, o primeiro a proclamar a liquidação da escrava
tura. 

l) J. Amaya, Hidalgo en Jalisco, Guadalajara, 1954, pp. 158/159;
2) Cinco Siglas de Legislaciõn Agraria en México, Tomo l, México, 1941,

p. 63;
3) México a traves de los Siglas, Tomo 3, México, 1953, pp. 137/138;
4) Idem, p. 162;
5) Cinco Siglos_de Legislaciõn Agraria en México, cit.; p. 64;

Veja-se tambem Michel Gutelman, Capitalismo y Reforma Agraria en Mé
xico, Ed. Era, México, 1974, p. 57. 
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Em função do quadro que assim se esboçava desv� 
nescia-se, por completo, a possibilidade de neutralização da aristocra
cia "terrateniente''. Ela se colocava decididamente contrãria ao levante 

popular. Jâ de nada adiantavam os esforços e apelos quase simultâneos 
que Hidalgo fazia por unificar a todas as classes e camadas da popula -
ção da colônia na luta pela independência, da qual é exemplo o manifes
to de princípios de dezembro de 1810 em Guadalajara( l ). Neste manifes 

to, ao mesmo tempo em que rechaça as acusações que a Inquisição lhe fa
zia, Hidalgo conclamava para a unidade na luta contra o domínio espanhol. 

Dai seu apelo: "Americanos! Rompamos estas vergonhosas correntes com as 
que estamos atados desde tanto tempo. Para consegui-lo necessitamos de 
unidade. Se não lutarmos um contra o out�0, a guerra terminari e obtere 
mos nossos direitos" ( 2 ). 

A 20 de dezembro de 1810, no primeiro numero do 
jornal "El Despertar Americano 11 em Guadalajara, Hidalgo lembrava aos 
"criollos" a posição privilegiada dos espanhois que possuíam as minas 
mais ricas, grandes fazendas, e ocupavam os postos administrativos e 
�eclesiãsticos mais rendosos. Esta posição seria dos 11criollos" se com
batessem a seu lado pela independência ( 3 ). Mas, é num documento cha 
mado 11A la Naciõn Americana" que Hidalgo expressa com maior clareza seu 
posicionamento frente ã elite "criolla-terrateniente". Nele, ao mesmo 
tempo em que responde calúnias e apela aos mexicanos que combatem ao l� 
do dos espanhóis para que se unam ao movimento libertador, Hidalgo asse 
gura que a finalidade da rebeldia ê "tirar dos europeus a direção e o 
poder", e chama a atenção da elite 11criolla 11 de que se ela desejar con
servar suas posições e se tiver interesse em que "este movimento não se 

l) Não hã certeza sobre a data exata da publicação deste manifesto.Prin
cípios de dezembro ê o que crê J.Amaya em Hidalgo en Jalisco, cit.,
pp. 74/76; L.Castillo Ledõn em Hidalgo, la Vida del Hêroe, Tomo II,
México, 1949, p. 110, considera que o manifesto foi publicado por vol
ta de 12 de novembro em Valladolid;

2) Los Procesos Militar e Inquisitorial del Padre Hidalgo y de otros Cau
dillos Insurgentes, México, 1953, p. 248;

-

3) Veja-se X.Tavera Alfaro, "Hidalgo y el Despertar Americano", in: Filo
sofia y Letras, números 47/48, México, 1952, p. 272.
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converta numa revolução, que todos os americanos tratam de evitar ... "e 

necessãrio isolar aos "gachupines" e, então,"tudo terminará num sõ dia". 
( l ) 

Desta forma, acabaram se manifestando contra 

o povo rebelado nao apenas a administração colonial, a hierarquia cat�
lica encabeçada pelo alto clero, a nobreza espanhola e outras forças li

gadas ã Metrõpole, como também os latifundiários, os comerciantes e

muitos funcionários e oficiais do exercito que, diante da ·realidade dos

fato� não deram ouvidos aos apelos de Hidalgo e se uniram a estes gru

pos contra-revolucionários.

Com a execuçao de Hidalgo e outros dirigentes 

da rebelião, como Ignacio Allende e Juan Aldama em junho de 1811, no e� 

tanto, o movimento de libertaçã� ao invés de refluir, continuou crescen

do e passou a dominar a maior parte do pais. O avanço sobre o norte do 

pais foi considerãvel, mas os êxitos maiores ocorreram no sul onde a lu 

ta estava dirigida por José Maria Morelos y Pavõn (1765 / 1815) e seus 
companheiros Vicente Guerrero, Mariano Matamoros, Hermenegildo Galeana 

e os irmãos Bravo. Depois das tomadas de Oaxaca e Acapulco, em setem

bro de 1813, os revolucionãrios convocaram, na cidade de Chilpancingo, 

o Congresso Nacional para exame e aprovação do programa "Los Sentimien

tos de la Naciõn" elaborado por Morelos. rste documento estipula a aboli

ção da escravatura e da divisão da população em grupos por motivo racial,

a eliminação de todos os impostos e sua substituição por um imposto úni

co, igual para todos, de 5% dos rendimentos, garantias da propriedade e
inviolabilidade do domicilio, a aprovação de leis que erradicassem a

enorme disparidade entre riqueza e miséria, a cbertura dos portos aos

barcos estrangeiros e a proibição de torturas, entre outras medidas( 2 ).
O Congresso apoiou o programa de ação elaborado por Morelos e aprovou

a declaração sobre a plena soberania e independência do México.

1) José Maria Luis Mora, México y sus Revoluciones, Tomo 3, Fondo de Cul
tura Econômica, México, 1950, pp. 114/116; 

2) Leyes Fundamentales de México, 1808/1957, México, 1957, pp. 30/31.
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Em fins de 1813 Morelos tentou libertar as re 
giões centrais do país, sendo, no entanto, derrotado quando tentou tomar 
Valladolid, importante ponto de apoio das forças espanholas. Ao mesmo 
tempo, o Congresso Nacional, perseguido pelas forças espanholas, começa 
a ser obrigado a transladar-se de um lugar a outro. A 22 de outubro de 
1814 quando se encontrava em Apatzingan, o Congresso aprova a primeira 
Constituição na histõria do Mêxico, constituição que ao mesmo tempo em 
que ignora as propostas sociais de Morelos expressas nos "Sentimientos 
de la Naciôn", propugna, no entanto, a formação de uma república e se 
refere ao principio da soberania popular que vai atê o direito do povo 
a formar e alterar o governo de acordo com sua conveniência. Esta pri
meira constituição mexicana estipula tambêm, a igualdade de todos os ci 
dadãos diante da lei, a liberdade de palavra, de imprensa e a inviolabi 
lidade do domicílio ( ). 

O refluxo crescente do movimento rebelde, no 
entanto, vai até o ponto da derrota de suas principais forças e a pri
são e execução de Morelos em fins de 1815. A dominação espanhola se res 
tabelece na maior parte do país e apenas alguns focos guerrilheiros que 
não alteram o quadro geral, continuam atuando. 

Desta forma, com a derrota do movimento pop� 
lar foram eliminadas, no fundamental, as causas que haviam feito grande 
parte da aristocracia "terrateniente criolla" voltar as costas para a 
luta independentista. Ao mesmo tempo ocorre a revolução na Espanha(l820) 
que, ao depor Fernando VI� começa a p8r em prâtica uma série de medidas 
anti-feudais e anti-clericais, enquanto que na América do Sul as indepe� 
ciências estavam sendo proclamadas: em 1816 a das"Províncias Unidas de la 
Plata", em 1818 a do Chile e a da Venezuela em 1819. 

Sob o influxo destes eventos na Metrõpole e 
na América do Sul, a nova ascensão do movimento independentista no Méxi
co vai ser dirigido claramente pelos grupos sociais desejosos da manute� 
ção da ordem anterior, ou seja, a aristocracia "terrateniente", a burgu! 

l) M.S.Alperovich, La Guerra de Independencia y la Formación de la Naciõn
Mexicana, cit., p. 41. 
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sia comerciante, o alto clero, a elite burocrático-militar. Os dois ul
timas grupos citados ate mesmo por desilusão com os eventos da Espanha 

revolucionária. Por outro lado, ê certo tambêm que a Espanha revolucio
naria abandonaria os representantes do Estado Absolutista espanhol na 
Amêrica. 

Estes fatos jogam, portanto, até mesmo o al
to clero e a elite burocrático-militar, colonialistas por excelência, 

na nova onda independentista mexicana. Enrique Semo disse a respeito 

que "na América espanhola, a base classista do regime colonial era a 

aliança entre a oligarquia peninsular (burocracia, alto clero e gran

des comerciantes) e a aristocracia "criolla" (latifundiários e propri� 
tários de minas). A crise de poder na Metrópole rompeu a aliança e de
sencadeou uma aguda luta no seio do bloco dominante" ( l ). Em conse
qüência, Agustin Cuê Cánovas pôde observar que 11deste modo, a revolu
ção de independência do México, que se havia iniciado e desenvolvido 
com o caráter de uma revolução social, haveria de consumar-se com um 
plano contra-revolucionário ... "( 2 ). 

Este plano contra-revolucionário teve sua 

plataforma politica expressa no 11 Plan de Iguala" publicado em feverei

ro de 1821 pelo Cel. Agustin de Iturbide que no passado havia tomado 

parte ativa no esmagamento do movimento de libertação. O 11 Plan de Igu� 
la" proclamou, então, a independência do México e o estabelecimento 

da monarquia constitucional. A promulgação da independência ocorreu a 
28 de setembro de 1821 e, obviamente, não foi acompanhada de quaisquer 

transformações sócio-econômicas importantes, nem mesmo a liquidação da 
monarquia. Somente em 1824, com a bancarrota do breve império de Agos

tinho l - o próprio Iturbide - as forças progressistas conseguiram fa

zer aprovar uma constituição de tipo burguesa que estabelecia o regime 
republicano. 

Agustin de Iturbide constitui-se, portanto, 
na figura exemplar desta transição do movimento independentista mexica
no a partir de seu eixo articulador social vitorioso. Participante ati

vo na derrota popular, ê ele quem em 1821 vai declarar a independência 

l) Enrique Semo, idem, p. 209;
2) Agustin Cuê Cánovas, Historia Mexicana, Fondo de Cultura Econômica,

México, 1959, p. 106. 



mexicana, básicamente por temor da Revolução Liberal da Espanha. Isto, 
naturalmente, apenas foi possível no bojo de um processo.no qual ,nem 
Hidalgo, nem Morelos, conseguiam Ja manter unidas as massas campone
sas e evitar o fraccionamento do movimento. 

O curso dos acontecimentos determinado por 

uma confrontação dupla nacional e social - colocava Hidalgo, 11 criol 
lo", mas liderando a causa popular, numa contradição de classe insu
perãvel que lhe impunha compromissos com e�bos os lados e impossíveis 
de serem nivelados. 

Alem da violência brutal da açao militar a 
contra-revolução espanhola-"criolla 11 contav2 ainda com outras armas 
decisivas: concessões obrigadas pela necessidade e pela satanização 
do padre rebelde. Enquanto Hidalgo era obrigadc continuamente renovar 
seus decretos segundo a sorte na guerra e sem poder avaliar corretamen 
te seus efeitos, as autoridades coloniais publicavam seus regulamentos 
de reforma ate na língua nâhuatl, o que, evidentemente, garantia uma 
influência considerãvel. 

No terreno ideológico, Hidalgo apresenta
va-se com um símbolo religioso de grande atratividade popular, a Vir
gem de Guadalupe, a qual o clero conservador contrapunha sua própria 
virgem. 

inundada de toda 
Alem disso, na epoca a Nova Espanha foi 

sorte de folhetos (com peças teatrais populares, 
poemas, etc.) incriminando Hidalgo como o prõprio anti-Cristo. Seus 
detratores remontavam-se a John Wiclef, João Huss, Martim Lutero e 
Thomas Mtlnzer para 11provar 11 sua "heresia". 

O contraponto ã impossibilidade de 11resol
ver 11 a divisão interna do movimento verificava-se na crescente resis
tência dos espanhóis e 11criollos 11 aristocratas. No conflito entre na
çao e propriedade, acaba triunfando esta ultima. 

Na verdade, o movimento popular na Amêrica 
Latina estã marcado permanentemente, por uma contradição prãticamente 
insuperãvel: o grupo dirigente da revolução era visto pelas massas c� 
mo o explorador imediato. Em função disso, a revolução independentis
ta acaba se desdobrando em diferentes facetas, desde o intento herói-
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I 

co - ã maneira mexicana - de golpear os inimigos espanhois e "criollos" 

aristocratas, ate a açao de uma parte das massas - na Venezuela com a 

liderança de Boves - que, na esperança de sacudir o jugo do senhor lo

cal, punham-se ao lado dos espanhóis. Às vezes, como observou I. Lynch, 

os escravos levavam "sua prõpria luta autônoma independentemente de es

panhdis e "criollos" ( ). 
Este quadro,complexo, e de dificil redução 

linear, contribuiu, por sua vez, para que se disseminasse o conceito de 
guerra civil que a historiografia conservadora divulgou no intuito de 
reabilitar a Espanha, apesar de este conceito não tomar em conta a tare 
fa principal e o lugar histórico da emancipação. 

São inúmeros, no bojo do processo revolucio
nârio independentista, os intentos heróicos no intuito de implodir, de� 
de baixo, os suportes internos do dominio colonial no sentido do que 
Marx chamava "o modo plebeu de terminar com os inimigos da burguesia" 

( 2 ) 

Evidentemente que na América Latina levar a 
revolução "alem de seus fins" não significava questionar uma burguesia 
estabelecida, mas, sim, questionar a posição hegemônica da aristocracia 
11criolla-terrateniente" que desejava uma"revolução sem revolução", isto 
e, a independência politica sem alterações na estrutura social provenien 
te da etapa colonial. 

Na revolução clãssica a função da extrema es
querda foi a de ir além dos limites e objetivos estabelecidos pela bur
guesia: praticar o postulado do que não ê ainda possivel para garantir o 
"jã possivel", era lidar com a Utopia, o que implicava, por sua vez, em 
entrar numa realidade que se estreitava sempre mais. 

Na América Latina, com condições histó
ricas diferentes - menos "maduras", por certo - esta tarefa tinha de 

1) I. Lynch, The Spanish-American Revolution, 1808/1826, N.York, 1973
p. 209;

2) Karl Marx e Friedrich Engels, MEW - Marx Engels Werke, Tomo 6, Berlim,
1 959, p. l 07. 
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ser levada adiante, segundo Manfred Kossok, pelas forças inspiradas no 

jacobinismo ( l ). 

De fato, em diversas regiões do continente 

latino-americano, o movimento revolucionãrio ultrapassou os limites 

impostos pela ala conservadora da aristocracia "criolla 11

• Atê mesmo o 

enfrentamento concreto com o inimigo externo não conseguiu obnubilar o

carãter de classe da guerra e da revolução. Os exemplos são expressi

vos: a rebelião popular mexicana dirigida por Miguel Hidalgo y Costilla

e Josê Maria Morelos y Pavón, a revolução agrãria de Gervasio Josê Ar

tigas na Banda Oriental (Uruguai), as forças democrãtico-revolucionã

rias de Buenos Aires em torno de Mariann Moreno e, também, a ditadura

de Josê Gaspar Rodríguez de Francia no Paraguai.

Estas vertentes populares da revo1ução inde

pendentista latino-americana, derrotadas no campo de batalha ou no bo

jo do processo comandado pe1a aristocracia 11criolla 11 que as envolveu, 

não desapareceram, no entanto, para sempre. �mergiram novamente, inú

meras vezes, no decorrer do processo histórico de seus países. 

De qualquer forma, no caso do México, a ver

tente revolucionârio-popular radical não desapareceu: converteu-se no 

caldo de cultivo de uma guerrilha permanente que e, no entanto, dema

siadamente débil para determinar o conteúdo social da independência 

que se declara em 1821 com Iturbide. Não deixará, no entanto, de aflo

rar em oportunidades futuras da história mexicana. 

Desde a perspectiva da revolução independen

tista latino-americana, a atuação do componente democrãtico-revolucio

nãrio de forma plenamente consistente ocorreu, no entanto, de forma 

muito rarefeita. A rigor, excetuando-se a revolução escravista haitia

na no Caribe que tipologicamente tem características muito particula

res, apenas no Paraguai com Rodríguez Francia. As condições internas 

intrínsecas do movimento paraguaio, bem como as próprias condições ori 

l) Veja-se a respeito, Manfred Kossok, 11El Jacobinismo - la Sal de la 
Revolución", in: Historia y S� 
ciedad, México, 1975. 
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ginais de toda a etapa colonial,ao que se juntou posteriormente o com
pleto isolamento da ditadura revolucionãria de Francia impediram, des 
de a exclusiva perspectiva paraguaia, a irradiação de sua influência 
sobre o restante da America do Sul -sem considerar aqui, evidentemen

te, fatores prôprios dos pa1ses vizinhos que atuam na direção do mesmo 
desfecho histõrico -, como não permitiram também, em nível interno,es 
ta ditadura revolucionãria desembocar na "normalização" de um período 
"termidor". 

Desta forma, - e esta é uma conclusão que 
os eventos históricos permitem tomar - aqueles movimentos populares 
que levaram a revolução a ultrapassar os objetivos propostos pelo par
tido "criollo" acabaram fracassando ou, pela intervenção (casos do Hai 
ti e também Uruguai) ou, pela contra-revolução interna (Mexico)ou, ain 
da, sob o peso de um isolamento forçado (Paraguai). 

O direcionamento do movimento de independên
cia numa revolução de tipo democrãtico-burguesa foi, portanto, bloque_! 
do pela direção moderada 11criollo"-aristocrãtica da revolução. Da não 
consumação dos objetivos populares não se conclua, no entanto, pela 
inexistência de qualquer transformação no campo econômico e social. 

A revolução independentista latino-americana 
teve conseqUências sócio-econômicas imediatas e mediatas, ainda que 
não tenha contr{buido para o estabelecimento de uma ordem burguesa di
ta "normal", dentro de parâmetros das nações de capitalismo avançado. 
Cada formação social tem seu desenvolvimento próprio a partir das con
dições internas vinculadas com a realidade internacional do momento e 
a ela compete examinar. 

E neste sentido convem ter presente a impor
tância das ações guerrilheiras. Apoiadas numa autêntica base de massas 
converteram-se, especialmente na segunda fase da revolução, num instr� 
mento político-militar fundamental contra a potência colonial espanho
la. No Mexico, por exemplo, a guerrilha revolucionária dirigida por Hi
dalgo e Morelos foi ponto de partida e portadora de urna concepção de es 
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tado revolucionário superando claramente tanto o conteúdo, como o as

pecto institucional do marco de emancipação traçado pela ala republi

cana e liberal do partido "criollo" da revolução. E este "avanço", se 

bem que neutralizado - e de forma sangrenta: - terã desdobramentos 

que renascerao em diversos momentos na História mexicana posterior. 

De qualquer for ia, a problemática latino

-americana da epoca independentista e de dificil sistematização. Di

gamos melhor: o "desconjuntamento" do Estado latino-americano que se 

forma com a independência e de dificil sistematização. A problemática 

latino-americana da época estâ a exigir a continuidade da investiga -

çao que contemple a unidade e a multiplicidade no processo da revolu

çao anti-colonial, a convergência e a divergência de forças e interes 

ses de classe, no âmbito de uma epoca revolucionária de dimensão his

tórica universal. 

Do ponto de vista do perfil ideológico da 

revolução - também ele de difícil caracterização - e inegável a acen

tuada influência que a Ilustração exerceu sobre sua preparaçao inte -

lectual e seu pensamento politico-institucional ( 1 ) . 

Como todas as adoções ideológicas latino

-americanas, as ideias da Ilustração foram também adaptadas, isto e, 

houve uma elaboração própria, o que permitiu, afinal, que a revolução 

de independência ingressasse, no politico e intelectual, na época his

tõrica marcada pela burguesia revolucionaria. O estágio dos estudos 

históricos da independência não nos permite ainda, no entanto, a pos

sibilidade de uma definição mais precisa da revolução da independência 

como revolução burguesa não consumada. Por outro lado, estã claro tam

bém, que a Ilustração - ao nível de sua adaptação no continente lati

no-americano - apresenta aqui uma "fisionomia colonial", isto é, en

globa a enorme distância entre o radicalismo político e uma conduta so 

cio-econômica conservadora. 

Esta adaptação deve ainda ser contemplada em 

1) Veja-se Manfred Kossok, "Auf krnrung i n La tei namerí ka: Mythos oder
RealitMt? in: M.Kossok, H.W.Seiffert, H. Grasshoff, E.Werner, Aspek
te der AufklMrunosbeweounq, Berlim, 1974, oo. 5 e seas.
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outro nivel, o da transformação para as massas, dos principias da Ilus
tração. No caso mexicano, para o movimento revolucionário na sua verten 
te popular, a Ilustração - deista ou ateista inclusive - pouco tinha a 
dizer. Pelo contrário, a Virgem de Guadalupe converteu-se no estandarte 
natural dos insurgentes quando o Padre Hidalgo lançou o "Grito de Dolo
res" em 1810. Nem Voltaire, nem Rousseau, mas, Maria Santissima de Gua
dalupe constitu{a-se na patrona da liberdade mexicana� ( 1 ). 

Mas, as forças camponesas foram derrotadas 
no decorrer do processo revolucionário, sem que a correlação de forças 
vitoriosa desembocasse na hegemonia de um grupo claramente definido. 

A flagrante debilidade da burguesia, incapaz, 
inclusive, de admitir o desprendimento de uma correlata influência jaco 
bina em proporções razoãveis para ela, permitiu a formação hegemõnica 
dos "criollo"-aristocratas i frente de todas as forças que objetivavam o 
isolamento das forças comprometidas com a revolução social. Para o con
junto hegemônico que se conformava, a revolução modelo era, não a France 
sa, mas, a Norte-Americana, vista como moderada, pois, harmonizava o li
beralismo com a escravidão nas "plantations 11

• 

Ao fim e ao cabo, a Ilustração, permeando 
ideologicamente o ideário independentista, acabou, em certa medida, ser 
vindo também para o desarme e a derrota dos grupos populares na revolu

ção idependentista. 
O essencial, no entanto, ê que num quadro em 

que a burguesia se apresenta dêbil e dividida, a pequena burguesia radi
cal e jacobina não consegue manter unidas as heterogêneas massas campon� 
sas e operãrias. 

No alto da escala social, por sua vez, os 
11terratenientes" mantêm sua hegemonia no bloco conservador. Obtida a in
dependência, converter-se-ão, juntamente com a Igreja, no setor mais po
deroso do bloco dominante. 

1) Veja-se a respeito J. Lafaye, Quetzalcoatl y Guadalupe (La Formaciõn
de la Conciencia Nacional en Mêxico), 
Fondo de Cultura Econômica, Mexico,1983, 
PP. 374/404. 
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A burguesia, por outro lado, atua dividida. 
A fração espanhola e o baluarte da reação colonial; a 11criolla 11 inte 
gra-se ã corrente conservadora do movimento independentista. E as 
classes medias urbanas revelam-se incapazes de estabelecer um elo con 
ciliador sufucienternente consistente entre os grupos conflitantes. 

Em suma, o carãter complexo e desconjuntado 

do Estado que emerge da luta independentista é resultante basicamen

te da multi-facetação e inter-penetração dos conflitantes interesses 

sociais em jogo. E na raiz deste quadro, por não haver podido ocupar 

integralmente um espaço histórico que também a ela se apresentava di�

ponivel, estã a burguesia, cuja debilidade acaba direcionando, funda

mentalmente, as limitações e desconjuntamentos dos resultados da Revo 

lução da Independência. 
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3. O Estado e os Projetos de Unidade Nacional na América Latina

A emergência do Estado como instância conso 

lidada estã vinculada historicamente ã ascensão do sistema capitalista 

de produção. O Estado, ou, o Estado Absoluto (ab-solutum significa por 

separação) como passou a ser chamado, constituiu-se no espaço continen

tal europeu e é, em essência, o Estado representativo da etapa de transi 
çao do feudalismo ao capitalismo. 

Na busca de uma autonomia própria, ainda 
que embebido estruturalmente no feudalismo, ele era, simultâneamente,pal 
co de conflitos sociais de grande envergadura. A ascensão burguesa esti
lhaçava o monolitismo do mundo feudal e o entre-choque de um mundo em de 

clínio e outro em ascensão, gerava as condições para que o Estado tentas 

se se apresentar como separado dos interesses sociais em conflito para 

colocar-se numa posição suprema e, desde aí, funcionar como instância ar 

bitral. Esta condição estava retratada inclusive etimologicamente no pr� 

prio nome que o Estado passou a ostentar: Absoluto, "por separação". 

E, com efeito, cobrar tributos, organizar e 

controlar a máquina administrativa, repartir justiça e monopolizar a fo� 

ça militar nacional, que são os atributos que o caracterizam basicamente, 
acabam sendo expressões de uma autonomia desconhecida na etapa histórica 
anterior. 

Jã se tornaram clãssicos os conceitos no sen 

tido de que desde a perspectiva da nobreza feudal, o monarca deixava, 
efetivamente, de ser 11 um dentre eles" e, por separação, alçava-se ã con
dição de ãrbitro das questões sociais em conflito. Marx, por exemplo, re 
feriu-se a este processo com clareza: 11 0 poder real, produto também do 
desenvolvimento da burguesia, em seu desejo de conquistar a soberania 
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absoluta, acelerou violentamente a dissolução das hostes feudais"( ). 

A partir do século XV, período em que o ca 

pitalismo toma forma, cresce este processo pelo qual o Estado passa a 

ter a pretensão de atuar como ãrbitro, justificando-se a si mesmo como 
encarnação da ordem (termo explicativo da dominação de uma classe sobre 

outra), da justiça e, mais tarde, do bem comum (expressão do sentido 

globalizante que corresponderia aos interesses gerais, impossíveis, por 

certo, de representar em termos de igualdade). 

Marx discorreu sobre a função do Estado Ab 

soluto ao analisar os mecanismos determinantes da acumulação do capital 

e aoapontar o caráter dual da evolução capitalista - em termos de suas 

classes constitutivas básicas - no sentido, por um lado, da sua evolu

ção natural a partir do desenvolvimento inicial do modo de produção ca

pitalista que faz que, no decorrer do processo, seu mecanismo de desen

volvimento quebre qualquer resistência,� que faz que, no momento segui� 

te, o trabalhador possa, no curso ordinãrio das coisas, ser abandonado 

ã ação das "leis naturais" da sociedade. 

Estas leis na:urais, no entanto, cederão 

lugar, no decorrer do desenvolvimento da produção capitalista, a um "di 

rigismo" bem determinado. Segundo Marx, "a bu·.�guesia, que vai em ascen

são, mas que ainda não triunfou de todo, necessita e emprega ainda o p� 

der do Estado para"regular" os salãrios, quer dizer, para sujeitá-los 

dentro dos limites que convêm aos apropriadores de mais-valia, e para 

alargar a jornada de trabalho e manter o prõprio operãrio no grau nor

mal de subordinação. teste um fator essencial da chamada acumulação 

originária" ( 2 ). 

Ao analisar, mais adiante, as diversas eta 

pas da acumulação originária do capital, Marx observa que todos os méto 

dos "se utilizam do poder do Estado, da força concentrada e organizada 

da sociedade para acelerar a passos gigantescos o processo de transfor

mação do regime feudal de produção no regime capitalista e abreviar os 

l ) Ka r 1 Ma r x , E l e a p it a l , c it . , Vo l. l , p . 611 ; 
2) Idem, p. 627.
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intervalos" ( 1 ). 

Emerge aí, de forma plenamente evidenciada, 

a ideia, esboçada por vez primeira por Friedrich Engels, do equilíbrio 

de posição de classe entre a velha nobreza feudal e a nova burguesia U! 

bana. Ao analisar a origem do Estado, e classificá-lo como tendo sido, 

desde então, em regra, um instrumento da classe politicamente dominante, 

Engels considerava que ... 11 Entretanto, por exceção, hã períodos em que 

as classes em luta estão tão equilibradas, (Gleichgewicht halten) que o 

poder do Estado, como mediador aparente, adquire certa independ�ncia mo 

mentânea em face de uma e outra. Neste caso se encontra a monarquia ab

soluta dos séculos XVII e XVIII, que mantinha em nível a balança(Gegen

einander balanciert) entre a nobreza e a burguesia; e neste caso estiv� 

ram o bonapartismo do Primeiro Império francês, e, sobretudo, o do se

gundo, usando os proletãrios contra burguesia e esta contra aqueles 11(2). 

O equilíbrio (Gleichgewicht) que se trans

forma em contrapeso (Gegengewicht), eis a concepçao fundamental com a 

qual Engels contempla o Estado Absoluto da etapa de transição do feuda

lismo ao capitalismo. Esta visão do Absolutismo como mecanismo de equi

líbrio entre a nobreza e a burguesia derivou, posteriormente, em inúme

ros textos, de variados autores, para a denominação direta no sentido 

de considerã-lo jã, de imediato, um Estado burguês. 

Esta derivação está, por exemplo, jã pre

sente no prÕprio Manifesto comunista, de acordo com o qual, a função 

política da burguesia durante o período da manufatura caracteriza-se 

como 11contrapeso (Gegengewicht) da nobreza nas monarquias estamentais ou 

absolutas e, em geral, pedra angular (Hauptgrundlage) das grandes manar 

quias ... 11 ( 3 ). 

l) Idem, pp.638/639;
2) Friedrich Engels, El Origen de la Familia, la Propriedad Privada y el

Estado, Obras Escogidas, Tomo 1, Ed.Progreso, Moscou, 
1955, p. 319; 

3) Veja-se Karl Marx e Friedrich Engels, Manifiesto del Partido Comunista,
Obras Escogidas, Tomo l, Ed.Progreso, Moscou, 1955, 
pp. 22/23. 
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Não se ignore, no entanto, que logo apôs, os 
autores do Manifesto insistem em acentuar que a burguesia conquista a 
hegemonia exclusiva do poder pol,tico no Estado representativo moder

no apenas depois do estabelecimento da grande indústria e do mercado 
universal. Estã aí presente, de maneira clara, a idéia de processo. O 

Estado Absoluto é, então, representativo de uma etapa de transição. O 

processo que envolve o decl,nio da feudalidade e a ascensão burguesa 

estão subjacentes a ele, o que foi, nesse sentido claramente percebi

do por Marx e Engels. 
Marx examinou situações e as interpretou 

sob o mesmo prisma. No "18 Brumãrio 11 escreveu que "sob a monarquia ab

soluta ( ... ) a burocracia não era mais que o meio para preparar a domi 

nação de classe da burguesia" ( 1 )� E em "A Guerra Civil na França" 

afirmou que 11 0 poder estatal centralizado, com seus õrgãos onipresen

tes: o exército permanente, a policia, a burocracia, o clero e a magi� 

tratura - Õrgãos criados com vistas a um plano de divisão sistemãtica 

e hierãrquica do trabalho-, procede dos tempos da monarquia absoluta 

e serviu ã nascente sociedade burguesa como uma arma poderosa nas suas 

lutas contra o feudalismo"( 2 ). 
Entretanto, Marx não se contenta em permane 

cer apenas a,. Acrescenta, logo em seguida, aquilo que ê fundamental 

considerar-se: não ignorava a base feudal do Estado Absoluto e ê,então, 

totalmente claro ao referir que a nascente sociedade burguesa via seu 

desenvolvimento "entorpecido por todo o lixo medieval: direitos senho
ria1s, privilégios locais, monopÕlios municipais e gremiais, códigos 

provinciais. 
Marx, como também Engels, não ignora, por

tanto, a base aristocrãtica e feudal do Estado Absoluto, mas, igualme.!!. 

l) Karl Marx, El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Obras Escogidas,
Tomo l, cit., p.313; 

2) Idem, La Guerra Civil en Francia, Obras Escogidas, idem, p. 496;
3) Idem.
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te, não ignora a ascensão burguesa naquela etapa de transição e sua im
portância ao nivel político que se expressava em influencia, também, so 

bre o Estado. 

Esta visão abrangente do Estado e que conte� 

pla a presença burguesa em seus interstícios ê o que Perry Anderson,por 

exemplo, não consegue ter ao sustentar a tese do caráter intrinsecamen

te feudal do Estado Absolutista ( l ). Ao observar que o fim da servi

dão não significou, por si mesmo, o desaparecimento das relações feu

dais no campo, Anderson considera, então, que "o absolutismo foi essen 

cialmente isto: um aparelho reorganizado e potenciado de dominação feu

dal, destinado a manter as massas camponesas em sua posição social tra

dicional, apesar( ... ) das melhoras que haviam conquistado por meio da 

ampla comutação dos tributos. Dito de outra forma, o Estado Absolutista 
nunca foi um ãrbitro entre a aristocracia e a burguesia nem, menos ain

da, um instrumento da nascente burguesia contra a aristocracia: foi a 

nova carapaça política de uma nobreza ameaçada" ( 2 ). 

Apesar de Andersen haver seguido uma linha 

de raciocínio exposta originalmente por Louis Althusser no sentido de 

que "o regime político da monarquia absoluta ê tão somente a nova for

ma política necessãria para a manutenção do domínio e exploração feudal 

num período de desenvolvimento de uma economia de mercado'' ( 3 ), pare

ce que minimiza, ou, não leva na devida conta justamente a parte final 

do pensamento de Althusser que dã importância ao desenvolvimento do ca

pitalismo subjacente ao Estado Absoluto. 
E, com efeito, ainda que seja essencialmente 

correta a conceituação do Estado Absoluto acima reproduzida, Andersen 

passa ao largo da idéia, visível em Althusser, do processo, da transi

çao - a exploração feudal continua, mas a economia de mercado cresce -

para dissecar, com acuidade, por certo, as relações locais de cada con

formação nacional européia, sem, no entanto, examinar o significado da 

1) Veja-se Perry Andersen, El Estado Absolutista, Siglo XXI Ed., México,
3 ª . ed., 1982; 

2 ) I d em , p . 1 2 ; 
3) Louis Althusser, Montesquieu, la Política y la Historia, Ed.Ciencia

Nueva, Madrid, 1968, p. 97. 



46) 

nova etapa comercial internacional. Ignora, então, a "super-estrutura" 

comercial no que ela tem de importante, no que ela tem de exigência da 

instância política centralizada representada pelo Estado. Ignora,em su 

ma, toda a esfera inter-continental de circulação de mercadorias e de 

capitais, uma realidade jã visível naquele momento histõrico. 

Ao estudar sempre o caso específico local ,dej 

xa de avaliar o quadro internacional, a acumulação de capital jã no âm 

bito da expansão colonial e, desta maneira, o prõprio papel do mercan

tilismo e sua imbricação com o Absolutismo. 

Desta forma, a pertinente questão inicial de 

não considerar o Estado Absoluto como árbitro dos grupos sociais em 

conflito resvala de imediato para a ousada e ainda correta conceitua

ção do Estado Absoluto como Estado feudal, mas, neste campo, ao desco� 

siderar a ascensão burguesa 11in-flux 11

, acaba dissolvendo e descaracte

rizando, relativamente, a grandiloqUente proposta do seu estudo, pois, 

ainda que "feudal" não se compreende o Estado Absoluto sem a presença 

da burguesia em ascensão.Uma adequada avaliação do Estado Absoluto não 

pode prescindir desta sua face também fundamental. 

Por conseguinte, a avaliação do Estado Absolu 

tista que Anderson faz, ao contrário do que afirma, não suplanta a vi

são inicial de Engels de que subjacente ao Estado Absoluto, e indepen

dente de suas estruturas fundamentais, transcorre o processo em termos 

do equilíbrio (Gleichgewicht) que se transforma em contrapeso (Gegeng� 

wicht). 

Assim, ainda que Marx e Engels não tenham se 

detido na conceituação do Estado Absoluto, nem tenham examinado "exeg� 

ticamente" a constituição de suas estruturas fundamentais, tinham, de

le, no entanto, uma visão que contemplava, além dos seus fatores cons

titutivos, as forças e estruturas que o condicionavam e, tambêm,as que 

o levavam a transcender seu arcabouço da etapa feudal clássica.

Consideramos, de outra parte, que não se com

pleta o exame do Estado Absoluto que ignore o papel das colônias amerl 

canas em termos de transferência de recursos e de acumulação de capi-
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tal que o Estado absorve, constituindo-se, destarte, em fatores essen
ciais de sustentação deste Estado. 

Nesse sentido, chama a atenção que são aut� 
res latino-americanos os que superam a visão exclusivamente europocên
trica do Estado Absoluto. Cite-se. neste particular, a contribuição 
fundamental de Eric Williams ao demonstrar os mecanismos da acumulação 
de capital que, pelo 11trãfico triangular" propiciaram, em �ltima ins -
tância, a própria consecução da Revolução Industrial ( 1 ). Posteriio! 
mente, Fernando Novais demonstrou como, na América Colinial "a dinâmi
ca global da economia dependia do influxo externo configurando uma ec� 
nomia dependente em todo o sentido do termo"( 2) e como a produção c� 
lonial promovia a acumulação primitiva na economia européia ( 3 ). 

Como examinar o Estado Absoluto sem conside 
rar esta espetacular base procedente do mundo colonial conforme Eric 
Williams, Fernando Novais e outros autores latino-americanos demonstra 
ram de forma definitiva? 

O enfoque deste ângulo fundamental da exis

tência real do Estado Absoluto é, portanto, uma basilar contribuição 
"latino-americana" para sua compreensão. O revolucionârio desta contri 
buição é que depois dela o Estado Absoluto jã não pode mais ser visto 
desde uma perspectiva exclusivamente euro�ocêntrica.t da mais alta re
levância, portanto, estabelecer o enlace "americano" com o Estado Abs� 
luto europeu. Deixar de fazê-lo configura, a partir dos estudos cita

dos, e outros mais, uma lacuna intransponível para a sua adequada con
ceituação. 

1) Veja-se Eric Williams, Capitalism and Slavery, Harper and Row, N.York,
1975; 

2) Fernando A. Novais, Estrutura e Dinâmica do Antigo Sistema Collonial,
Ed.Brasiliense, São Paulo, 1986, p. 92; 

3) Idem, p. 94; Também in: Idem, Portugal e Brasil na Crise do Antigo
Sistema Colonial (1777/1808), Ed.Hucitec, São Pau 
lo,1979, Capítulo II, A Crise do Antigo Sistema -
Colinial. 
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Desta forma, ainda que o Estado Absoluto te 
nha suas estruturas bãsicas colocadas na grande propriedade fundiária. 
ele se conforma numa etapa histõrica de transição (séculos XVI a XVIII) 
e sob sua considerável envergadura e aparente inamovibilidade ocorre 
um gigantesco processo de transformação das estruturas econômicas e so 
ciais. 

Este processo é, em fundamental medida, ex
pressao da especificidade da ascensão da burguesia, classe social que, 
aliás, o impulsiona decidida e vigorosamente. As classes sociais domi
nantes anteriores haviam sido essencialmente conservadoras por sua co� 
capçao estática da História. Era um concepção de casta fechada que não 
elaborava o passo orgânico das demais classes ãs suas, nao ampliava 
sua esfera de atuação como classe, como a burguesia passou a fazê-lo 
objetiva e ideologicamente. A burguesia apresenta-se, então, como um 
1

1organismo 11 em continuo movimento, capaz de absorver a todd a socieda
de, 11trazendo-a 11 a seu nível cultural e econômico. Esta realidade leva 
da a seu fim ultimo, o que, de fato, não ocorre, acarretaria o fim do 
Estado ( ) . 

Assim, se o Es�ado capitalista depois das 
Revoluções Burguesas e do estabelecimento definitivo do industrialismo, 
assume uma autonomia em relação ãs classes sociais, esta e uma autono
mia bastante relativa e constitui-se, em essência, na condição garanti 
dora da reprodução do sistema. Como entidade autonomizada constitui-se, 
assim, numa emanação do próprio sistema capitalista, e sua oposição ãs 
classes sociais emerge e é, destarte, uma oposição relativa, na medi
da em que necessita, inclusive, enfrentar os interesses particulares 
do capital individual. O Estado acaba atuando, desta maneira, como ca
pitalista global, como vértice do capital global idealizado. 

No caso latino-americano, de outra parte, a 
evolução do Estado apresenta traços sobremodo particulares.Aqui a asce� 
são do intervencionismo do Estado não ocorre no bojo de um processo so
cial similar ao europeu. A interpenetração constante e permanente entre 

l)_Veja-se Antonio Gramsci, La Politica y el Estado Moderno, Ediciones 
Península, Barcelona, 1971, p. 176. 
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os interesses e os valores da burguesia e os da oligarquia agrária na 

América Latina impossibilita totalmente permanecer-se na analogia pura 

e simples com o caso dos países europeus. 
O intervencionismo mais consistente do Estado a 

partir da década de 1930 é antes de tudo resposta aos efeitos da crise 

de 1929. A superação da crise exigia a urgência da passagem ao novo mo

do de acumulação. Então, no exercicio de suas funções anti-crise, o Es

tado favorece a industrialização que exige uma sempre crescente inter -

venção sobre o aparelho produtivo. Este intervencionismo do Estado oco! 

re no processo especifico da industrialização que era um processo de 

substituição de importações e que se constituía, ao nivel do parâmetro 

comparativo com a industrialização do caso clássico europeu, numa indu� 

trialização 11tardia 11 e que necessitava, por isso mesmo,"queimar etapas 11

através da constituição de uma infra-estrutura econômica e da criação 

de indústrias de base necessárias ã sua continuidade. Assim, a compree� 

são do papel do Estado nas formações sociais latino-americanas de maior 

desenvolvimento relativo (Argentina, México e Brasil) passa, necessaria

mente. pela compreensão do processo em que o setor secundário da econo -

mia, comandado pela grande indústria, se constitui,rapidamente, no se -

tor eixo ou estratégico, com sua produção sendo consumida, fundamental

mente, pelo mercado interno. De outra parte, não se pode ignorar que es 

te processo de industrialização crescia paralelamente ã consolidação da 

fase monopolista do capitalismo. 

Em suma, o Estado e seu intervencionismo na es

fera econômica, no caso clássico europeu, acompanha a ascensão da bur -
guesia. São nações sem dependência externa em que, internamente, uma 

classe social nova, a burguesia, está revirando uma situação e chegando 
ao alto da escala social. Na América Latina, sob a hegemonia burguesa -

mas uma burguesia interpenetrada pela oligarquia agrária passa a in

tervir na esfera econômica e promover a industrialização em plena fase 

monopolista do capitalismo. 

De outra parte, a própria concepçao de Estado 

seguiu a marcha concreta e real do Estado mesmo neste seu avanço em di

reção da sua "autonomia relativa". A conceoçao do Estado avançou, por-
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tanto, a zaga da prõpria marcha real, histõrica, do Estado. 

O Leviatan de Thomas Hobbes (1588/1679) surge, 

assim, em 1651, no âmbito do mundo burguês em estruturação na Inglate� 

ra do século XVII, como entidade imponente, capaz de garantir a paz,i� 

to e, a ordem, e a segurança comuns, capaz de fazer que cada homem 

pudesse dizer ... 11eu autorizo e cedo meu Direit8 de Governar-me a este 

Homem, ou a essa Assembleia de homens( ... ). Feito isto, a Multidão as

sim unificada em uma Pessoa, se denomia uma Comunidade (Common-wealth), 

em latim, Civitas. Essa e a Geração deste grande Leviatan, ou mais pri 

priamente (para falar com mais reverência) deste Deus Mortal, ao qual 

devemos, sob o Deus Imortal, nossa paz e defesa 11 

( l ). 

Em Hobbes, o analista do poder e da paz, tranl 

parece a precedência da sociedade em relação ao Estado, visto este co 

mo vértice da realidade social, como expressão da atuação autônoma e 

independente da sociedade, onde a burguesia ocupava indiscutivelmente 

a posição hegemônica. Hobbes tinha consci�·:cia de que a sociedade bur

guesa estava substituindo a sociedade feudal, e o Estado já é visto co 

mo resultado de um pacto social. Este aparente paradoxo ê o centro do 

sistema hobbesiano: o Estado Absoluto e resultante de um contrato soei 

al. A essência do contrato consiste em que cada indivíduo renuncie a 

seus direitos; defesa em favor do Estado, com a condição de que todos 

os outros indivíduos façam o mesmo. Assim, 11nele (Estado) consiste a 

Essência da Comunidade (Common-wealth); o qual (para defini-lo), e Uma 

Pessoa, de cujos Atos uma grande Multidão, por Pactos mútuos, fizeram

-se as pessoas a si mesmos cada um o Autor, com a finalidade de poder 

usar o poder e recursos de todas elas, como julgar conveniente para sua 

1) Thomas Hobbes, Leviathan, Penguin English Library, Middlesex, Ingla
terra, 1985, p. 227: 
11 ! Authorize and give up my Right of Governing my sel 
fe, to this Man, or to this Assembly of men( ... )This
done, The Multitude so united in one Person, is called 
a Common-wealth, in latine, Civitas. This is the Gene 
ration of that great Leviathan, or rather (to speak -
more reverently) of that Mortall God, to which wee owe 
under the Immorta l God, our peace and defence 11

• 
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paz e defesa comum" ( l ) . 

Colocado na linha direta do racionalismo expresso 

pela burguesia em ascensao, Hobbes introduziu, além do conceito de con

trato social, os de estado natural, direito natural e lei natural, apr! 

sentando uma visão política que se constitui num antecedente direto dos 

próprios conceitos do Iluminismo. Se John Locke idealizaria o Estado co 

mo mero gestor dos negócios sociais, e o faria a partir da Revolução 

1
1Whig 11

, a previdência de Hobbes jã havia, em realidade, assentado as ba 

ses da paz civil de uma forma que sõ poderia ser obtida integralmente 

com a complementação da revolução burguesa em 1689. Nas suas propostas 

econômicas Hobbes revelava-se um mercantilista do século XVII,na medida 

em que acreditava na necessidade de uma efetiva política estatal no sen 

tido da própria promoção do desenvolvimento capitalista. O Estado sobe

rano que Hobbes justificava era o Estado burguês. Era um momento em que 

as forças produtivas tinham condições de alcançar um estágio desconhec� 
dor de entraves ã sua ampliação e desenvolvimento. Ao mesmo tempo, as 

doutrinas mercantilistas surgiram como expressão da nova época de expa� 

são das forças produtivas das nações européias que estavam conquistando 

o mercado mundial.

Este é tipicamente o caso inglês, cujo mercanti -

lismo acaba rapidamente contrastando com o ibérico, na medida em que 

apresenta, visível, a teoria da balança comercial favorável, do metal is 

mo, e a articulação entre a política mercantilista e o controle do mun
do colonial. Jã em fins do século XVI o desenvolvimento capitalista in

glês revelava um caráter acentuadamente maduro, se comparado com o caso 

ibérico, ou, mais precisamente, com o mercantilismo espanhol, considera 

do como o exemplo clássico. Enquanto este ultimo apegava-se ã acumula -

ção, ã retenção e ã "imobilização" do saldo na balança comercial, predo 
minantemente sob a forma de saldo ouro, o mercantilismo inglês, extraor 

l) Idem, p. 228: ... "in him consisteth the Essence of the Common -
wealth; which (to define it) is One Person, of whose 
Acts a great Multitude, by mutuall Covenants one 
with another, have made themselves everyone the Au
tor, to the end he may use the strength and means of 
them all, as he shall think expedient, for their Pea 
ce and Common Defence". 
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dinariamente mais flexível, propunha a transformação da moeda em capital 

de giro. 

A essência do mercantilismo inglês estã expressa, 

destarte, na associação entre a economia privada burguesa florescente e 

a economia de Estado, ou da Coroa e, em conseqLJência, o seu carãter de 
nacionalismo econômico numa sociedade que ingressa, na segunda metade do 

século XVI, num período de acentuada competição econômica entre Estados. 

A articulação entre a economia capitalista privada em ascensão e a econ� 

mia estatal assumiu, na teoria e na prática do mercantilismo inglês, fo.!:_ 

mas bastante versãteis ( l ). No mercantilismo inglês o comercio ê perc� 

bido não apenas como um fim em si mesmo,isto é, do estrito ponto de vis

ta do lucro mercantil, mas como suporte para o desenvolvimento de uma i!!_ 

fra-estrutura de produção de bens e de serviços que inclui a expansão do 

setor secundãrio (indústria naval) e do SEtor terciário privado e, sobr� 

tudo, publico ( a articulação de uma burocracia fiscal ). Por isso, o do 

cumento citado de Mun expressa um conceito de balança comercial bem mais 

amplo do que o proposto pelo mercantilismo espanhol, incluindo elementos 

tais como fretes, salários, seguros etc., cuja presença revela ·jã a pre 

ocupação remota de transitar do capitalismo mercantil para formas mais 

modernas, isto ê, industriais de capitalismo, para o que, evidentemente, 

o liberalismo politico tornava-se uma crescente necessidade. Em suma, a

partir de Thomas Mun, compreende-se a vocaçao remota da Inglaterra para

o industrialismo. Em outros termos, a vitória do capital comercial sobre

as estruturas feudais abre caminho, por sua vez, para a emergência do ca

pital industrial.

t, portanto, no momento mesmo em que o mercantilis 

mo inglês começa a tomar corpo, que Hobbes esboça o seu modelo. Ou me -

lhor, o modelo 11hobbesiano 11 

e expressão do que o mercantilismo inglês r� 

presentava fundamentalmente, isto é, a associação entre a economia priv� 

da burguesa e a economia de Estado. 

l) Veja-se Thomas Mun (1571/1641), El Tesoro de Inglaterra por media del
Comercio Exterior; in: Jesus Silva Herzog, Tres 
Siglas de Pensamiento Económico (1518/1817), Fon
do de Cultura Económica, México, 1950, pp. 42/46. 
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De outra parte, as analogias entre o que Hobbes pr� 
põe e o que o Estado latino-americano realiza na etapa nacional-populista 
no seculo XX tornam-se, a partir de agora, evidentes. Na sociedade depen
dente latino-americana do seculo XX, no âmbito do capitalismo tardio que 
se configurava, realiza-se, basicamente, o que propunha, séculos antes, o 
filósofo e cientista politico da sociedade burguesa pioneira, em termos de 
capitalismo estruturado, e que assentava, jã, os fundamentos da posterior 
revolução industrial. 

Hobbes atribuiu importância decisiva ao seu concei
to de igualdade. No seculo XVII a sociedade hierarquizada dos séculos ant� 
riores estava sendo substituída por uma sociedade de mercado qu� em muitos 
sentidos

1
era uma sociedade mais igualitãria. A sociedade hierãrquica tradj 

cional necessitava, para sua própria manut.nção, direitos desiguais suste� 
tados por certos principias morais. A sociedade de mercado rompeu esta re� 
lidade, pois o seu funcionamento não necessitava de transcendentes princi
pias morais. O valor do ser humano - seus trtulos, inclusive - era deter
minado pela lei do mercado. 

Na América Latina, na etJpa do desenvolvimento na
cional-populista em que se configuram projetos de desenvolvimento nacional 
do capitalismo, o regime de mercado - superado o período de dominio ali -
gãrquico -, está em processo de franca dinamização, contando para isto com 
a proteção do Estado. Esta situação correspondia aos interesses dos dife
rentes grupos sociais em ascensão - burguesia industrial, setores médios 
urbanos, etc. - e contava com ampla conformidade por parte dos setores po
pulares, na medida em que se corporificava ampla expectativa de igual 
ascensão. Estes grupos, marginalizados e impedidos de ascensão na etapa 
oligárquica anterior, faziam, em boa medida, do projeto nacional-populis
ta, o seu projeto, o projeto que viabilizaria a ascensão social. Hobbes 
referia-se, na Inglaterra do século XVI� em que a burguesia chegava ao aJ_ 
to da escala social, ao conceito de igualdade, conceito que, evidentemen
te, não exclu{a o reconhecimento da existência de classes sociais. Na Amé 
rica Latina da etapa nacional-populista amplos setores populares sacudiam 
a desigualdade social institucionalizada pelo regime oligãrquico e coloca 
vam_ao nivel do conceito de igualdade de Hobbes, o conceito que, a partir 
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do aparelho de Estado, seus lideres - Perõn especialmente - chamavam 
de justiça social. 

Hobbes, que estava, por sua vez, de tal forma 
impressionado com a força destrutiva da competição pelo poder a ponto 
de incorporã-la, inclusive, ao seu modelo, não conseguiu, obviamente, 
imaginar que no decorrer do processo ocorreria a diferenciação de clas
ses que acabaria produzindo, conseq�entemente, a coesão da classe que 
chegava ao topo da escala social. 

A etapa do projeto nacional-populista na Améri 
ca Latina é a etapa em que, no capitalismo tardio e dependente, se ace� 
tua a diferenciação de classe primeiramente, para começar a ocorrer a 
coesão de classe na burguesia, beneficiária maior do processo. Quando, 
especialmente Perõn, e também Vargas, e, em menor medida Cârdenas tam
bém, condenam a luta de classes, ou a escondem, ou a procuram encobrir, 
fazem-no, fundamentalmente, para ocultar a diferenciação existente en
tre as diferentes classes sociais, e como porta-vozes, nem sempre con 
cientes, por certo, da coesão que começava a se configurar na burgue

sia. Como se sabe, a coesão da burguesia, expressa especialmente no 
abandono da posição nacional de uma de suas fracções, acabou, ao final, 
por descartar a prÕpria presença política em seus países de Perõn,Var
gas e também.em certa medida,de Cardenas (este,apesar de não destituído 
e não obrigado ao exílio, nem ao suicídio, teve, no entanto, sua politj_ 
ca nacional, a partir de um veto de Washington, rejeitada ao final de 
seu governo e abandonada logo depois), lideres que haviam sido necessã

rios na etapa de transição em que ocorria o acentuamento da diferencia

ção na planície e começava a ocorrer a coesão no topo da escala social. 

Hobbes foi, especi lmente com o Leviatan, o el� 

borador de um modelo calcado na realidade social de seu tempo. Trezen

tos anos depois, o modelo burguês que ele construiu no século XVII jã 

não serve, não por deficiência do modelo, mas porque a burguesia, ha

vendo seguido sua longa trajetória, na segunda metade do século XX tem 
apenas condições de renovação circunstancial, já nao abre fronteiras
revolucionárias. Este processo Hobbes não poderia prever, assim como 
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Perón, Vargas e Cãrdenas, apesar de haverem atuado no sentido da redefini 
cão da vinculação de seus países com o sistema capitalista mundial, e não 
tiveram condições do entendimento cabal de eu papel histórico. 

A manifesta e reiterada crença incondicional em 
seus projetos nacionais presumia limitações na compreensão do papel fund� 
mental por eles exercido numa etapa transitór:a da conformação capitalis
ta de seus paises. O projeto nacional configurava a transição, nao era o 
alvo final do desenvolvimento capitalista latino-americano, se bem que es 
ta seja uma constatação que se estâ fazendo - considere-se - "a poste
riori", com toda a perspectiva histórica que permite saber-se o "resulta
do do jogo". Enquanto o projeto estâ em andamento, a variâvel do seu su
cesso deve ser considerada, mas a questão essencial reside, no entanto, 
efetivamente, na incompreensão da História como processo, como dialética . 
As limitações são, portanto, resultantes de uma concepção de "fim da His
tória" e esta acaba, no decorrer do processo, revelando uma indigência 
programatica que lhes ê fatal. Na verdade, os personagens são engolfados 
pelo processo. Os porta-vozes mâximos destes projetos foram, então, remo-

-

vidas do poder pela burguesia a qual serviram, quando seu papel na transi 
çao havia se acabado. Quando a luta de classes se agudizava na base e a 
coesão se solidificava no topo, o lugar a eles destinado era o exilio. A 
Gnica alternativa possivel, escolhida por Vargas, foi o suicídio. No Mé
xico, em função da revolução anterior, a proposição da rotatividade no p� 
der, com o principio da não reeleição partiu do próprio presidente Cârde
nas. Este, não conseguiu, no entanto, no âmbito do Partido Revolucionârio 
Mexicano (PRM) encaminhar a indicação de seu sucessor. A partir do veto ã 
politica cardenista desfechado pelo governo Franklin Delano Roosevelt,ofen 
dido pela nacionalização petrolifera, a burguesia mexicana, ainda tempera
da pela vitória revolucionâria, teve respaldo para alterar os lineamentos 
politicos da nação. Teve, nesse sentido, inclusive, condições de aceitar a 
permanência de Cârdenas no pais. Este, sem o poder, passava a funcionar, a 
partir de então, como uma espécie de patriarca politico para assuntos de 
politica externa, sobre os quais discorria com uma desenvoltura e com um 
radicalismo impossivel de se imaginar para assuntos internos do pais . 
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De outra parte a visão politica de Hobbes, 
constitui-se, indubitavelmente, num antecedente direto dos conceitos do 

Iluminismo, expressos depois, tão claramente, em John Locke, que ideali 

zava o Estado como mero gestor dos negÕcios sociais ou, ainda, em Jean

Jacques Rousseau, para quem ... "somente a Vontade Geral pode dirigir 

as forças do Estado de acordo com a finalidade de sua instituição, que 

é o Bem Comum, porque se a oposição dos interesses particulares tornou 

necessãrio o estabelecimento das sociedades, foi o acordo destes mesmos 
interesses que o possibilitou" ( l ). 

Foi Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770/1831) 

quem, pela primeira vez, insistiu na importância da teoria 11rousseaunia

na 11 do contrato social como conseqüência de uma vontade: "A Idéia do Es
tado nos tempos modernos tem um carãter especial no qual o Estado se 
constitui na atualização da paz, não de acordo com o conceito da Vontade, 

isto é, de acordo com sua universalidade e divindade 11 
( 2 ). 

Hegel retoma, portanto a "vontade geral rous-
seauniana", mas, inverte-lhe a inflexão, na medida em que,através do Es 

tado, ela se funde com a vontade subjetiva de cada individuo. "Em contras 

te com as esferas dos direitos privados e do bem-estar privado a fami

lia e a sociedade civil), o Estado é, desde um ponto de vista, uma neces 

sidade externa e sua mais alta autoridade; sua natureza é tal que as 

leis e interesses (da familia e sociedade civil) são subordinados a ele 

e dele dependem" ( 3 ). 
Para este filõsofo, o primeiro a elaborar o 

conceito da dialética histórica, 11 0 Estado é a contemporaneidade da Idéia 

1) Jean Jacques Rousseau, Do Contrato Social, Obras Politicas II. Ed.
Globo, Porto Alegre, 1962, p. 45; 

2) Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Hegel 's Philosophy of Right (Grundl i
nien der Philosophie des Rechtes), 
Notas de T.M.Knox, Oxford University 
Press, Nova York, 1978, p. 280; 

3) Idem, p. 161 .
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etica" ( 1 ) , "a articulação do conceito da paz concreta" ( 2 ) , e, mais 
que isso, 11 0 espirita que paira no Universo ( ... der Geist der in der Welt 
steht)" ( 3 ). 

Mais do que apenas a importância e a proeminê� 
eia dada ao Estado e característico em Hegel a inversão que faz da prece
dência da sociedade em relação ao Estado, como havia sido formulado desde 
Hobbes ate Rousseau: "Se a marcha do conceito cientifico faz aparecer o 
Estado como um resultado, quando ele mesmo e o verdaeiro fundamento, 
porque esta mediação e esta ilusão se cancelam elas mesmas no imediato. 
t porque na realidade o Estado e em geral bem antes o primeiro. tem seu 
seio que a familia se desenvolve em sociedade civil e pela própria ideia 
de Estado que se a divisa nestes dois momentos" ( 4 ). 

A precedência do Estado em relação ã socieda
de confere-lhe o carãter da própria virtude concretizada, na medida em 
que se constitui no assegurador não somente da paz - o que implica or
dem e propriedade - mas, também, a liberdade (conceito desconhecido por 
Hobbes) e o predomínio da razão. com o que se conciliam os interesses par 

ticulares dos homens com os do cidadão e se superam todas as formas de 
alienação. Segundo a observação de Fernando Henri que Cardoso, 11 0 pensame� 

to hegeliano dã ao Estado um carãter de harmonizador geral: os termos em 

contradição, o interesse particular e o interesse geral formam pela me

diação fundamental do Estado, um todo que sintetiza as contradições e 

elimina a alienação inicial" ( 5 ). 

l) Idem,
2) Idem,
3) Idem,
4) Idem;

p. 155;
p. 280;
p. 165;
veja-se também Principles de la Philosophie du Droit, Ed. Sacia

les, Paris, p. 296; 
5) Fernando Henrique Cardoso, "Estado Capit�lista e Marxismo", in Estu

dos CEBRAP, Sao Paulo, nQ 21, julho/setem
bro de 1977. 
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Com Marx, a visão hegeliana se inverterã no 

vamente, mas a superação da alienação não serã tarefa da sociedade como um 

todo, mas um setor, ou melhor, de uma classe social especifica, o proleta

riado, que emergirã atuando no sentido da abolição do Estado como "condi 

tio sine qua non" da realização dos interesses sociais dos seres humanos. 

A revelação do carãter de classe do Estado e a determinação econômico-so

cial da política serão o acréscimo fundamental e definitivo que Marx darã 

ã sua compreensão. Assim, o suceder histórico estarâ dado pela luta de elas 

ses, cuja culminação será a abolição da dominação de classe, o que implica 

na abolição de sua expressão política, o Estado. 

Este, constitui-se, para Marx, inequivoca

mente, numa super-estrutura que, sem dissolver-se integralmente na classe 

dominante, e determinada através de múltiplas mediações e, fundamentalmen

te, por sua infra-estrutura sócio-econômica. E uma super-estrutura organi

zadora da dominação, o que dá oportunidade a que, no Manifesto do Partido 

Comunista, Marx e Engels o vejam como Comitê Executivo ( l ). Em outras 
obras, tendo presente a esfera especial de atuação em termos de gestão e 

administração dos negócios públicos acrescen�ada pelo aumento constante da 

burocracia, chamam a atenção para a pretensa autonomia relativa do Estado. 

Autonomia provisória, ou ate ilusória. Na Id_e_ol_�g_j_a_ �J_e!ílã afirmam explici

tamente: 110 Estado constitui-se, assim, em po��ncia __ autônoma na aparência_ 

e, até nossos dias, conservou na Alemanha esta posição que, em outros paí

ses, não foi mais que passageira, um simples estã9io de transição•• ( 2 ). 

No 18 Brumârio, por sua vez, a caracteriza

ção do Estado bonapartista ê sintetizada na sua vinculação classista: "t 

sob o segundo Bonaparte quando a Estado parece haver adquirido uma compl� 

ta autonomia ( ... ) e, no entanto, o poder do Estado não flutua no ar. Bo

naparte representa uma classe que e, ademais, a classe mais numerosa da 

1) Veja-se Karl Marx e Friedrich

2) Karl Marx e Friedrich Engels,

Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 
cit.; 

L 1 Ideologie Allemande, Ed.Sociales, Paris, 
1968, p.222, citado por Fernando Henrique 
Cardoso, idem. 
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sociedade francesa: os camponeses parcelãrios 11 

( l ). 

Esta caracterização do Estado supera, evidente 

mente, a visão simplificada de que o Estado burguês seria um mero instru -

mento da burguesia que o haveria criado e o usaria a seu arbitrio. A exis

tência do Estado burguês não faz que seja uma simples agência ou instrumen 

to da burguesia. Esta expressao, usada por Lenin, não deve ser interpreta

da de forma meramente instrumentalista, mas vista dentro do contexto em 

que Lenin a utilizou, isto é, em termos de combate ã vi sâo neutral do Esta 

do, contra a visão do Estado definido como uma burocracia estatal autônoma 

em relação ãs classes sociais. De outra parte, esta ideia lenínista deriva 

va de uma necessidade determinada pelis enormes tarefas revolucionárias a 

que estava dedicado. Lenin segue essencialmente as concepções de Marx con

cernentes ao Estado, insistindo no carãter de classe da instituição e na 

luta de classes como origem da abolição da de 1inação de classes e da conse 

qílente extinção do Estado. 

Fica evidenciado, destarte, que o Estado capi

talista assume uma autonomia relativa em relaçâo ãs classes sociais, para 

assegurar a própria reprodução do sistema. Caracteriza-se por ser uma enti 

dade autonomizada, justamente por ser uma emanação do sistema capitalista. 

Opõe-se, deste modo, - relativamente - ãs classes sociais. Tem necessidade 

de colocar-se ã parte e inclusive enfrentar os interesses particularistas 

do capital individua\ vigiando a economia em seu conjunto. 

Apresentando-se, então, com a peculiaridade de 

estar 11junto ã sociedade burguesa e ã margem dela 11 

( 2 ) o Estado atua co� 

eretamente no sentido de suprir, dentro do sistema, as necessidades que o 

capital ignora. A sociedade burguesa desenvolve, assim, no Estado, um arca. 

bouço, uma urdidura especifica que expressa os interesses gerais do capi -

tal, pois este, em sua forma de ação e multiplicação, na realidade, segue 

apenas interesses exclusivos e especificas, tende mesmo a 11destruir seus 

l) Idem,

2) Idem,

El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Obras Escogidas, Ed.Progreso, 
Moscou, 1955, p. 313; grifo meu. 
The German Ideology, MEW (Marx Engels Works), Vol.3, Berlim,1954, 
p. 62;
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próprios fundamentos sociais 11 

( l ). 
De outra parte, se observada em sua colocação 

frente ã unidade de capital exclusivamente, a existência do Estado es 
tã até contraposta a ela, o que faz que sua conformaçao como ins-
trumento do capital, ou dos monopólios, se realiz apenas num sentido 
mediado. Como Õrgão distinto das unidades de capital privado, não o
brigado ã compulsão de criar valor - na verdade, isto não lhe compe
te - pode o Estado orientar-se na direção do interesse geral de to -
das as unidades particulares de capital constituindo-se, então, no 
11capitalista total ideal 11 

( 2 ). 
Sobre este fundamento de que o Estado nunca 

atua como capitalista real, mas como um capitalista total, alcançam 
sentido, então, as categorias da 11autonomização do Estado 11 e da 11du
pla natureza" da sociedade burguesa, como sociedade e como Estado. 

Desde a perspectiva histórica, o Estado torna 
possivel, assim, a existência de uma sociedade de interesses indivi
duais diferenciados, garantindo as condições gerais para a produção. 
Entre estas, alcançam importância fundamental as relações legais e a 
garantia da existência da classe trabalhadora disponível para a extr� 
ção de mais-valia no âmbito geral do sistema. t, por conseguinte, de 
todo factivel apontar para 4 ãreas nas quais o Estado atua fundamen
talmente na sociedade capitalista, cumprindo funções que as unidades 
de capital não podem realizar: 

1 ) 

2) 

3) 

a criação das condições materiais gerais da produção ("infra-
-estrutura");
a determinação e salvaguarda do sistema legal geral ; 
a regulação dos conflitos entre trabalhadores e capitalistas, 
com a conseq�ente opressão politica da classe operária quando 
necessário; 

4) a sustentação do crescimento do capital nacional total no mer
cado capitalista mundial. 

1) Elmar Altvater, Notas sobre algunos Problemas del Intervencionismo
de Estado, in: Heinz Rudolf Sonntag e Héctor Vale
cil!os (orgs.), El Estado en el Capitalismo Contem 
poraneo, Sigla XXI Ed., México, 1985, p. 93· 

2) Friedrich Engels, Anti-Dahring, MEW (Marx-Engels Werke), voi. 20,
Berlim, p. 260. 
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Estas funções caracterizam, básicamente o Esta 
do na sociedade capitalista e se constituem em eixos garantidores da acu 
mulação de capital "in flux 11

• 

A justaposição da atuação do Estado frente a

unidade de capital não está, por sua vez, isenta de contradições e ocor
re, evidentemente, numa esfera dinâmica de grande magnitude. O processo 
produtivo empreendido, ou regulado, pelo Estado tem aumentado devido ã 
tendência histõrica de a taxa de lucro diminuir.Gradativamente,mais pro
cessos de produção convertem-se em não rentáveis para as unidades de ca
pital, 1

1 saindo 11

, em conseqllência, da esfera de competição dos capitais. 
As ferrovias são, neste particular, um exemplo marcante. No século XIX 
foram operadas privadamente - lembre-se aqui a construção das ferrovias 
mexicanas no Porfiriato, pelo capital norte-americano, com as dimensões 
que guardam.praticamente, atê hoje, 23.000 km. - e, atualmente, é um 
empreendimento oneroso para o capital ,ingressando, então, na esfera das 
atividades do Estado, desde a perspectiva da criação das condições gerais 

de produção. 
Por outro lado, o dinamismo do processo conte!!!_ 

pla tambêm a necessidade de um limite ã intervenção do Estado, pois esta 
não pode ser tão ampla que implique num esgotamento do processo de acum� 
lação privada. 

Um aspecto mais, e absolutamente relevante, da 
atuação do Estado diz respeito ãs funções que assume no sentido da cri� 
ção das condições gerais da venda da força de trabalho por parte da ela� 
se trabalhadora, a regulação dos salários e a supressão da luta de clas
ses. A atuação neste campo especifico é resultante do desenvolvimento his 
tõrico de cada formação social, isto e, decorre do grau de desenvol 
vimento do movimento operário e de sua consciência de classe e a corres
pondente contra-estratégia da classe dominante. A luta de classes afeta, 
ou ameaça sempr� a burguesia em seu conjunto e configura uma situação em 
que as unidades de capital isoladamente não podem se incumbir da pacifi
caçao, ou repressao, tarefa que caberã progressivamente ao Estado, visto 
então, efetivamente, como 11comitê que administra os negõcios comuns de 
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toda a classe burguesa" ( l ). 

Aliãs, o Estado nao tem funçoes histõricas ori 

ginalmente inerentes a ele. Estas são o resultado das crises da produção 

social mediadas pelas lutas de classes e pelos conflitos entre as frac -

ções da classe dirigente. Veja-se, por exemplo, o caso inglê� em que 

Adam Smith (1723/1790) e, em forma modificada, David Ricardo(l772/1893), 

preconizaram a limitação das funções do Estado ã manutenção das instituj 

ções militares, politicas, educacionais e judiciais sem interferência no 

desenvolvimento econômico"natural 11 do capital privado, contraposto ao 

que os teõricos alemães das finanças - também conhecidos como "Katheder 

sozialisten 11

(
11socialistas catedrãticos") - preconizaram, atribuindo ao 

Estado um ativo papel no desenvolvimento e na acumulação do capital( 2 ). 

O que vale destacar ê que esta diferenciação 

teõrica expressa o dissimil desenvolvimento entre a Inglaterra e a Ale

manha com referência ã acumulação de capital e a competição no mercado 

mundial durante o século passado. E mostra, tambêm, que as funções soci

ais tornam-se funções do Estado quando jã não podem ser cumpridas pelo c� 

pital privado. A "decisão" da passagem da função social como responsabilj_ 

1) Karl Marx e Friedrich Engels, Manifiesto del Partido Comunista, cit.;
2) "Kathedersozialismus 11

: corrente predominante do pensamento econômico
popular alemão no último terço do século XIX que, em contraposição ao
liberalismo (de Manchester) propunha a intervenção do Estado na econo
mia e na vida social, no sentido de atenuar as contradições de classe,
estimular a paz social e possibilitar a ascensão social. O nome "Ka -
thedersozialismus 11 (socialismo catedrático), dado pelos adversários
liberais passou a generalizar-se rdpidamente. Na verdade, o nome não
correspondia ã realidade, jã que os socialistas catedrãticos antes de
socialistas, eram, efetivamente, reformadores sociais e eram adversá
rios do marxismo. Adolf Wagner, um dos socialistas catedráticos, che
gou a referir-se a uma "lei da atividade crescente do Estado"(Das Ge
setz der zunehmenden StaattMtigkeit). Esta ideia, sempre presente tam
bem nos escritos de Johann Karl Rodbertus(lBOS/1875), para quem o so�
cialismo surgiria não da luta de classes, nem da vitõria do proleta -
riado, mas como obra do Estado, e todas as outras do "Kathedersozia
lismus" revelam que, na verdade, tratava-se de um reformismo social.
Seus principais representantes foram, alem do precursor Rodbertus, Lo
renz von Stein (1815/1890), Albert SchMffle(l831/1903), Adolf Wagner
(1835/1917), Gustav von Schmoller(l838/1917), Heinrich Herkner(l863/
1932), Lujo Brentano(l844/l93l).
Veja-se Enciclopédia Der Grasse Brockhaus, 6Q vol., Wiesbaden, 1955,
p. 294.
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dade do capital privado para função do Estado e determinada, então, pe

la situação histõrica existente. 

A autonomização do Estado, por sua vez, estã en 

raizada na "natureza" das relações de capital, mas a evolução do Estado 

real ocorre nas condições históricas particulares de um pais num perio

do determinado. Quando a necessidade de ampliar a "infra-estrutura" exi 

ge gastos especiais chega o momento de o capital transferir esta exigê� 

eia para o Estado. Este tem também, por sua vez, a vontade ("voluntas") 

para obrigar a totalidade das unidades de capital a colocar uma parte 
de suas rendas - não seu capital - , nos trabalhos Üteis para o conjun 

to da sociedade. O capital fica reservado sempre unicamente para os ne

gócios que considera lucrativos. O Estado assegura, portanto, as condi

ções gerais da produção encarregando-se de todos aqueles processo mate

riais que não podem ser operados sobre uma base capitalista. Para isto, 
erige - e mantém - um aparelho de poder orientado tanto interna como 
externamente. 

Nem sempre, no entanto, os esquemas teoricamen

te retilineos servem para caracterizar o Estado no capitalismo periféri 

co, com toda sua heterodoxia e uma gama de desconjuntamentos dificulta

dores da compreensão real de sua essência. Uma visão do Estado no Méxi

co e na Argentina, paises entre os de maior desenvolvimento relativo na 

America Latina, necessita de uma aproximação que tenha em conta esta 

complexidade. 

Desde uma perspectiva histórica, o Mexico e a 

Argentina, como todas as sociedades retardatãrias - com exceção de al

guns poucos paises africanos e asiáticos - foram colônias durante sécu 

los nos primórdios de sua existência histórica. O esmagamento da auton� 

mia da formação social anterior a colonização e sua inserção numa for

mação social tec nologicamente superior caracterizaram basicamente a 

etapa colonial, quando a unidade colônia/metrópole faz part� de um todo 

monolitico. Na realidade, o nascimento da América Latina coincide com 
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os primórdios do desenvolvimento do capitalismo e, desde então, as colô
nias cumpriram um papel determinante no processo de acumulação detonador 
e mantenedor do desenvolvimento do capitalismo nas nações centrais.Jã as 
expedições descobridoras de fins do sêculo XV e principias do XVI sao 
episódios do gradual desenvolvimento do capitalismo em sua fase comerci
al. Elas, em seu significado e conseq�ências, contribuem a completar a 
dissolução do sistema feudal de produção e de relações sociais: ... "nos 
séculos XVI e XVII as grandes revoluções que tiveram lugar no comercio 
com os descübrimentos geogrãficos e aceleraram enormemente e desenvolvi
mento do capitalismo comercial, constituem um elemento bãsico na promo
ção do trãnsito entre o modo feudal de produção e o modo capitalista. A 
súbita expansão do mercado mundial, a multiplicação das mercadorias cir
culantes, a emulação entre as nações europeias, afanosas por apoderar-se 
dos produtos asiãticos e dos tesouros da Amêrica, o sistema colonial, 
coadjuvaram essencialmente a derrubar as barreiras feudais que obstaculi 
zavam a produção" ( l ) . 

A partir dai, a incorporação do continente 
americano as correntes do comercio mundial e sua vinculação estreita aos 
diferentes centros capitalistas europeus constituir-se-ão em fatos da ex 
pansão capitalista mundial. A colonização, isto ê, a exploração de recur 
sos naturais e humanos serã, do ponto de vista das metrópoles europeias 
o esquema em que esta incorporação e vinculação se darão, e serã a forma
pela qual as diferentes regiões do continente americano contribuirão a
esta expansão capitalista mundial. 110 descobrimento das jazidas de ouro
e prata da América, a cruzada de extermínio, escravização e sepultamen
to da população aborígene nas minas, o começo da conquista e o saque das
Tndias Orientais, a conversão do continente africano em caçadeira de es
cravos negros: são todos feitos que assinalam a aurora da era da produ -
çao capitalista. Estes processos idílicos representam outros tantos fato
res fundamentais no movimento da acumulação originãria 11 

( 2 ).

1) Karl Marx, El Capital , Vol. 1, cit. ,p. 611;
2) Idem, p. 638.
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A acumulação de capital que ocorria no continen 
te americano era totalmente unitãria na medida em que o capital acumul� 
do revertia,basicamente, ã economia do Poder Colonial que repassava ap� 
nas um mínimo para os custos de reprodução sócio-política da colônia. 
Aliãs, para sermos precisos, nem se poderia falar em acumulação no con
texto da economia colonial. Poderemos nos referir a um processo de acu 
mulação apenas se contemplarmos a globalidade de um sistema Poder Co
lonial, dentro do qual a acumulação unidirecional e livre de contradi
ções econômicas ocorria exclusivamente no âmbito do que se convencio
nou chamar de acumulação originária ( 1 ). 

Uma das características da economia colonial 
consistia precisamente na coexistência - na Colônia - das formas de 
trabalho, ou relações de produção, contemporâneas ãs da Metrópole e as 
formas anteriores, como a escravidão, por exemplo. E coexistia, também, 
a pilhagem sistemática das riquezas naturais da Colônia (ouro, prata, 
outros minerais). Nesse sentido, Heinz Rudolf Sonntag ( 2 ) julga im
portante fazer-se a distinção entre as riquezas minerais e naturais 
arrancadas da Colônia, valores não arrancados do trabalho de produto
res-trabalhadores e a riqueza obtida pelo processo do capital em acu
mulação devido� "dissociação entre o produtor e os meios de produção: 
propondo chamar ao primeiro processo de "acumulação primitiva" e, ao 
segundo, de "acumulação originária". 

Marx, por sua vez, nao havia estabelecido esta 

distinção, cujo significado., provavelmente, nao vã mesmo alem das chama 

das características diferenciais( 3 ). A preocupação fundamental de 

Marx estava em colocar o foco da análise na formação do modo capitali� 

ta de produção, o que lhe permitiu descobrir a importância central da 

acumulação originária como o "processo histórico de dissociação entre 

o produtor e os meios de produção" ( 4 ).

l) Veja-se Fernando Novais, cit.;
2) Heinz Rudolf Sonntag, Hacia una Teoria Politica del Capitalismo Pe

rifêrico, in: Heinz Rudolf Sonntag e Hector 
Valecillos (orgs.), El Estado en el Capitalis 
mo Contemporâneo, Siglo XXI Ed., México, 1985, 
p. 149;

3) Veja-se Karl Marx, idem, p. 638;
4) Idem, p. 608
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Quanto ãs colônias, Marx ocupou-se, em sua "teoria 

da colonização" ( l ), das colônias livres, territórios colonizados por 

imigrantes livres e não de colônias nas quais existiam anteriores modos 

de produçao em funcionamento. Os anteriores modos de produçao nao lhe in 
teressaram essencialmente, porque seu objetivo era perceber a mecânica 
da acumulação originãria na formação do ca�italismo. 

Assim, a inserção da Amêrica Latina nas esferas 

capitalistas mundiai� a partir do papel determinado que as colônias re

presentaram funcionando como alavancas da acwnulação de capital nas me-

trõpoles, vincula a Amêrica com o capitalismo e a vincula desde o iní-

cio em seu carãter dependente. O capitalismo latino-americano ê desde o 

início perifêrico, dependente, e sõ poderá mesmo ser tardio quando na 

etapa da independência nacional política estiver buscando o patamar in

dustrial que as nações centrais jã haviam alcançado hã sêculos. ( 2 ). 

As origens últimas do capitalismo tardio estão, assim, colocadas na eta 
pa colonial, quando tem início uma conformação dependente que jamais se 

ra totalmente superada. 

O Estado surge, portanto, na Amêrica Latina com a 

transformação das antigas colônias em formações sociais próprias quando 

da obtenção da independência política nos inícios do sêculo XIX. Ideali 

zado inicialmente por seus criadores, os prÕceres independentistas, nos 

moldes do Estado existente no capitalismo avançado assumiu, no entanto, 

rapidamente as características tipicas da formação social da qual emer

gia. Os prõceres independentistas sonharam com um Estado típico da eta 

pa da Ilustração, um Estado típico da revolução burguesa vitoriosa nas 

nações capitalistas centrais. Sonharam com o Estado burguês transplant� 

do. Pretenderam transplantã-lo mecanicamente, imaginando ser possível, 

na América Latina, a existência do Estado burguês sem burguesia autôno

ma na base social. 

1) Idem, pp. 650 e segs.;
2) Veja-se a respeito João Manuel Cardoso de �ello, O Capitalismo Tardio,

Ed. Brasiliense, São Paulo, 1982.
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Neste momento, Tocqueville torna-se plenamente ilu� 
trativo quando declara que "desde a origem o princípio da soberania do PQ 
vo havia sido o principio gerador da maior parte das colônias inglesas da 
América do Norte". E acrescenta: 11 Na América do Norte, o principio da so
berania do povo não está oculto nem ê estéril como em algumas naçoes. t 
reconhecido pelos costumes, proclamado pelas leis, se estende com a liber 
dade e alcança sem obstáculos suas �ltimas conseq�encias" ( 1 ). Portanto, 
a soberania - e o próprio Federalismo e soberania, é cotejo democrático 
entre unidades políticas diferentes - era jã um costume, uma realidade 
quando os Estados Unidos da América do Norte se fizeram independentes. 

Não se pode, por outro lado, dizer o mesmo das co
lônias latino-americanas. 11 Nõs, dizia Bolivar, estávamos abstraidos, au
sentes do universo em tudo quanto era relativo ã ciência do Governo 11

( 2 ). 
t necessãrio, certamente, completar o pensamento de Bolivar: 11estãvamos" 
em realidade, abstra{dos no que se refere ã ciência do governo democrãtj_ 
co. 

Ex-colônias das periféricas e dependentes metrópo
les ibéricas, cujo estagnado mercantilismo em tudo diferia do dinâmico 
mercantilismo ingles,desde cedo na vanguarda do florescente capitalismo, 
as novas nações latino-americanas continuavam metidas na camisa de força 
das instituições provenientes da etapa colonial e manietadas pela rígi
da e hierárquica composição social que o colonialismo engendrara. E nao 
se deixe de fazer justiça a Bolivar. Ele o reconhecia: "O contágio do 
despotismo impregnou nossa atmosfera, e nem o fogo da guerra, nem o es
pecífico de nossas saudáveis leis purificaram o ar que respiramos. Nos
sas mãos jã estão livres, mas nossos coraçoes ainda padecem das dolen
cias da servidão" ( 3 ). 

1) Alexis de Tocqueville, La Democracia en América, Fondo de Cultura Eco
nomica, México, 1957, pp. 51/52; 

2) Simõn Bolivar, Discurso Pronunciado ante el Congreso de Angostura en
15/02/1819, dia de sua instalação, in: Obras Comple
tas, Editorial Lex, La Habana, Tomo III, 1950, p.677; 

3) Idem, p. 683.
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Desta forma, contrariando os desejos dos lideres 
independentistas, o Estado da transição da dependência colonial ã inde
pendência politica acaba se transformando num Estado que foi chamado fre 

., -

qOentemente,de Estado de exceção, por não se parecer em nada com o Estado
burguês europeu. Pelas distorções provenientes da etapa colonial, este 
Estado de exceção era, no entanto, o Estado 11normal 11 da desconjuntada 
elaboração das nacionalidades latino-americanas. Seu surgimento está 
marcado por lutas politicas de grande magnitude com a mobilização de ma� 
sas de grande envergadura, o que não impediu, no entanto, que o 11ato fi
nal 11 da independência politica tenha quase sempre ocorrido de forma até 
relativamente 11pacifica 11. 

No México este esquema foi mais radical - a lu 
ta de clilsses apareceu mais claramente delineada - com a constituiçao 
dos exêrcitos camponeses de Hidalgo e Morelos, mas o resultado final do 
processo acabou sendo idêntico quanto ã atuação do Estado. Este se cons 
titui no 11pacificador 11

, no desarmador dos espiritos, no dominador das 
11desordens internas 11 da sociedade. Atravé� dele o monopólio do poder 
dos vitoriosos teria ainda que estabilizar-se e buscar uma legitimação. 

Do ponto de vista de cada povo, ou de cada na
çao, a falta de unidade era traço marcante. Cada povo, ou cada nação e� 
tava constituído por uma multidão de unidades sociais muito heterogê
neas entre si e sem nenhum aparente laço de união. E cada uma destas 
unidades sociais tendia a estabelecer suas próprias formas de governo 
mais ou menos rudimentares. A heterogeneidade social, a ausência de uma 
autêntica unidade nacional, haviam dado lugar a uma luta entre uma mino 
ria ilustrada, geralmente urbana, de tendências oligárquicas, e um cau
dilhismo atomistice, que representava o poder fisico e politico do mun 
do agrãrio e que emergiu em inúmeros lugares de maneira imponente. 

Sarmiento descreveu de maneira genial esta lu

ta e caracterizou de forma brilhante o caudilhismo que dai emergiu( 1 ). 
Mostrou como o caudilhismo tinha suas próprias hierarquias, como os cau 
dilhos menores se submetiam ao mais forte, ao mais hábil, o qual ao en
feixar todo o poder, incluindo o das oligarquias ilustradas, transforma 

1) Veja-se Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, Ed. Era, Mêxico, 1973 .
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va-se no verdadeiro autor da unidade nacional. Claro que o unitãrio Sa_c 
miento estava descrevendo fundamentalmente o caso argentino em que o a� 

versãrio politico, o federalista Rosas, havia obtido a unidade nacional, 

para propor ao final que, o que deveria se seguir então, era a unidade 

sem Rosas. 

Assim, pouco a pouco, o caudilho foi seco� 

siderando a si mesmo como o autor da pãtria. Abelardo Villegas caracte

rizou-o com acuidade: "Democrata no mais intimo, mostrava-se 'realista' 

em politica, verdadeiro Maquiavel da nacionalidade" ( 1 ). 

Porfirio Diaz revelou-o, em certa medida,na 

famosa entrevista concedida ao jornalista norte-americano James Creelman 

em 1908: "Conservamos a forma republicana e democrãtica de governo, pre

servamos a teoria conservando-a intacta. Adotamos, no entanto, uma polí

tica patriarcal na administração dos negócios, guiando e restringindo as 

tendências populares, com uma fé completa em que uma paz forçada permitj_ 

ria ã educação e ã indústria e ao comercio desenvolver elementos de esta 

bilidade e unidade no povo que e por natureza sensível e inteligente"(2). 

A esse estilo de caudilhos pertenceu o venezuela

no Juan Vicente Gõmez,que teve seu teórico oficial ,o historiador Laureano 

Vallenilla Lanz, o quel, em 1919, publicou o "Cesarismo Democrático". Nes 

ta obra, o autor conclui que "um poder pe�soal e despótico é a primeira 

necessidade de existência em povos que lutam por constituir-se" ( 3 ). 
Apesar de ser visivelmente um teórico do governo ditatorial, Vallenilla 

Lanz considerava o cesarismo como democrãtico. "O César democrãtico, diz 

Vallenilla., ... e sempre o representante e regulador da soberania popu

lar ... Cesarismo democrâtico: a igualdade soh um chefe; o poder indivi

dual surgido do povo por cima da grande igualdade coletiva ... " ( 4 ). 

1) Abelardo Villegas, Cultura y Politica en América
neos, México,, 1978, p. 63; 

2) Entrevista Diaz/Creelman en México, Cuaderno del 
Universidad Nacional Autónoma 
co, p. 13; 

3) Laureano Vallenilla Lanz, Cesarismo Democrãtico,

4) Idem, p. 149 .
Caracas, 1952, p. 153; 

Latina, Ed.Extempor.[ 

Instituto de Historia, 
de Mêxico(UNAM),Mêxi-

Tipografia Garrido, 
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Eis uma doutrina que expressa, efetivamente, 

a realidade sõcio-politica latino-americana. O estabelecimento de uma 

democracia de tipo clãssico, isto é,"governo do povo, pelo povo e para 

o povo", requer, inclusive, uma certa homogeneidade social ,como Tocqu�

ville observou. f sabido, por exemplo, que o Federalismo nos Estados

Unidos repousa sobre uma base relativamente homogênea da qual um dos

antecedentes mais visiveis foi a guerra de exterminio dos indigenas,

isto é, os grupos humanos que poderiam se opor ao avanço avassalador

do capitalismo nas regiões interioranas que estavam sendo incorporadas

a este modo de produção. Esta homogeneidade jã é, então, resultante da

ação hegemônica de uma burguesia que soube fazer sua revolução com a

Independência de 17776 e que soube, depois, coordenar a expansão terrj_

torial da primeira metade do século XIX. A partir de então, a relativa

homogeneidade social pôde funcionar como estrutura e base garantidoras

da continuidade e vitória definitivas de um projeto nacional delineado

no âmbito de um sistema claramente estabelecido e capaz de abrir novas

fronteiras para o próprio sistema capitalísta em nivel mundial.

Esta homogeneidade simplesmente nunca existiu 

nas sociedades latino-americanas onde, com freqUência, pode-se observar 

a existência vizinha e simultânea de distintos tipos de sociedade que 

vão desde a Idade da Pedra até núcleos contemporâneos que vivem como os 

mais avançados das sociedades ocidentais. Pode-se verificar, em conse

qUência, o estabelecimento, em quase todos os países latino-americanos, 

de fronteiras interiores que protagonizrram, historicamente, conflitos 

de toda ordem entre os multifacetados interesses sociais e que percor

reram permanentemente a trajetória histórica latino-americana sem que 

os grupos dominantes tenham sido capazes de d�senvolver um projeto ca

nalizador e desaguador dos conflitos sociais na direção da unidade na

cional. 

Apenas a partir da terceira década do século 

XX, na chamada etapa nacional-popular, alguns governantes latino-amerj 

canos tentaram justificar-se ao se alçarem ã condição de ãrbitros dos 

conflitos que surgem de tal desigualdade, ãrbitros nas lutas de classe, 
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de raças, para conseguir uma pretenso unidade, ou a rrõpria nacionali
dade. 

Mas, o que importa, neste momento, ê a aná
lise das vicissitudes da elaboração do desconjuntado Estado Nacional la 
tino-americano, o que implica, de imediato, na necessidade de um apro -
fundamento maior do exame da etapa independentista. Ainda que não haja 
qualquer referência ou não se estabeleça qualquer relação, numa tal an� 
lise não se estarã imune ao contraponto que se coloca, naturalmente,aos 

casos clâssicos europeu ou norte-americano. 
Ao contrãrio destes casos resultantes de seu 

prõprio devir histórico, a estrutura econômica das ex-colônias latino
-americanas terã de ser reprogramada completamente. A acumulação para 
fora deverã ser direcionada para um processo de acumulação interna,com 
o inicio da reprodução ampliada especifica. Tal cometimento exige uma
alavanca que o Estado pode prover, isto é, dar ã esfera politica, o ne

cessãrio grau de combatividade. A instabilidade interna da estrutura p�

lítica e econômica e a sujeição externa no campo econômico acabam rápi
damente com as veleidades da constituição de um Estado "normal" de acor

do com os moldes clâssicos europeus. A independência havia sido "empre

sada" pelos "criollos", isto ê, a classe nativa economicamente poderosa,
mas não independente, interessada em romper com sua "classe mãe" que
lhe impunha o Pacto Colonial. O rompimento perrr:itiria aos "criollos" es
tabilizar sua dominação interna mediante a remoção do colonizador, cujo
domínio era jã insignificante no plano econômico, mas que pelo domínio

político, via Pacto Colonial, tolhia sua liberdade de açao.
Em princípios do sêculo XIX as classes eco

nomicamente dominantes, os "criollos", eram constituídas basicamente p� 
los "terratenientes" e a burguesia comerciante, importadora e interme
diâria na exportação. A posse da terra e a atividade comercial exporta
dora conferiam-lhe o poder econômico dominante. O Pacto Colonial, isto 

ê, o monopólio comercial da Metrõpole que envolvia as arrecadações al
fandegârias e a opressão política de um aparelho burocrãtico superado, 

constituía-se, no entanto, em um freio ao seu desenvolvimento e no obs
táculo que as separava do avanço industrial europeu, em função do qual 

já ordenavam sua existência na condição de produtoras daquelas matérias-
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-primas e alimentos de que a Europa necessitava. Jã estavam ocupando
seu lugar na nova divisão internacional do trabalho, jã nao podiam su

portar os tolhimentos do anacrônico Pacto Colonial.
A remoção do Pacto Colonial passava, evi-

dentemente, pela tomada do poder politico, objetivo que unirá estas 

duas frações - a latifundiária e a comerciante - das classes dominan 
tes. As demais classes sociais brindam também seu apoio ao projeto i� 
dependentista, pois somente com a remoção do dominio metropolitano 

seria possivel seu desenvolvimento posterior. Assim, ligam-se ã luta 
independentista a incipiente burguesia 11industrial 11 que prepara as ma 

térias-primas para a exportação e também os grupos subalternos, tais 
como a pequena burguesia, ã qual pertencem os artesãos de variado ti
po, os comerciantes internos, profissionais liberais, e até mesmo os 
camponeses e ex-escravos. Estes grupos todos, relativamente débeis, 

são, no entanto, marginalizados logo após a obtenção da independência. 
A participação popular na Guerra da Independência foi sempre excepcio
nal no plano dirigente, mas, considerãvel, nas filas combatentes. 

Terminada a ,  Jta, houve o desarme dos gru

pos subalternos, pois a independência nacional era vista por estes 

grupos dentro de uma perspectiva de reforma interior. Obtida a indepe� 
ciência rompe-se, então, a unidade entre os 11criollos 11 e as massas pop� 
lares, acarretando a fragmentação politica. Esta, contudo, impedia o 

qrande sonho bolivariano: a realização da Naç�o latino-americana. Pre

tendia-se,então, na América, em colônias de metrópoles ainda absoluti� 

tas, os resultados de uma revolução liberal burguesa sem os fundamen

tos históricos chanceladores de tal revolução. Isto é, sem burguesia 
que se antepusesse ã aristocracia agrãria, que liberalismo seria o fun 
damento ideolÕgico da revolução? 

De qualquer forma, esta revolução quiméri
ca proposta pelos ilustrados da aristocracia 11criolla 11

, não poderia r� 
produzir-se sem afetar a estrutura social estabelecida pelas metrópoles 
ibéricas. Era impossivel manter a questão da igualdade social das raças 
apenas no plano retórico, sem enfrentar a questão da abolição da escra

va_tura. 11 Ignorando 11 estes aspectos, a revolução jã extrapolaria suas 

fronteiras liberais. A classe 11terrateniente 1

1 e a burguesia comerciante 
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"empresaram" a revolução independentista para ampliar suas possibilida

des econômicas e sociais e para a inserção adequada das economias lati

no-americanas no mercado mundial e não para alterar a composição hierar 

quizada das classes sociais coloniais, nem a estrutura econômica exis -

tente. 

Aliãs, os acontecimentos da prõpria metrõp� 

le eram sintomáticos: Napoleão Bonaparte não conseguiu, de 1808 a 1813, 

- tempo de duração de seu domínio sobre a Peninsula lberica -. outorgar

uma constituição burguesa ã Espanha, pela reação contrãria das classes

dominantes espanholas. E a debil burguesia espanhola não foi capaz de

impedir esta rejeição. Aliás, se a burguesia houvesse alcançado o pólo

hegemônico na sociedade espanhola da época ela haveria, certamente, fei

to sua revolução - e haveria elaborado sua Constituição-, nao necessi

tando esperar que Napoleão viesse expulsar o rei absolutista e tentar

conceder o que, na realidade, a sociedade espanhola não havia consegui

do formar. Desta forma, em certa medida.as vicissitudes do liberalismo

nas Colônias jã tinham antecedentes na prõpria Metrópole.

Assim, numa epoca em que sobre a Europa -

- excluindo-se a Península Iberica, evidentemente - reina o liberalismo 

econômico de Adam Smith, a Independência significarã a inserção do mer

cado americano na nova etapa da esfera capitalista mundial. A America 

ocupará, a partir de então, seu lugar na nova divisão internacional do 

trabalho: exportadora de matérias-primas, mas, também, importadora e 

consumidora de produtos industrializados, o que configurarã um capita

lismo de tipo neo-colonial. 

Para isso, o Estado conformado pela classe 
11terrateniente criolla 11 teve de reprimir as pretensões das classes su

balternas,desmobilizã-las e iniciar uma renovação econômica direciona

da a um processo de acumulação interno para desenvolver o ciclo de re

produção. Assim, o Estado com democracia representativa desejado para 

a America Latina pulverizada nacionalmente pelas classes dominantes 
11criollas 11 , revelava a corporificação de um vies imitativo que, nasci

do na etapa colonial - quando o alvo da integração era a Metrópole -
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era agora transposto ao plano político com o desejo de uma aproximação 
das nações de capital ismo avançado. A inexistência de condições sociais 

e econõmicas para que tal ocorresse passava desapercebido para quem, s� 

tisfeito pelo êxito da independência obtida e da pulverização nacional 

posterior da America Latina, imaginava que a democracia representativa, 

com o modelo ã vista, seria resultado de uma construção "supra-estrutu
ral abstrata". 

Alguns autores, como Nicas Poulantzas, por 

exemplo,( l ) classificam este Estado como sendo de "exceção". Seria de 

exceção se visto pelos parâmetros do capitalismo avançado. Visto, no en 

tanto, em termos da realidade latino-americana, era o Estado 11normal" 
que, emergindo da luta independentista era resultante das condições hi� 
tõricas forjadas pelas ex-colÕnias. Inclusive, desde a perspectiva das 

classes sociais subalternas, em termos da dominação, era um Estado em 

tudo idêntico ao Estado metropolitano removido. 

Era um Estado incipiente, em termos de sua 
estruturação e de sua organização interna, mas forte, atuante, na medi 
da em que sua estruturação inicial permitia a emergência da figura do g� 

vernante, do detentor do poder político em seu interior. Estamos,obvia

mente, nos referindo novamente ã emergência do caudilhismo tão difundi

do na América Latina do século XIX e que se constitui, basicamente, de 

uma manifestação "supra-estrutural" do processo acima referido, isto e, 

o de renovação econômica direcionada a um processo de acumulação inte�

no para desenvolver o ciclo da reprodução vinculado a persistência no

interior das sociedades de relações pré-capitalistas, ou não capitalis

tas, que, por sua vez, prolongavam as relações de servilismo e, inclusj

ve, o escravismo, que perduraram durante a maior parte do século XIX.

Tal dicotomia, impeditiva da "construção" da de111ocracia re�resentativa,

estava, evidentemente, na origem da emergência do caudilhismo.

1) Veja-se especialmente, Poder Político e Classes Sociais, Ed.Zahar,
Rio de Janeiro. Também: As Classes Sociais no Capitalismo de Hoje,
Ed. Zahar, Rio de Janeiro; O Estado em Crise, Ed. Zahar, Rio de Ja
neiro e Fascismo e Ditadura, Ed. Martir,., Fontes, São Paulo, 1978.
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Para o final do século XIX com a incorporação 

das sociedades latino-americanas ao sistema da divisão internacional do 

trabalho, organizado racionalmente em forma capitalista ã escala mundi

al, ligaram-se, paulatinamente, ao bloco de poder das frações dos gran

des latifundiários ("terratenientes") e dos comerciantes, outras duas 

frações: a do capital banca rio e industrial. 

O Estado latino-americano do século XIX este

ve permanentemente envolto pela crise politica. Aliãs, em contraposição 

ao capitalismo avançado, o capitalismo tardio caracteriza-se pelo cara

ter permanente da crise politica e a dominação permanente do politico 

em toda a estrutura. Alem da possibilidade - e capacidade - de violên 

eia de que esta investido, o Estado do capitalismo periférico conta adi 

cionalmente com a "violência estrutural 11 (fome, analfabetismo, mortali

dade etc.) que e um produto do capitalismo periférico, e que facilita 

a legitimação capenga deste mesmo Estado, na medida em que uma eventual 

satisfaçâo, ainda que parcial, de um destes itens aos "deserdados da 

sorte" implica, invariavelmente, na remoção de qualquer horizonte mais 

amplo de reivindicação política por quem é aquinhoado por uma tal benes 

se. O conformismo e a espera de migalhas procedentes do Estado todo-po

deroso, ou de seus representantes, nao e apenas fruto de uma presumivel 

alienação das classes subalternas, e muito mais reflexo e decorrência 

desta 11violência estrutural" que caracteriza o Estado latino-americano. 

A mi seria é tanta que a migalha mitigadora do sofrimento e vital, é 

questão de sobrevivência. A América Latina tinha, no século XIX, funda

mentalmente, no escravismo ou nas variadas formas de servilismo no cam

po, a permanência deste tipo especifico de 11violência estrutural 11 .As

sim, apesar de aparentemente com um menor grau de legitimação que, a 

rigor, é outro conceito ao nivel do de democracia representativa que, 

por sua origem nas nações de desenvolvimento do capitalismo avançado exj 

ge seu uso com ressalvas quando utilizado para retratar a realidade la

tino-americana, o Estado do capitalismo periférico consegue, no entanto, 

articular uma aceitação internalizada nos setores sociais a ele submetl 

dos. E pode fazê-lo, pois, como a crise política é permanente, com ela 

é _também permanente a experiência coletiva da crise, o que 11rebaixa 11
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extraordinariamente o nivel de legitimação . 
Este quadro expressa a realidade do capitalismo 

tardio latino-americano de fins do século XIX e permite aproximar-nos da

compreensão do papel do Estado nas formações sociais latino-americanas 

de maior desenvolvimento relativo, onde o setor secundãrio da economia, 

comandado pela grande indústria, rapidamente se constitui no setor eixo 
ou estratégico e sua produção ê consumida fundamentalmente pelo mercado 
interno. São os casos do México e da Argentina .. 

Nas sociedades capitalistas originãrias o de

senvolvimento econômico e o social marcharam de alguma forma imbricados 
e determina dos pelo próprio caráter pioneiro do desenvolvimento capita

lista . O que ocorre pri meiro se esta belece como parâmetro para posteri..2_ 
res comparações. O desenvolvimento da industrialização, uma cultura bur 
guesa em ascensão e um tipo de Estado submetido ã lÕgica do capital e 
impulsionado por uma classe burguesa totalmente hegemônica a partir da

queda do Absolutismo fa zem parte de um processo integrado de desenvolvi 
menta. Para tanto, houve a necessidade da remoção completa da feudalida

de em termos da sua presença no Estado e a da continuidade da submissão
do campesinato,o qual ,forneceu compulsoria�,ante,a partir do despojo de
suas terras,a mão-de-obra para o processo de industrialização.Houve,por
tanto,um processo,um tipo de desenvolvimento que não se repetiu na Amé;i
ca Latina.Nestas sociedades em que o capitalismo_prÕprio desenvolvPu-se_
tardiamente não existe esta correspondência entre o econômico e a heran
ça sõcio-politica e cultural. 

O desenvolvimento do capita lismo ocorria, na 
América Latina, sem o marco norteador de uma cultura burguesa . Na Europa

esta cultura havia passado pela fase gremial, manufatureira, com sua ca
racteristica ascética, poupadora, individualista, expressa pelo purita 
nismo calvinista para chegar, no século XVIII, ã frente da burguesia c..2, 
mo classe hegemônica inconteste. Na América Latina, a cultura burguesa

deixou de ser o invernadeiro para que a indústria moderna e a sociedade 
de consumo florescessem. O México e a Argentina, - sociedades que inca.!:_ 
pararam tardi amente o capitalismo com suas caracteristicas básicas pre
dominantes - revelaram que jã não eram necessárias uma cultura burgue-



77) 

sa de longa data, nem uma consistente burguesia nacional que houvesse 

suplantado de forma inconteste uma oligarquia agrãria para que a indu� 

trialização alcançasse ritmos acelerados. A herança e a base sociais 

colocadas na esteira de uma cultura burguesa jã não sao necessãrias. O 

capitalismo tardio necessita em primeiro lugar de um número de consum! 

dores nacionais suficientemente amplo para tornar custeável a substi 

tuição de importações com niveis cada vez mais altos de complexidade 

tecnológica. O fator determinante do desenvolvimento ê, então, neste 

caso, a dimensão do mercado interno. 

As dimensões geo-populacionais permitiram, porta� 

to, que o México e a Argentina pudessem, em poucos decênios, impulsi..2_ 

nar o capitalismo na sua etapa industrial. Impulsionaram, no entanto, 

ã sua maneira, dentro do quadro geral do capitalismo tardio. 

Assim,. a industrialização já não era um fenômeno 

novo. Induzida de fora - em termos de exemplo e de parâmetro - jã h� 

via percorrido um longo caminho pioneiro na Europa e nos Estados Uni 

dos. A partir de agora nenhum outro processo de industrialização se

ria possivel sem ter o processo original como parâmetro_ E não apenas 

como parâmetro, pois na realidade concreta, em todos os processos de 

industrialização posteriores. estes estiveram imbricados diretamente 

com os processos originários de industrialização. Os novos processos 

de industrialização não emergiam sem a base dos processos anteriores. 

inicialmente como 

menos, um ângulo 

a zaga do modelo -

Na América Latina o r•rocesso passava a funcionar 

substituição de importações , o que revela, pelo 

do seu carãter dependente - no sentido de marchar 

do processo pioneiro das nações industrializadas-

O processo latino-americano de industrialização inicial é também fei

to de cõpia do modelo original. Compram-se mãquinas velhas ou obsole

tas que nas nações pioneiras davam lugar a novos modelos mais avança

dos, ou, copiam-se as máquinas jã existentes. 

A industrialização latino-americana ê, portanto, 

apenas parcialmente resultante de um processo de superação da ativi

dade artesanal simples. t, mais do que isso, resultante de um proce! 

s� histõrico que tinha um modelo especifico disponivel para a cõpia 

e a imitação, fazendo que a industrialização latino-americana mar-
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chasse sempre ã zaga dos avanços da industrialização central. 
No sêculo XIX e ainda nos primõrdios do século 

XX, a defasagem entre a nova tecnologia que os pa,ses pioneiros da RevQ 

lução Industrial obtinham crescentemente e as têcnicas tradicionais de 

unidades de produção de origem artesanal r J mundo periférico não era 

ainda muito significativa. Era poss,vel o recebimento de informações e 

atê mesmo a importação de modelos de mãquinas que poderiam ser fãcil

mente reproduzidas depois. Com a passagem dos primeiros decênios do sê

culo XX e a entrada de industrias estrangeiras faz que o modelo jã 

esteja colocado no prõprio contexto de ação da industria latino-ameri

cana. Esta, desenvolve-se, então, de forma desconexa, distorcida, de

pendente de uma realidade externa a ela que marcha ã sua frente. Ade

mais, o direcionamento da industrialização vem de fora mais do que pe

la ação de uma burguesia (burguesia nacional) dirigente do processo. 

Alem disso, ê uma industrialização que ocorre na etapa do imperialismo 

do século XX jã estruturado, o que obriga a industrialização latino

-americana a forcejas, adaptações e o aproveitamento das contradições 
do sistema .. 

Dentro deste contexto de desenvolvimento in

dustrial dependente, são fundamentais, portanto, as dimensões do merc� 

do interno e geo-populacionais. to que permitiu, bãsicamente, a indu� 

trialização se desenvolver no México, na Argentina, e também no Brasil, 

e nao em nações sem estes pré-requisitos. O caso do Uruguai permite, 

neste particular, um cotejo eloquente. 

A população uruguaia conformou-se desde cedo 
como uma sociedade urbano-consumidora mais expressiva comparativamente 

ã brasileira, ã mexicana e ã argentina, por exemplo. A diminuta e dis
persa população aborigene,a necessidade da imigração, a economia expo! 
tadora com a carne, que exigia pouca mão-de-obra, permitiu a concentra 
ção populacional nas cidades, especialmente na capital. Esta base, teo 
ricamente importante, não impulsionou, no entanto, o processo de indu� 
trializacão oelas diminutas dimensões geo-ooou]acionais do pais.No Mé

xico, na Argentina e também no Brasil, uma percentagem relativamente 

diminuta de sua população transformada em consumidores intensivos sem

pre serã, em termos absolutos, maior que a percentagem de consumidores 
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e habitantes urbanos do Uruguai.
No desenvolvimento do capitalismo tardio latino

-americano emergiu desde logo, mais que nada, a necessidade da confor 
mação inicial de um mercado interno consistente cuja pré-condição era, 
por sua vez, a avultada dimensão geo-populacional. No Mexico e na Ar
gentina apresentaram-se estas condições entre fins do sêculo XIX e 
princTpios do século XX, quando a fase monopõlica do capitalismo ainda 
nao se havia completado, o que permitiu, então, que se tornassem a pa� 
tir dai, nos países 11pioneiros 11 do desenvolvimento do capitalismo tar
dio, constituindo-se,no dizer de Milton Santos, em "pa'fses sub-desen
volvidos industrializados" ( l ). 

Posteriormente, na r tapa nacional-popular que se 
inaugura com a crise de 1929, começaram a emergir certas condições p� 
ra a conquista da autonomia nacional a partir do crescimento extraor
dinário da industrialização que marchava paralela a gradativas alter� 
ções sociais no interior das sociedades latino-americanas. Alem da de 
colagem inicial da industrialização e das alterações sociais, entre
tanto, a etapa nacional-popular desvendou contradições bãsicas do ca
pitalismo tardio. Os projetos de desenvolvimento nacional enfrentaram 
vicissitudes de toda ordem, foram obstaculizadas ate o seu fracasso. 
Evidentemente, o sucesso dos projetos nacionais implicaria na supera
ção do capitalismo tardio. Os projetos nacionais tentavam queimar et� 
pas, tentavam a plena autonomia nacional do desenvolvimento capitali� 
ta. 

Na America Latina de hoje, na fase monopÕlica 

consolidada,a expressao mais concreta do capitalismo tardio ê a econQ 
mia de "enclave" que prolifera nas regiões de escasso desenvolvimento 
de suas forças produtivas. O capitalismo tardio tem, na atualidade,a 
conformação básica do 11enclave 11 , que e a negação da autonomia nacional 
tentada décadas antes. O que fica bem evidenciado no processo todo é a 
total impossibilidade do controle dos mercados externos para os pa,ses 
capitalistas periféricos. No fim das contas, não controlam nem seu pr� 

l) Milton Santos, Espaço e Sociedade, Ed.Vozes, Petrõpolis, 1979,p.105 .
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prio mercado interno. 
Na decada de 1930, no entanto, os projetos de 

desenvolvimento industrial nacional por sua origem em grande medida 

nacional e por sua maior submissão ao capital estrangeiro e monopÕli

co - o processo d� monopolização da economia ainda não se havia com

pletado - integravam, em certa medida, a sociedade, ou, integravam 

setores rurais ao mundo urbano, transformavam contingentes populacio

nais ocupados em atividades pre-capitalistas em consumidores monetã

rios. Na etapa posterior, a partir do momento em que o chamado 11 desen 

volvimentismo'' substitui o período nacional-popular e em que o car�

ter monopÕlico do desenvolvimento capitalista se acentua, acentuam

-se tambem, gradativamente, os fatores geradores das desigualdades SQ 

ciais. A economia na etapa monopÕlica (de desenvolvimento monopolista 

tardio) por seus sofisticados níveis tecnolÕgicos que implicam numa 

baixa capacidade de absorção de mão-de-obra, acaba transformando a SQ 

ciedade no sentido da geração de grandes desigualdade� subsitutindo a 

anterior incorporação de grandes camadas populares em seu pÕlo inte

grado. Este deslocamento social tende ã conformação de sociedades ní

tidamente "duais". 

Este fenômeno é observãvel também em naçoes 

de desenvolvimento capitalista originário, especialmente em momentos 

de desenvolvimento industrial acelerado, mas, neste caso, a desarticu

lação é de menor intensidade e quase sempre momentânea. Além disso,uma 

avançada e eficiente legislação social atua como amortecedora da desar 

ticulação extrema. Nos pa1ses de desenvolvimento capitalista tardio, 

com débil herança democrãtico-burguesa, esta desarticulação torna-se 

absoluta e permanente. Nestes casos, em que a herança sõcio-política 

e cultural pouco tem a dizer quanto ã viabilidade do desenvolvimento 

industrial, o descompasso entre o econômico e o social pode ser de 

grande envergadura, como ocorre, por exemplo, com a explosão demogrã

fica no México, hoje. Aí, em amplos contingentes populacionais que 

deixaram de ser agrários sem poder ser também urbanos, colocados fren 

te a realidades absolutamente desarticuladas e marginalizantes, ocorre 
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uma colisão entre valores culturais que exigem elevado numero de descen 

dentes e uma tecnologia medica e sanitária incorporada em poucos anos e 
que mantêm vivos a maioria dos filhos. Uma sociedade em que tal situa -

ção acontece, a viabilidade do desenvolvimento capitalista ê conseqUên

cia, fundamentalmente, das dimensões geo-populacionais. 
Na Argentina o quadro ê diferente. Pais de 

cultura burguesa relativamente antiga, passou por uma modernização ante 

cipada ("modernizaciõn temprana", no dizer de Juan Carlos Portantiero). 

Marcada apenas perifericamente pela etapa colonial, a Argentina estrut� 

rou-se como nação, realmente, no século XIX a partir da maciça imigra -
ção europeia. Do ponto de vista sõcio-cultural constituiu-se numa soei! 
dade integrada. Sem o descompasso evidente entre o econômico e o social 
encontrãvel em outras regiões, a viabilidade do desenvolvimento econômj_ 
co passara a ser, num âmbito social integrado, a temãtica ordenadora do 
discurso em todos os níveis da unidade nacional, nucleando, inclusive, 
a problemãtica do Estado. O desenvolvimento do capitalismo na Argentina 
ê o que mais se aproxima do caso clássico europe� onde a dinâmica soci
al e a economia desenvolvem-se prãticamente por si mesmas, com exigên -
eia minima da intervenção estatal e a burguesia atuando mais diretamen

te no plano da sociedade civil como força dirigente do desenvolvimento. 

No capitalismo tardio, no entanto, a esfera 
estatal ê a única capaz de enfrentar a difração economia/ sociedade. 

ta ela que cabe definir também a inserção da base produtiva na divisão 

internacional da produção, reciclando, por exemplo, seu setor primário

-exportador em caso de limites ao desenvolvimento industrial, e repri

mindo os grupos afetados pelas novas exigÊ-ílcias; ou intervindo direta

mente nas areas produtivas afetadas, substituindo a debilidade da bur
guesia, buscando uma certa racionalização para as inversões, sobretudo 
as estrangeiras. Em suma, o Estado tem como tarefa administrar global
mente a desarticulação. 

A originalidade argentina estã posta no fato 

de ser, talvez, o exemplo único de sociedade de "modernização antecipa
da" com industrialização tardia, isto ê, jã sob a etapa monopolista.Nes 
te caso, a modernização antecipou a industrialização. A Argentina tinha 
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uma população relativamente extensa, com expressivo contingente urbano, 
que se constitu{a num mercado em ascensão desde o seculo XIX. Este e um 
fato da mais absoluta originalidade. Não houve, na América Latina,outro 

pais com tais caracteristicas. Para um processo de industrialização co� 
sistente,no entanto, a população era ainda relativamente pequena. Além 
disso, a Argentina estava muito isolada para fazer acordos regionais de 
mercado e muito marcada por sua especialização internacional privilegi� 

da que fez que, até bem entrado o sêculo XX, a carne lhe proporciona� 
se divisas com as quais se habituou a importar produtos manufaturados 
que sua população urbana requeria. 

Este esquema fortaleceu a oligarquia dupla -
mente, tanto na questão de sua riqueza específica, a produção e export� 
ção dos produtos primãrios, como, também, na esfera da importação dos 
manufaturados. Assim, a oligarquia tornou-se tão poderosa que tornou dj_ 

fícil o fortalecimento industrial pleno, pois interromper a importação 
de manufaturas implicaria no fechamento do mercado tolhendo a liberdade 
de comércio requerida pelo esquema global agro-exportador e atentando 
contra os poderosos interesses que o suste�tavam. 

Desta forma, o desenvolvimento industrial, 
apesar de avultado se considerarmos apenas o quadro latino-americano 

( a produção industrial argentina suplantou J agrícola ainda na década 
de 1940, o que não ocorreu em nenhuma outra nação latino-americana) pe� 
maneceu distorcido por não haver podido suplantar o esquema agro-expor
tador que era incompativel com o desenvolvimento industrial pleno.Enfim, 

o processo de industrialização não conseguiu suplantar o impasse ante

posto, ao contrário do que ocorreu nas nações de capitalismo originário,

onde impasses semelhantes foram superados. Nos Estados Unidos os impas

ses de tipo agrário foram removidos com a vitõria do Norte industrial na
Guerra de Secessão, e, a Alemanha prussianizada e dominada pelos "junker",
não teve seu processo de industrialização de nenhuma maneira detido por
este fato.

A burguesia industrial argentina, como todas 
no capitalismo tardio dependente não conseguiu varrer as oligarquia prj 
mãrjo-exportadoras, cuja destruição implicava em secar a fonte de divi-
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sas para importar os insumos industriais. Daí sua timida, e obnubilada 
aliança com a oligarquia, suplantada, logo depois, quando a saida nacio 
nalista jâ não era possível, por uma decidida aliança anti-nacional com 
o capital estrangeiro. Em função disso. a hegemonia burguesa na Argentj_
na constitui-se numa hegemonia desconjuntada, pois. se e evidente a he
gemonia no campo econômico, do ponto de vista socio-po1ítico e cultu

ral - para ficarmos na concepção de hegemonia no sentido integral - a
debilidade e característica, revelando-se triplamente tributável, isto
e. dependência das oligarquias, do capital estrangeiro e também do Es
tado, que se apresenta, igualmente, desconexo e desarticulado.

O movimento operário argentino. que alcan
çou razoável consistência. sofreu também as mesmas frustrações de todo 
o operariado no capitalismo dependente, apesar de haver-se revelado.
por vezes. em sua fisionomia institucional, próximo do operariado das
nações desenvolvidas. Depois da atuação inicial de rechaço da sociedade
industrial e de um período de enfrentamento. e ate de ruptura revolucio
nâria com a sociedade na qual estava inserido. jâ a partir da epoca do
Peronismo passou a atuar no âmbito de uma interação institucionalizan
te com o sistema. Desta forma. o sindicalismo na Argentina passa. tam
bém. a revelar uma imagem semelhante à de sociedades mais desenvolvi
das. isto é, mantendo esta combatividade. mas temeroso de perder todo
um sistema de influência e de negociação laboriosamente construído. As
sim, apesar de revelar-se uma sociedade de modernização antecipada, a
Argentina não rompeu a dependência para alcançar o patamar das nações

desenvolvidas, permanecendo, portanto. uma nação capitalista dependen
te e periférica.

O caso mexicano apresenta-se diferente. Com 
imponentes culturas pré-coloniais, com um intenso povoamento escravista 
e uma herança cultural burguesa sumamente débil. tem sido uma constante 
na História mexicana a erosao e o debilitamento das classes dominantes. 

Estas. nunca conseguiram firmar-se de forma inconteste e definitiva. p� 
lo menos até 1940. Foram sempre varridas pelo levante popular, que obri 
gava a uma nova reacomodação. que fazia emergir novo grupo dominante. 
que se via. de novo. frente a maré popular. A repetição cíclica deste 

fenômeno ocorre até 1940. 
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A evolução histõrica mexicana estã revestida, as 
sim, de um cariter "sui-generis'� na medida em que o Estado conseguiu al 
çar-se apenas parcial e precariamente como agente hegemônico, com o que 
se estabelece uma assincronia entre desenvolvimento capitalista e orga
nização sõcio-politica. O exame da complexa realidade histõrica mexica
na não pode, portanto, partir de postulados jã estabelecidos por outras 
conformações histõricas. 

Isto posto, podemos, então, citar 3 grandes infl.!:! 
xos que, na conformação histõrica do México, determinaram sua originalj_ 
dade histõrica fundamental: 

l) A sangrenta guerra de independência, que nao teve paralelo na
America Latina;

2) As ameaças ao erguimento e ã organização do Estado Nacional du
rante o século XIX. Cítem-se:a fuga dos capitais espanh6is com
o enfrentamento da guerra de reconquista espanhola; a posterior
perda do Texas em 1836 e dos Estados do norte 12 anos mais tar
de; a Guerra da Reforma(l857) entre liberais e conservadores;
a guerra contra a invasão francesa, e depois contra Maximilia
no, em conseqOência da suspensão,determinada por Benito Juãrez,
por 2 anos do pagamento da divida externa. Estes episÕdios to
dos, puseram em xeque a prõpria nacionalidade mexicana, de cu
ja autonomia Juãrez tornou-se o 11patriarca 11

; 

3) A Revolução de 1910 com seus l milhão de mortos numa população
de 15 milhões de habitantes.

A Guerra da Independência havia tido a maciça 
presença popular. Para as massas camponesas indigenas a independência 
não era uma questão meramente politica: era, antes de mais nada, uma 
questão social. O seu horizonte politico fundamental estava colocado 
na reforma agrãria. Por isso, para as massas camponesas indigenas o 
alvo da luta eram não sõ os dominadores espanhóis - os 11gachupines" -
mas, tambêm, os latifundiãrios 11criollos 11 que receberam, no decorrer 
do processo de luta o mesmo apelido, nivelados que estavam, aos olhos 
das massas camponesas, os dominadores de fora e os de dentro. 
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A Guerra da Independência acabou se transforman 
do, então, numa luta social em que a "aristocracia criolla" acabou lu
tando ao lado dos espanhóis contra a massa camponesa indígena que acom 

panhava os padres Hidalgo e Morelos e o estandarte da Virgem de Guada
lupe em busca da terra para cultivar em proveito prÕprio. A aristocra
cia "criolla" desejava, evidentemente, a separação política da Espanha, 
não a alteração do sistema de propriedade no pais. Por isso, a luta p� 
la independência transformou-se rapidamente numa luta social e as mas
sas camponesas que irrompiam revolucionariamente pela primeira vez na 
histõria do pais, tiveram de ser desarmadas numa luta sangrenta sem si 
milar no panorama latino-americano. A derrota popular levou, inclusive, 
ao cadafalso seus lideres, os padres Hidalgo e Morelos. 

A desestruturação da sociedade acarretada pela 
Guerra da Independência impediu, destarte, a estruturação do Estado a 
partir da ação hegemônica de alguma classe social definida. O caudi -
lhismo resultante - o perfodo de Josê Antonio de Santa Anna, "el dic
tador resplandeci ente" ê expressivo neste particular - revela a es cas 
sa estruturação do Estado e, apesar de uma certa aglutinação política, 
não foi capaz de impedir as invasões procedentes dos Estados Unidos em 
fase de expansão de suas fronteiras, e que implicaram na perda dramã
tica de pouco mais da metade de seu territÕrio. 

As classes dominantes (clero entre elas), por 
sua vez, sofreram vãrias sangrias:nas guerras civis, nas quais se oc� 
param em derrotar os grupos populares, nas guerras exteriores, e no 
prõprio estabelecimento do Estado despõtico-caudilhesco que, resultaI! 
te da lÕgica do mais forte, isto ê, o comando sobre o bando armado 
mais poderoso, nao os representava exclusivamente. 

O Estado despõtico-caudilhesco, assentado sobre 
sua herança guerreira foi, no entanto, capaz de unificar e manter uni 
do o territõrio que restava depois do confronto com os Estados Unidos. 

Este territõrio, jã mutilado, continuava, no entanto, sob ameaça das 
grandes potências. Este territõrio que restava era de uma geografia 

multifacetada, heterogênea, e que, ao entrar em combinação com as 
.exigências dos centros onde a Revolução Industrial tinha andamento, 
deu como resultado a estruturação lenta sobre os escombros das 
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guerras civis e externas: de uma economia primârio-exoortadorn 

diversificada. O Estado despõtico-caudilhesco, resultante da pulve
ri zaçao das c 1 asses doini nantes, foi, no entanto, depois das per

das todas, capaz de fazer o "rescaldo final das guerras" e manter a 

unidade do restante do territõrio mexicano. A pulverização radicalmen 

te definitiva acabou não ocorrendo. 

Tenha-se presente que isto ocorre numa situa

çao econômica extremamente dificil, agravada de forma especial, pela 

decadência da mineração. Esta, de importância fundamental na economia 

mexicana da etapa colonial, começou a apresentar, no século XIX, as 

deformações tipicas do "enclave.:_ mineiro. A desestruturação deste as

pecto central da economia mexicana ocorreu num momento em que sua es

trutura, através do encorpamento da acumulação interna, seria de fun

damental importância para o funcionamento do Estado Nacional indepen 

dente. Os empresãrios locais jã não foram capazes de assegurar o mon

tante de capital que a tecnologia mineira passava a exigir na etapa 

de ascensão da nova ordem imperialista, nem enfrentar a crescente con 

corrência das companhias estrangeiras. 

A Reforma (1856/57) que marcou a primeira ten 

tativa de superaçao do caudilhismo, no bojo da avaliação global que 

fazia do destino da nacionalidade mexicana apõs o traumãtico seccio

namento de todo o norte de seu territõrio, elaborou uma legislação 

tendente a fortalecer a burguesia mexicana e a enquadrar o pais no 

sistema capitalista mundial. A reforma interior estava marcada espe

cialmente pela colocação obrigatõria no mercado das terras inaprovei

tadas da Igreja e, de permeio, também as propriedades comunais indí

genas que se regiam em moldes pré-capitalistas. No âmbito da refle

xão sobre os fatores determinantes da perda de grande parte do terrl 

tõrio, o grupo dirigente me::icano tentava, desta forma, acelerar o 

desenvolvimento capitalista, queimando etapas para poder aproximar-se 

do desenvolvimento estadunidense. A diferença do desenvolvimento ca

pitalista entre as duas nações seria a responsãvel pela diferença de 

poderio militar que havia acarretado a perda de metade de seu territõ 
rio. Desta forma, aquilo que nos Estados Unidos havia sido evolução 
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natural tentava ser realizado 1
1pelo alto" pelos políticos da Reforma. 

Esta "revolução pelo alto", apesar de haver 
fortalecido a posição da ate então debil burguesia nos marcos do Esta
do mexicano, não superou, no entanto, o carãter dependente do capita -

lismo mexicano. A economia mexicana continuava sendo uma economia pri
mãrio-exportadora e que ingressou, com o tempo, crescentemente na Õrbi 
ta do imperialismo norte-americano em ascensão. Esta economia primãri� 
-exportadora teve um grande crescimento, como em toda a Amêrica Latina,
para o final do sêculo quando a modernização agrãria, e tambêm indus -
trial, vai revelar uma nova fração da burguesia mexicana. Trata-se da
alta burocracia porfi ris ta, os chamados 11ci entT fi cos", os pos i tivistas
herdeiros da "lõgica do enclave 11 e do Estado forte, grupo político em
vias de aburguesamento e transformação empresarial. cuja fonte de capj_

talização bãsica dependia, no entanto, de seu controle sobre o Estado,
a partir do qual privilegiavam a entrada do capital estrangeiro, como
ocorreu, por exemplo, na construção da rede ferroviãria nacional.

Este g�upo, colocado no poder no regime porfi 
rista, entrou em conflito com as demais oligarquias, especialmente com 
o grupo do Norte que, em ascensão, teve condições de propor o enfrent�
mento. O grupo do norte do pais era produtor e exportador nacional, C_!!:

ja fonte de capitalização provinha de sua atividade econômica e não de
um controle direto do Estado, nem das concessões do capital estrangei
ro.

Assim, a luta inter-oligãrquica que envolvia 
a permanência ou queda do octogenãrio Porfirio Diaz, desde 1876 no po
der, transformou-se em guerra anti-oligãrquica. A oligarquia nortenha, 
com o principio da não reeleição de Porfirio Diaz em 1910, aliou-se, 

desde o inicio, aos setores mêdios exclu{dos e com o campesinato in
dígena do centro do pais (Estado de Morelos) que estava sendo despoja
do de suas terras pelo avanço do latifundio açucareiro. Ã medida que 
esta luta inter-oligárquica se prolongava, o grupo nortenho recorreu, 
crescentemente, aos setores populares, avançando sempre mais em prome� 
sas frente ãs reivindicações populares. As exigências próprias da gue_!:. 
ra fizeram que se radicalizassem as propostas populares. A partir da 
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derrubada de Porfirio Diaz do poder em 1911, o quadro delineia-se com 
mãis clareza: o descumprimento de suas promessas obriga a oligarquia 
nortenha a, crescentemente, enfrentar os grupos populares. Os ex-alia
dos,no bojo do processo revolucionãrio, começam, efetivamente, a se en 
frentar. 

Os exércitos populares chegaram a tomar a capi

tal em novembro de 1914. Instalados no prôprio centro do poder, o Palã

cio Nacional, Emiliano Zapata e Francisco Villa ficaram, literalmente, 

no aguardo da oportunidade para passar o poder aos lideres nortenhos 

Venustiano Carranza e Ãlvaro Obregõn. Evidenciavam-se, assim, suas di

ficuldades para a consecução de um projeto de sociedade global voltado 

para o futuro. Apesar desta incapacidade de apresentar-se hegemonicamen 

-te. na sociedade mexicana, o campesinato saiu da luta, e como resultado

natural desta, organizado autonomamente.

O grupo militar triunfante e sua oficialidade 

pequeno-burguesa derrotou os exércitos camponeses - onde o assassínio 

de seus lideres. teve influência decisiva -, mas teve que aceitar as de: 

mandas populares sem o que sua consolidação e o retorno da paz se im

possibilitariam. Por isso, depois da dêcada armada da Revolução (1910/ 

1920) começou a etapa do desarme camponês pela legislação social, o gr� 

po triunfante teve de efetivar as inumerãveis promessas de melhorias ma 

teriais ãs massas. 

Antes disso, porem, as classes dominantes ha

viam sido uma vez mais varridas pela mare popular-nacional. A fração 

burguesa triunfante, cujo nücleo central estava constituído pelo grupo 
militar vencedor nos campos de batalha, teve que destruir, então, a 
ala radical camponesa, como tambêm, enfrentar certos intentos contra
-revolucionãrios a sua direita e superar uma luta de facções em seu 
interior que foi a nota dominante dos anos vinte. 

Na avançada Constituição de 1917, por cima do 
desmantelamento da oligarquia 11terrateniente 11

, aparece a reforma agrã
ria e a legislação social e ficaram em xeque as companhias estrangei
ras, especialmente as que exploravam o petrõleo. 
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Por outro lado, a desestruturação geral da s� 

ciedade mexicana ocasionada pela revoluç�o permitiu o reaparecimento(evi 

dentemente. de novo tipo) do caudilhismo na década de 1920. Os generais 

vitoriosos na luta armada começaram a enfeixar extraordinãrio poder em 

suas maos, poder este proporcional ao numero de soldados sob comando. 

Mantinha-se a lógica social e política mexica 

na: a erosao e o debilitamento das classes altas, principalmente agrã -

rias.fortalece o setor estatal, na sua feição caudilhesca inicialmente, 
para estruturar-se, depois, na autoridade do Estado a partir da reforma 

cardenista. Esta suplanta, então, o caudilhismo da década de 1920, ex

presso principalmente no extraordinãrio poder enfeixado por Plutarco 

Elias Calles, 11el Jefe Mãximo de la RevoluciÕn". O Cardenismo, a partir 

de propostas de avanço nas concessões ãs massas populares, tais como a 
reforma agrária e a nacionalização do petróleo especialmente, conseguiu 

uma efetiva mobilização de massas. Desarticulou, com isso, os remanescen 

tes das oligarquias e submeteu�inda que por pouco tempo, a outras for
ças sociais que tentavam reorganizar-se depois da conflagração. Os gru
pos populares, o campesinato e, especialmente o proletariado, foram co

optados pelo Estado. Suas organizações foram corporativizadas pelo Esta 

do e pelo partido do Estado. 

Com Cãrdenas, o Estado se estrutura de forma 

efetiva e se torna :o vértice articulador da vida político-social mexi

cana. A sociedade permanece, no entanto, relativamente desarticulada em 

função do carãter piramidal, autoritãrio, estatista e paternalista do 

Cardenismo. E com a pacificação interna e a estruturação do Estado Na

cional, aglutinam-se as condições que fazem emergir a importância das 

dimensões geo-populacionais. 

Com um mercado interno amplo e em constante 

crescimento, o México pôde, a partir do arranque cardenista, industria

lizar-se em algumas décadas. O processo ocorreu de forma desequilibrada, 

demograficamente explosiva, mas plenamente efetiva em termos de desen

volvimento econômico. Havia consistentes fatores internos liberadores 

do arranque industrial. A partir dos anos 40 gerou-se, então, um pujan

te desenvolvimento industrial-capitalista, com um impressionante cresci

mento urbano que não mais serã detido,especialmente na capital ,que abri 
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ga, hoje, práticamente a quarta parte da população do pais ( 1 ). 
Nas ultimas décadas a desarticulação social 

acentuou-se sobremodo. A crescente industrialização e o violento cresci 

mento urbano estão na raiz de uma composição social que revela uma elas 

se operãria em busca de sua autonomia, um campesinato, na sociedade tr� 

dicional, ainda sensivel a apelos demagógicos, setores médios consumi� 

tas e uma burguesia cujo poder econômico, ao misturar-se com o capital 
estrangeir� é irrefreive\ e cuja organização é crescente, ainda que não 
consiga ser classe hegemônica integral. t uma sociedade, enfim, que se 
desarticula em virias lógicas sõcio-políticas que coexistem teimosamen
te. 

Em suma, a pirâmide popular nacional elabora 
da sob os auspicios do Cardenismo ainda subsiste, ampliando-se, no en -
tanto, hoje, a partir da consistente migração do campesinato para os 

centros urbanos, a capital especialmente, nos crescentes bolsões de pa� 

perismo urbano. Os miseráveis da cidade, jã em maior número que a popu

lação camponesa, crescem ãs expensas desta população camponesa. Na eta

pa nacional-popular, o regime podia contar com o apoio de habitantes 

com passado rural que, nos centros urbanos, viviam com perspectivas de 
ascensão social, ao passo que,na atualidade,a base de massas, desloca

da, é a de massas marginais sem esta perspectiva de ascensão. 

A classe operária, por outro lado, revela 

considerável heterogeneidade: um setor, majoritirio, filiado ao Partido 

Revolucionário Institucional (PRI) ê herdeiro e tributário do paterna

lismo estatal; outro, o dos operários privilegiados, como os das empre

sas estrangeiras e estatais.melhor remunerados, com hábitos de consumo 
e posições politicas que os distanciam da maioria dos demais operãrios; 

ainda outro setor, o dos operirios que através da organização sindical 
tentam buscar a independência diante dos aparelhos corporativos. Estes 
últimos, revelam, no entanto, carecer de forças para o enfrentamento 

direto e simultâneo ao Estado e ã burguesia, enfrentamento que se dilui 

na complexidade da composição social mexicana. 

1) O México tem, hoje, 90 milhões de habitantes, dos quais 23 vivem na
zona metropolitana.
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Os grupos dominantes, por sua vez, atuam a 
partir do Estado, no sentido de qualificar o processo de autonomização 
da classe operãria como um projeto particularista e anti-nacional. O 

discurso político dominante teima, ainda, em se dizer representante de 
uma revolução totalizante da sociedade mexicana. 

Como em todas as sociedades tardio-desarti

culadas, tambêm nPste caso, a vontade estatal é a única capaz de imprj 
mir alguma coerência aos contraditõrios impulsos sócio-políticos como 
o nacional-popular, o classista e o 11democrãtico-modernizante 11

• 

Onde o princípio nacional-popular tem sido 
muito poderoso, o Estado será capaz, ainda, de imprimir uma certa or
dem com consenso.E o Estado mexican� por sua origem posta na Revolução 
de 1910 e na estruturação corporativista da época de Cãrdena� est� 
ainda hoj� revestido de um poder convocatório das massas e aglutinador 
de interesses sociais multifacetados adicional, se comparado aos demais 

Estados das sociedades tardio-desarticuladas da América Latina. 

Na atualidade, no entanto, um reordenamento 

interno da máquina burocrãtico-estatal faz que, em nome da eficiên-
eia tecnocrãtica o regime esteja voltando as costas- e o regime se sen
te em condições para isto - ao seu 11tesouro de massas 11

, renegando seu 
passado populista. A política tradicional do PRI tem sido tachada de de
magógica, inoperante, anacrônica e dispendiosa pelos tecnocratas empenh� 
dos na modernização e na maior eficiência da maquina estatal. A política 
tradicional do PRI tem,no entanto, funcionado históricamente, como cor
reia de ligação entre as massas e o poder, e tem sido responsãvel, em 
boa medida, pelo grande consenso e legitimidade obtidos pelo Estado ju� 
to ãs massas populares, o que se evidenciava, continuamente, no poder
de mobilização invulgar e sem paralelo na América Latina, por parte do 
Estado mexicano. 

Na verdade, sao ainda as massas populares e 

o eterno adversãrio externo - os EEUU, agora em busca de petróleo e de
um aliad� jã não para sua política intervencionista na América Central,
mas para a formação do bloco econômico com o Canadá - que mantêm vivas

a preponderância do principio nacional-popular e a coerência da organi

zação social e política mexicanas.
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O eixo naçao (estado/ povo) ainda ordena e pr� 

pondera sobre o eixo classe (burguesia/ proletariado) e o eixo moderniza 

çao, ou democratização (sociedade civil / Estado). O principio nacional-

-estatal. dizendo-se ainda representante da interminãvel revolução, imp�

ra, ainda que sua articulação com a sociedade seja fundamentalmente retõ

rica, o que se deve,certamente,e em grande medida,aos efeitos ainda vige�

tes da eficácia da política tradicional do PRI através das décadas.

De outra parte, deve-se considerar que o princi 

pio nacional-estatal prevalecente no caso mexicano é resultante dos even

tos revolucionãrios e da posterior estruturação do Estado Nacional na dé

cada de 1930. tum principio estabelecido põs-revolução, nao encontrando, 

portanto, similar no panorama latino-americano. 

A crise hegemônica permanente, característica 

do Estado na Amêrica Latina, tem, no México, uma configuração "sui-gene

ris". A crise não abala, ai, com a mesma magnitude, a solidez do arcabou 

ço estatal estruturado desde o regime Cárdenas. O arcabouço estatal per

manece sõlido, enquanto a crise corre nos seus interstícios. 

Na América Latina os grandes momentos nacional

-populares não foram capazes de provocar uma verdadeira "revolução pelo 

alto", ou um reformismo consistente. "Por baixo", usando a força revolu

cionãria das massas populares,e depois desarmando-as como na Revolução 

Francesa e tambem na Mexicana, para configurar uma verdadeira revolução 

burguesa, também não. Este tempo. o da revolução burguesa, jã havia pas

sado. Esta era possível na etapa em que a monopolização econômica ainda 

não se havia completado. Na América Latina, a Revolução Mexicana foi a 

última - e única - revolução a ter completado o ciclo que a burguesia 

emergente e vitoriosa dos eventos revolucionãrios lhe havia determinado. 

Depois dela, a revolução burguesa jâ não serã possível: ou ela fracassa 

(Bolívia, parcialmente), Guatemala e República Dominicana (integralmente) 

ou, se vitoriosa, jã não serã mais burguesa, serã socialista {Cuba). Na 

etapa monopólica, com o imperialismo do século XX atuando sobre o conti

nente, a burguesia latino-americana atua contra-revolucionariamente e a 

revolução terã como alvo o socialismo. 
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Na etapa nacional-popular, apesar dos proj� 
tos "nacionais" e das tentativas de "revolução peló alto'� não se 
constituiu uma força econômica nem política suficientemente forte para 
quebrar o poder das oligarquias. A burguesia industrial. em todo o seu p� 
riodo de ascensão, esteve impregnada dos valores da oligarqui� estabele -
cend°' em relação a ela, apenas um dêbil antagonismo para, quando da ascen

são dos grupos populares que tanto aterrorizaram a ela e aos setores mê -
dios, sucumbir frente aos interesses agrários tradicionais, em nível in

terno, e aos ligados ao capital transnacional, em nivel externo. 
Neste process�, deixou de se constituir uma 

alternativa real de desenvolvimento nacional pleno para os setores indus
triais. A burguesia industrial nascida ã sombra da oligarquia agrária,sem 
ter podido estabelecer com relação a ela um antagonismo frontal e que ap� 
nas muito limitadamente experim�ntou a ascese temperadora de uma posteri

or ascensao encorpada, não teve, assim, numa eta�a em que a monopolização 
da economia privilegiava o capital internacional. condições de forjar re
volucionariamente seu caminho. Diante da ascensão popular ela preferiu 
abandonar seu projeto original para acoplar-se subalternamente ao capital 

internacional, com o que pôde manter uma relativa hegemonia ao nível do 
econômico, internamente, para ceder, no entanto, a hegemonia nos planos 

ideolÕgico e cultural. Isto ocorre num momento em que a favorável conju� 

tura mundial - crise de 1929, Segunda Guerra Mundial e excedente de di

visas - já havia perdido a vitalidade. 

De outra parte, no desenvolvimento tardio 

da industrialização na etapa monopolista, a classe operária tem se carac 

terizado por um baixo peso relativo em termos quantitativos, o que impe

diu, sempre, sua conformação hegemônica. Esta capacidade permaneceu sem
pre restrita ao marco estatal e ãs classes dominantes. 

A classe operária teve um tempo curto de 

formação antes de entrar na maré nacional-popular da década de 1930. Co

meçou a formar-se em principias do século. Depois de um período inicial 

anarco-sindicalista, na dêcada de 1920, surgem os Partidos comunistas.Já 
na dêcada seguinte, o nacional-popular envolve sua trajetõria. Então, 

quando ainda em formação, ela se vê diante da imprecisão com que se apr� 

sentava o adversário a combater: ora a oligarquia agrária, ora a burgue-
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sia industrial nascente, ambas com certas vinculações, mas sem fundirem
-se numa aliança definida. O operariado latino-americano se vê, então,ao 
contrãrio das nações de capitalismo central. diante de uma burguesia que 

nao havia suplantado a oligarquia latifundiãria. O operariado europeu , 

nos primõrdios da Revolução Industrial, encontra-se diante de uma burgu� 

sia que jã havia removido a feudalidade do seu caminho. o operariado la

tino-americano encontra-se diante da imagem difusa de uma burguesia in

terpenetrada pela oligarquia agrãria. 

Aliãs, difuso apresentava-se todo o campo 

do conflito no âmbito do Estado populista. Desde logo, certa melhoria da 

situação econômica trabalhista vinculada a uma ideologia nacionalista/a� 
ti-imperialista, conduziu, naturalmente, ao colaboracionismo classista e 
estatal. Posteriormente, surgiu o caudal que acabou por confundir sua 

identidade: as "massas" populares de origem urbana recente causaram um 

grande impacto sobre uma cultura operãria de maior tradição. Estas mas

sas, de passado urbano recente, entendiam pertencer ao operariado ape

nas transitoriamente, jã que o apoio incondicional que brindavam ãs li

deranças carismãtico-populistas trazia embutida a esperança de ascensão 

social. 

Não se criaram, então, as condições para a 

emergência, desde o plano mesmo da sociedade civl, de um ator hegemônico 

substituto, recaindo assim, no Estado, a tarefa de reunificar contfnua -

mente o campo social nacional. 

Desta forma, a compreensao e a caracteriza 

çao do Estado na América Latina revestem-se de extrema complexidade, ao 

nivel mesmo da complexidade da base social a ele subjacente, pois as so

ciedades onde se desenvolveu o capitalismo tardio caracterizam-se, exata 

mente, por profundos desgarramentos e fraturas de toda espécie. O Estado 

e, por conseguinte, o produto de múltiplas dimensões que o torna um fen� 

meno particular, distinto em cada sociedade nacional. Dai a duvidosa po� 

sibilidade da elaboração de uma teoria geral do Estado ou uma teoria re

gional, sobre o Estado latino-americano, por exemplo. O domínio funcio -

nal do Estado, as características de suas ações são, portanto, resultan

tes do desenvolvimento histõrico próprio, isto é, 11resultado direto das 
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contra-estratégias da classe dominante que surgiram com o desenvolvimento 

do movimento operário e· su� consciência classista" ( l ). 

Esta dinâmica propicia, inclusive, o domínio 

funcional do Estado como põlo hegemônico. Desta forma, a 1

1 • • •  autonomiza -

çao do Estado está assim enraizada na 1

1natureza" das relações de capital, 

mas a evolução do Estado real constantemente progride nas condições histõ 

ricas particulares de um pais, num período determinado" ( 2 ). 

Existem, então, na América Latina, os mais 

diferentes tipos de Estado de acordo com o prÕprio estãgio das forças pr� 

dutivas internas. Como igualar Estados,tais como o revolucionãrio cubano, 

os do capitalismo tardio, como o brasileiro, mexicano e argentino, e os 

de desenvolvimento burguês frustrado, como o guatemalteco, salvadorenho, 

hondurenho? 

De qualquer forma, as Observações quanto a 

dependência, quanto ã manutenção de poder, ainda que relativo, por parte 

das oligarquia� que couberem para as nações latino-americanas de maior de 

senvolvimento industrial, acabam valendo também e, com mais propriedade 

atê, para as nações em que as forças produtivas internas chegaram apenas 

escassamente ao estagio industrial, ou aquelas de acabada economia de 11e!!. 
clave". Assim, apesar da especificidade de cada Estado em função do dese!!_ 

volvimento histórico de cada formação social, existem algumas caracterís

ticas similares que estão ao nível do desconjuntamento típico de todo Es

tado latino-americano. 

Examinando-se-o, inicialmente, desde uma pers 

pectiva de sua vinculação externa, pode-se dizer que, e no âmbito da ampli� 

ção do processo de monopolização da economia que os golpes militares no pl�

no político acabam ocorrendo(somente oMéxico é exceção neste particular).A

completa inserção das economias latino-americanas nas esferas do capitalis

mo internacional que se promove a partir de então, serã a mudança completa

l) Elmar Altvater, 1

1 Notas sobre algunos Problemas del Intervencionismo de 
Estado 11

, in: Heinz Rudol c Sonntag e Héctor Vallecillos 
(orgs.), cit., p. l 00; 

2) Idem, p. l 05.
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de inflexão na trajetõria que a etapa nacional-popular preparou e es
truturou originalmente. Cresce extraordinariamente a ação do Estado e 
o conseq6ente planejamento econômico passarã a vigiar de forma direta
a extração de mais-valia no conjunto da economia, pois, do contrário,
não interessarã ao sistema como um todo. Segundo Milton Santos, atua.!_
mente, 11 

... no Terceiro Mundo, o Estado prepara as condições para que as
maiores empresas, sobretudo as estrangeiras, possam apropriar-se da mai�
-valia social local, que enviam para fora ou utilizam para incrementar
seus ativos e aumentar, deste modo, suas possibilidades de ampliar a pr�
p ri a ma i s-v a l i a 11 ( l ) .

Desta maneira, o "desenvolvimento auto-sus -
tentado 11

, resultante natural dos conceitos difundidos na etapa nacional
-popular,, será substitu{do por uma nova e mais profunda modalidade de 
dependência e de dominação imperialista. O Estado passa, crescentemente, 
a intervir na esfera produtiva, no ciclo mesmo da reprodução do capital. 
Este crescente intervencionismo do Estado ê protagonizado essencialmen
te pelo Poder Executivo em detrimento do Poder Legislativo, que e, fun
damentalmente, expressão dos interesses setoriais da população. O Exec� 
tiva passa a organizar o conjunto da intervenção econômica e isto esca
pa ao Legislativo, propiciando, assim, uma maior concentração de pode
res em beneficio do Executivo no âmbito do Estado reforçado em uma ec� 

nomia que se monopoliza. 
O antagonismo do Estado latino-americano em 

relação ao imperialismo ficará, então, definitivamente no passado. A n� 
va realidade configurará uma integração cada vez mais plena com as esf� 
ras de dominação do capitalismo internacional. Na s1ntese de Florestan 
Fernandes, "alem de ser um 'Estado de Classe' e um 'Estado Burguês', o 
Estado capitalista da periferia contêm um elemento pol1tico proprio:ele 
associa (sem conseguir eliminar ou amortecer as contradições existentes) 

1) Milton Santos, idem, p. 31.
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o imperialismo, as multinacionais, e a 'burguesia nacional' convertend�
-se no pilar, no mediador e ate no artífice dos elos estruturais e dinã
micos da periferia com o centro" ( l ) .

Desta forma, a questão da autonomia nacio -

nal, tão prioritária e fundamental no discurso da época da vigência do 
Estado nacional-populista, fica transformada completamente na segunda 
metade do século XX. As massas populares ja não podem contar com a ilu

são do apoio de um Estado nacionalista, ou mesmo, desenvolvimentista. 
Apesar disso, não se vislumbram, no entanto, ainda, de forma acabada,ca 
minhas ou alternativas que suplantem de forma consistente, a visão do 
Estado como entidade paternalista e admitidora de concessões. 

Esta visão estã, no entanto,se desvanescen-
do crescentemente na atualidade ã medida que o Estado se apresenta, 
sempre mais, no dizer de Octávio Ianni, como estranho e os que governam 
sao vistos como conquistadores ( 2 ). De qualquer forma, as concessões 

sao feitas apenas diante de pressões consistentes, apenas quando as ma� 
sas,praticamente, invadem a naçao burguesa, o que, se por um lado, am

plia o horizonte da luta popular, por outro, reforça, por sua vez, a ma 
nutenção da ocupaçao. 

Em realidade, entretanto, nao amadureceram, 

ainda, de forma plena, na América Latina, as condições para a formação 
de uma força hegemõnica anti-capitalista negadora, de forma efetiva, do 
sistema no momento da desarticulação econômico-social relativa que o ca 

pitalismo gera nos inícios de sua arrancada industrial. Não tendo havi

do um corte radical neste momento cruci2l, o desenvolvimento posterior 
do sistema, isto é, a rearticulação da nação nas esferas do capitalismo 

internacional faz que a eventual força anti-capitalista seja cresce� 
temente ultrapassada pela força hegemônic2 da rearticulação da burgue -
sia industrial com a oligarquia agrária em primeiro lugar, e, em segun-

1) Florestan Fernandes, Apontamentos sobre a Teoria do Autoritarismo,
Ed.Hucitec, São Paulo, 1979, pp. 40/41; 

2) Octãvio Ianni, "A Questão Nacional na América Latina: Reinterpreta
ções", apresentada no Simpósio Interpretaçoes Contem 
porâneas da América Latina, Instituto de Estudos Avan 
çados, Universidade de São Paulo/USP, 25/6/1987. 



98) 

do lugar, também em grande medida absorvida por setores subalternos -
- ainda que fossem predominantemente setores medias - , mas, que se 
adaptaram e integraram perfeitamente ao sistema engendrado pelo capit� 
lismo industrial em desenvolvimento na sua fisionomia urbano-consumis
ta. 

A condição do desenvolvimento capitalista 
que então ocorre na América Latina no âmbito da etapa monopolista jâ 
consolidada reserva as nações latino-americanas um carãter periférico, 
mantendo-as no patamar dependente que, a rigor, as caracteriza desde 
os primórdios da colonização do continente. No México e na Argentina a 

superação da etapa oligãrquica ocorrida na primeira metade do século 
XX vai ocorrer na etapa monopolista jã consolidada, com o imperialismo 
deste século �ecorrente da fusão do capital industrial e bancãrio e 
que exige das nações centrais a exportação de capital excedente ãs na
ções periféricas, atuando efetivamente, o que funciona em grande medi
da como fator perturbador da clarificação dos interesses sociais em jo 
go. 

t neste quadro que se situam condições im 
peditivas da formação de uma força hegemônica capaz de romper com o ca 
pitalismo dependente imposto ãs nações latino-americanas. Desta forma, 
negadas para o capitalismo avançado, as nações latino-americanas alojam, 
no entanto, por mais paradoxal que ã primeira vista isso possa parecer, 
amplos setores sociais dispostos a defender, com unhas e dentes, a sua 
vinculação ao sistema. Evidentemente, o capitalismo dependente re 
serva lugar para as classes sociais plenamente beneficiãrias do siste
ma, ainda que como classes sejam submetidas aos ordenamentos proceden

tes do exterior, o que, em ultima instância, impede que se tornem "cla�

se para si" na sua inteira plenitude, se bem que o sejam relativamente, 
· do ponto de vista meramente econômico, em nível interno. Assim,

as classes dominantes no capitalismo periférico ainda que submetidas 
ã esfera externa, não têm porque jogar fora a devoção ao sistema e têm 
ainda capacidade para atrair amplos setores médios formados pelo mundo 
urbano em desenvolvimento, ainda que a atração envolva preponderanteme� 
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te a vertente que a burguesia local nao do�ina, mas, também apõia subal 
ternamente, isto é, os aspectos ideológicos que se expressam majoritari� 
mente nos valores preconizadores do consumo ostentatõrio. 

Uma exceção a este esquema estã constituída 
pela histõria de Cuba,,onde a etapa oligãrquica neo-colonial foi supera
da através da ação desta força revolucionãria hegemônica, ausente no 
restante do continente. Cuba rompeu com o capitalismo e enveredou por 
caminhos inusitados e desconhecidos pelas demais nações latino-america
nas. Antes disso, a Revolução Mexicana havia revelado também, caracte
r1sticas inusitadas no cenãrio histõrico latino-americano. O inicio da 
revolução (1910) foi marcado por uma tentativa de acomodação reformista 
promovida por uma "dissidência oligãrquica 11

, o grupo do Norte, mas, a 
entrada em cena, de forma abrupta, do segmento popular - campon�s esp� 
cialmente - acabou imprimindo, como decorrência da violenta luta armada, 
um corte revolucionário ãs ações dos prõprios setores originalmente re
formistas que, mais tarde, puderam reorientar o desfecho do ciclo revo
lucionãrio. Esta foi, então, a última revolução de feição burquesa na 
América Latina, fói a ultima revolução burguesa possivel na América La
tina. No contexto continental, a revolução seguinte, a cubana, foi, jã, 
uma revolução socialista. 

No restante da América Latina, no entanto, 
como foi visto, a transposição da etapa oligãrquica continuou impregna
da de caracteristicas do periodo em vias de superação pela ausencia 
fundamental da ação de uma força hegemônica anti-capitalista. A crise 

de hegemonia ocorrida nos países latino-americanos neste momento histõ 
rico mesmo naqueles que jã apresentavam uma consistente sociedade 
civil - é evidente. Emerge visivel uma parcelação e uma proliferação 
de atores, tais como oligarquias que mantêm o poder, ou mantêm consi
derãvel poder de barganha, burguesias associadas ao capital estrangei
ro, burguesia da pequena e media indústria nacional, grande heterogene� 
dade na pequena burguesia tradicional, nas classes medias oriundas do 
crescimento urbano, também entre o prõprio operariado e, tambêm, entre 
o campesinato, onde cresce extraordinariamente, em tamanho, o proleta
riado agri"cola.
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Esta parcelação e esta aus�ncia de hegemo

nias poss1veis entre as forças sociais, ligadas a uma viabilidade econô 

mica deficiente, priorizaram, num primeiro momento, a exigência de um 

Estado forte capaz de imprimir uma certa coerência social e política p� 

ra o desenvolvimento. Logo depois, constituiram-se, no entanto, no mai

or entrave para a obtenção deste objetivo. Com isto, ao mesmo tempo em 

que as reivindicações ao Estado se tornam um requisito indispensãvel pa 

ra a consecução de quaisquer projetos (por exemplo, a redistribuição 

econômica e a abertura ã participação política das classes populare�
ou, ainda, a imposição dos interesses de algumas das fraccionadas clas
ses superiores), o Estado acaba perdendo qualquer distância ou situação 

de autonomia eventualmente lograda com referência a esta gama de proje

tos e exigências e se torna praticamente numa "terra de ninguém", "ter

ra de ninguém e de todo o mundo ao mesmo tempo", isto ê, num efetivo es 

paço de plena concorrência. 

Pode-se observar, então, na Amêrica Latina 

contemporânea, por um lado, uma quase inexistência do Estado propriame� 

te dito, isto ê, no sentido de um princípio de autoridade e de decisão 

com certa distância a respeito das reivindicações ou exigências das dis 

tintas forças ou classes sociais, e sua redução dentro de um enorme sis 

tema institucional ou político (jogo de partidos poli-classistas, pres

sões de variado tipo, política intra-muros conduzida por inumeráveis 

grupos de pressão ou de interesse, os chamados 11lobbies 11
, etc.) e, por 

outro lado, um apreciável vazio de relações sociais propriamente ditas, 

uma ausência de relações ou enfrentamentos mais diretos e objetivos en

tre os atores sociais. Pode-se falar, por conseguinte, de uma sobre-po

litização, no sentido de que tudo passa pelo Estado - sem que este se 

veja por isto fortalecido -, mas, também, de uma dessocialização da di 

nâmica histórica latino-americana, jâ que o enfrentamento entre as elas 

ses ou forças sociais é sumamente débil, ou se orienta imediatamente em 

direção da pressão política sobre o prÕprio Estado. 
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4. O Prpjeto de Unidade Nacional Cardenis-':a

4.1. Antecedentes da Revolução Mexicana

101 ) 

Conforme examinado mais amplamente no Capí 
tulo 1, o movimento independentista mexicano de inícios do sêculo XIX 
deu corpo ã existência de um partido popular revolucionãrio de grande 
envergadura. Constituia-se, este partido, inegavelmente, no vértice de 
uma aliança ampla que tinha no centro o trabalhador, o das minas (de 

Guanajuato especialmente, e que tinha em Hidalgo seu líder exponencial) 
e o dos engenhos e fazendas, liderados por Morelos. 

A direção do campo revolucionãrio,no entan 
to, estava nas maos dos círculos radicais da media e pequena-burguesias 

que estabelecem um programa relativamente coerente de alternativas 
ao poder colonial. Este programa tinha a característica basica de fun
dir as aspirações camponesas, em suas formas messiânicas e religiosas 
com o liberalismo radical dos revolucionãrios pequeno-burgueses. A lu
ta, no entanto, foi vencida pela partido conservador, cujo projeto po
lítico fundamental constituía-se na obtenção da independência políti
ca sem revolução social. Este partido representava basicamente a aris
tocracia 11criolla 11 composta dos latifundiários ( 11terratenientes 11

) e a 
burguesia mineira e comercial, sendo que os latifundiários detinham a 
hegemonia no interior deste partido. 

Obtida a independência que se abate de fo� 
ma trãgica sobre os grupos populares - Hidalgo, Morelos e milhares de 
camponeses foram executados -, o grupo vencedor se bifurca em dois pa.!:_ 
tidos: o clerical-conservador e 0

1

1terrateniente 11-burguês, que disputa
rão o poder entre si até 1867. 

A independência de Agustin de Iturbide, 
que se proclama imperador (Agostinho I) em 1821, e o supremo golpe aos 
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interesses populares envolvidos na questão e permitiu a Ralph Roeder i� 

dagar se aqueles eventos revelavam "o nascimento, ou, o aborto de uma 

nação"? ( 1 ). 
Ainda que Iturbide tenha sido apeado do p�

der dois anos depois, o estabelecimento da Republica que se seguiu nao 
significou, entretanto, que o México tivesse alcançado a estabilização 
de uma vida institucional de novo tipo. 

O período que então se inicia e que vai per
durar ate a metade do século, de enorme turbulência política, e com con 
vulsões sociais de grande monta serã permeado por um caudilhismo preco
ce, se comparado com o das demais formações sociais latino-americanas,e 
que terã em Antonio LÕpez de Santa Anna sua figura exemplar ( 2 ). Esta 
realidade permitiu a François Chevalier observar que nas quatro ou cin

co décadas que se seguiram ã independência diferentes partidos de ten

dências conservadoras ou liberais - com muitas variantes a princípio -
lutaram entre si "ãs vezes mais como facções em armas do que como verda 
deiros partido políticos" ( 3 ). 

Ademais, as lacerantes condições internas na 
formação do Estado Nacional coincidem com a consolidação da hegemonia 
dos interesses dos Estados Unidos na América Latina e o esforço de seu 
governo em impulsionar suas exportações - industriais inicialmente, e, 
depois, também de capital - e garantir reservas de mercado nesta parte 
do continente. Esta ação estadunidense no exterior começou exatamente 
no México, o pa,s de fronteira ao sul, que funcionou, então, como ponto 

de apoio inicial da expansão do imperialismo estadunidense. Nesse senti 
do, existe, inclusive, o antecedente concreto da mutilação territorial 

1) Ralph Roeder, Juãrez y su México, Imprenta Nuevo Mundo, México, 1952,
p. 52;

2) A respeito da figura histórica de Don Antonio Lõpez de Santa Anna,ve
ja-se Rafael F. Munoz, Santa Anna el Dictador Resplandeciente, Fondo
de Cultura Econõmica (Lecturas Mexicanas, n9 33), México, 1984;

3) François Chevalier, "Conservadores y Liberales en México"(Ensayo de
sociologia y geografia políticas, de la Independencia a la Interven
ciõn Francesa), in: Secuencia, Revista Americana de Ciencias Socia
les, Instituto Mora, México, março 1985, p. 136.
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mexicana com a perda de mais da metade de seu território em conseq��� 

eia da Guerra do Texas (1845), uma guerra de conquista ainda tipica 

dos moldes coloniais ( l ). Logo apos,con1eçam o�. investimentos no país

conquistado. Os excedentes de capital que se formavam vão encontrar 

então, no México, seu primeiro ancoradouro no exterior. 
-

Mas e a guerra perdida para os EEUU que 

vai provocar alterações profundas na estrutura interna da nação mexica 

na. Ela liquida, de imediato, por força da própria natureza intrínseca 

do confronto armado, o caudilhismo da primeira metade do século passa

do que é, como se viu, exemplarmente representado por Santa Anna, o 

derrotado na Guerra do Texas. 

Ao liquidar este caudilhismo precoce, abre, 

por sua vez, também, o caminho para a reação interna mexicana que vai 

acarretar mudanças importantes na vida da nação: o movimento da Refor

ma que implicou basicamente na restauração da Repüblica por Juárez em 

1867 e sua gradual transformação na ditadura de Porfirio Diaz a partir 

de 1876, dentro do esquema do liberalismo individualista. 

O movimento da Reforma, que teve em Juãrez 

sua liderança mais expressiva, partiu da reflexão e da análise sobre 

as causas da derrota na guerra contra os Estados Unidos. Em realidade, 

a reflexão abrangeu um arco bem mais amplo: tratava-se de pensar o de� 

tino nacional, pensar a própria nacionalidade irremediavelmente mutil� 

da pelos eventos trágicos da Guerra do Texas que havia implicado na i� 

vasão de seu território, da própria capitulação da capital e, por fim, 

da perda de mais da metade de seu território. O Tratado Guadalupe-Hi

dalgo (1848) havia acabado por chancelar a irremediabilidade da muti 

lação territorial mexicana. 

Arrancar luz, portanto, das profundezas da 

derrota era, em síntese, o escopo da Reforma. Romper o "equilibrio pa

ralizante" entre duas épocas e que José Maria Luís Mora havia assim ca 

racterizado: "Daqui resulta que no México não exista nenhuma ordem es-

1) Os atuais Estados do Texas, Arizona, Colorado, Novo México, Utah e
a Califórnia comprada mais tarde, eram originariamente território
mexicano.
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tabelecida: nao a antiga porque seus principias estão jã desvirtuados e 

um tanto destru{dos os interesses que a apoiavam} não a nova, porque 

ainda que as doutrinas em que se funda e os desejos que elas excitam se 
jam jã comunissimos no pais, ainda não se adequou aos restos que ainda 
existem do antigo sistema,ou de fazê-los desaparecer: em suma, nao se 

pode voltar atrãs nem caminhar para frente sem grande dificuldade"( ) . 
A linha primeira de pensamento foi, natural -

mente, a da comparaçao com a evolução histórica estadunidense e a con -
clusão mais imediata� que chegaram os próceres da Reforma em verda
de, era a sociedade mexicana através da vanguarda lücida e pensante que 
ela era capaz de modelar naquele momento histórico - era a de que o Mf 

xico se ressentia, no âmbito do capitalismo, de uma trajetória históri

ca linear. Eram demasiados os ranços pré-capitalistas a entravar o de
senvolvimento das forças produtivas mexicanas. 

A sociedade mexicana carecia, portanto, de 
uma burguesia forte o bastante para propor e encaminhar o desenvolvimen 
to de suas forças produtivas. O México não tivera, em suma, uma Revolu
ção Burguesa. Por isso, os EEUU haviam chegado primeiro ã Revolução In
dustrial e este fator havia desequilibrado a guerra a seu favor. Seria 
necessãrio, pois, atuar no sentido do desenvolvimento das forças produ

tivas mexicanas e o Õbice maior estava no passado colonial que pesava 
sobremaneira. 

A vanguarda social e política mexicana perce
beu esta questão com perfeita acuidade e concluiu que era necessário -

- ela ao mesmo tempo, com pleno otimismo, imaginava que tal seria perfej_ 

tamente poss,vel - recuperar o terreno perdido, queimar etapas, e enve
redou pela proposição da Reforma, isto e, a partir da tomada do poder po 

1) Josê Maria Luis Mora, Obras Sueltas, Paris, 1836, citado porlillian
Briseno Senosian, Laura Solares Robles e Laura Suárez de la Torre,
"Entre Lfoeas ... José Maria Luís Mora 11

, Secuencia, Revista America
na de Ciencias Sociales, Instituto Mora, Mexico, março 1985, p. 7.-
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lítico, operacionalizar as necessãrias transformações. 
Tratava-se, a rigor, de efetuar a revolução ca 

pitalista a partir do "alto". Na ausência de uma burguesia dinâmica ca -
paz de abrir o caminho das reformas, o Estado tomava a tarefa a si. Tare 
fa que incluía, também , a própria formaçao da burguesia. 

O movimento da Reforma tinha, portanto, um pro 
jeto politico ambicioso, mas, claramente definido que, a rigor, as prõ -
prias circunstâncias histõricas mexicanas haviam delineado de forma natu 
ra 1. 

Este projeto politico teve seu impulso inicial 
com a Lei Lerdo (1856) que, no intuito de formar a classe dos pequenos 
proprietãrios obrigava a Igreja a alienar.- colocã-los no merc.ado - seus 
bens imóveis. No ano seguinte é promulgada a Constituição de 1857 que r� 
fletia todo o projeto politico dos liberais mexicanos de então. Em 1859, 
diante da recusa da Igreja em cumprir os procedimentos determinados pela 
Lei Lerdo, e como reaçao a prõpria Guerra da Reforma que os conservado -
res haviam desencadeado, Juãrez decreta as Leis da Reforma de 1859 que 
determinam a nacionalização, sem compensação, do capital e dos bens da 
Igreja. 

A lei suprimia também todos os mosteiros e con 
fiscava seus edificios. As monjas que se dispusessem a abandonar seus 
conventos receberiam um apoio econômico equivalente ã quantidade de seus 
dotes ao tomar os votos e os sacerdotes eram obrigados a usar "vestimen
ta civil", isto é, era-lhes vedado vestir-se de forma diferenciada do 
usual da população. Os cemitérios tornavam-se propriedade do Estado e 
rompiam-se as relações diplomáticas com o Vaticano, retirando-se a lega
ção mexicana da Santa Sê. 

A contundência destas decisões aprofunda a Gue� 

ra da Reforma no sentido de que as decisões fazem parte inclusive do re-
, ,I 

crudescimento da guerra que havia sido iniciada em 1857 e que iria ainda 

até 1861, para ser retomada
1 

logo apõs,com a invasão francesa. Esta teve
como pretexto - e justificativa - uma outra lei juarista, de 1861, que 
igualmente fazia parte do contexto de recrudescimento da Guerra da Refor 
ma. (esta lei, como a anterior, Silo, em essência, respostas juaristas 



106) 

ã agressao dos grupos conservadores ) e que era a lei que suspendia o 
pagamento das dívidas interna e externa por dois anos.

Apesar de Juârez haver conseguido evitar 
que Inglaterra e Espanha entrassem na guerra, E· conseguido que os E� 
tados Unidos se mantivessem neutros - seu ministro e representante 
Matias Romero esteve praticamente o tempo todo da invasão nos EEUU -, 
não conseguiu o mesmo com relação ã França de Napoleão III, Os sonhos 
imperiais franceses encontraram, por sua vez, no Mexico, ainda vivos, 
os remanescentes conservadores - derrotados, mas não destrufdos - da 
Guerra da Reforma. Este enlace de interesses permitiu, inclusive, o 
sucesso inicial da invasão em 1862. 

Juãrez é obrigado a deixar a capital, nao 
sem antes decretar a pena de morte a todos os colaboradores dos fran
ceses. Deixa a capital, e sempre perseguido pelos franceses e aliados 
internos, vai a San Luis Potosi, logo depois a Saltillo, e depois ao 
Estado de Chihuahua, configurando o que na Histõria do México e conhe 
cido como o "governo em lombo de mula". Em lombo de mula: carregando 
algumas caixas com documentos fundamentais, eµicamente, Juãrez mante
ve o ideal do republicanismo e da unidade e independência nacionais. 
Não abriu mão, assim, jamais, destes princípios e recusou-se, sempre, 
a atender aos acenos de negociações propostas por Maximiliano e par
tir de sua chegada em 1864. 

Juãrez contava com os problemas que a domi
naçao estrangeira teria para estabelecer-se definitivamente num terri 
tõrio em que a população nã0 a respaldava, sabia das dificuldades pa
ra o auto-financiamento da intervenção num quadro de resistência pop� 
lar interna e sabia tambem das crescentes dificuldades que a França 
teria no prÕprio marco político europeu. Nesse sentido, a ascensão 
prussiana foi, inclusive, magistralmente percebida por ele. Juãrez sa 
bia, portanto, que com o tempo a intervenção se isolaria na medida em 
que a base de apoio francesa seria retirada. Alem disso, tinha cansei 
incia, tambem, que os interesses e a postura de Maximiliano e os dos 
conservadores mexicanos não se encaixavam completamente. Vislumbrava, 
por conseguinte, as contradições internas que aflorariam entre os dois 



107) 

blocos de poder que a invasão tornara aliados naturais. 
Maximiliano era, na verdade�bem mais liberal 

que os conservadores mexicanos e, na medida em que não correspondia di

retamente a seus anseios, perdia o entusiasmo da unica base de apoio 

com a qual poderia contar na sua aventura americana. Nesse sentido, Ma
ximiliano recusou-se, por exemplo, a devolver as propriedades da Igreja 

e, assumindo uma postura marcadamente indigenista - pelo menos uma pos 

tura paternalista em relação aos indigenas - promulgou, na linha dos 

vice-reis reformadores do seculo XVIII, uma legislação agrãria de vari� 

do espectro, a qual, ainda que efêmera, teve a ousadia de devolver as 

comunidades civis sua personalidade juridica e seu direito de posse ( 5 

de julho e 15 de setembro de 1865), libertava os pe�es das fazendas (19 

de novembro de 1865) e fàzia dotação de terras ãs comunidades delas ca

rentes (26 de junho e 15 de setembro de 1866) - ( 1 ). 

Esta ação governamental colidia diretamente 
com o que os conservadores esperavam de Maximiliano e fazia emergir uma 

contradição não vislumbrada nos primeiros momentos da invasão. Desde a 

perspectiva de Maximiliano a contradição provinha de um equívoco bãsi

co fundamental: imaginar poder cooptar os liberais para sua 11 causa 11 e 

alçar-se ã posição consensual diante das rupturas sociais mexicanas de 

então. 
Mas, de outra parte, esta contradição e este 

equivoco eram procedentes de armadilhas das quais Maximiliano não pod�· 
ria escapar. Ligar-se incondicionalmente aos jã derrotados conservado

res mexicanos era uma causa perdida no nascedouro. Ligar-se, no entan
to, aos liberais, o que seria de seu desejo desde que estes aceitassem 
sua dominação, era, por sua vez, totalmente impossível porque atingiria 

o prÕprio cerne da existência e do projeto politico e ideolõgico dos

liberais mexicanos. A postura liberal naquele momento era mais que re

formista, lindava o revolucionãrio e sõmen+ : o desconhecimento da rea

lidade política interna mexicana poderia imaginar ser possível a liga

ção destes liberais radicais com seus inimigos conservadores, ou,o que

e ate pior, com o invasor estrangeiro. E o projeto politico liberal ha

vi a .se formado, exatamente, ã raiz de invasão estrangeira anterior.

1) François Chevalier, idem.
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Não resta duvida que Maximiliano, consciente 
ou inconscientemente, subestimava a complexidade da realidade politica 
e:da ruptura social interna mexicana mas, mais do que isso, estava de� 
de o inicio, enredado numa armadilha intransponível. Por isso, a par + 
tir do momento em que Napoleão III exige de Maximiliano a autonomia e
conômica do Impêrio francês na America este começa a se tornar inadim
plente. Fustigado permanentemente pela resistência popular comandada 
por Juãrez, o Impêrio francês começa a 
ate a captura e execução de Maximiliano 
eia", no dizer de Justo Sierra ( 1 ) -
Queretaro a 19 de junho de 1867. 

ceder e a situação se reverte 
- "el acto solemne de justi

no"Cerro de las Camapanas" em 

Benito Juãrez, que teve ainda pouco tempo 
de governo atê sua morte em 1872 foi, desta forma, permanentemente 
forçado a desviar sua ação política para a luta armada em defesa da 
nacionalidade. Em conseqUência, a implementação imediata e coerente 
da Reforma foi obstaculizada pela reação dos grupos conservadores i.!:!_ 
ternos e pelo prõprio estabelecimento do Imperio francês em territõ
rio mexicano. Juãrez, o grande líder do movimento, forçado pelas ciI:_ 
cunstâncias a se transformar em chefe guerrilheiro, acabou não tendo 
condições de executar a ação política condizente com a Reforma, ação 
que acabou sendo feita basicamente pelo governo Porfirio Díaz que 
assumiu apõs Lerdo de Tejada (1872/76) em 1876 e permaneceu atê 1911. 

Jã havia se passado tempo, as condições go
vernamentais jã eram outras e a implementação da Reforma dCabou toman 
do rumos diferentes dos originalmente previstos. Nesse sentido,Moises 
Ochoa Campos observou, criativamente, que "para a revolução liberal -
- a de Juãrez - o porfirismo ê o mesmo que o regime bonapartista para 

a Revolução Francesa. A seu tempo e em s·1as situações concretas,ambas 

1) Justo Sierra, The Political Evolution of the Mexican People, Uni
versity of Texas Press, Austin & Londres, 1975,p.339. 
(Pu�licado or!ginalmente pela Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico (UNAM) como volume 12 das Obras 
Completas del Maestro Justo Sierra, 1948)-
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significaram a consolidação do Estado burguês" ( l ). 

Mas, de outra parte, o Porfirismo teve certas 

caracteristicas e 11 inclinações 11 que acabaram resultando na Revolução M! 

xicana. Em realidade, da 1

1intenção 11 cie Juãrez (desenvolvimento rio pequ� 

no proprietirio agrícola, policultura, ampliação do mercado interno, 

etc.) ã realidade porfiriana (desenvolvimento impetuoso do capitalis

mo), vai a 1

1passagem 11 do desenvolvimento capitalista da livre produção 

a formas novas de concentração, da monopolização, em suma. 

As vicissitudes do governo Juãrez devem, de 

outra parte, ser coiocadas na esteira do prolongamento rio meio sêculo 

de instabilidade política e estancamento econom,co que o país viveu d�_ 

pois da independência nacional de 1821. A importância e a marca carac

terística do período Juirez estão colocadas, no entanto, inicialmente 

nas herõicas tarefas que poderiam ser resolvidas apenas no campo mili

tar e que culminaram com a derrocada do Impêrio francês na Amêrica e a 

expulsão dos invasores e, logo depois, na literal c�nstrução e conso

lidação do Estado Nacional. 

Assim,somente final da 7ª . década do século XIX 

começam a surgir as condições de consolidação do Estado Nacional. Pe

la primeira vez, o governo federal ê capaz de manter a ordem interna, 

proteger as comunicações e garantir a propriedade e as liberdades dos 

cidadãos. Esta acaba sendo, então, alem da herciilea tarefa militar, a 

marca característica do período da Reforma. 

De outra parte, a estabilização interna oco!_ 

ria no momento em que amadureciam, desde o prisma da dependência tra

dicional, circunstâncias complementares no exterior: o crescimento das 

grandes nações industriais e o auge do comercio mundial, o que signifi 

ca grande demanda de matérias-primas, alimentos e gêneros tropicais p� 

ra abastecer a indiistria e o consumo da população nas nações cada vez 

mais prõsperas da Europa e da América do Norte. 

l) Moisês Ochoa Campos, La Revoluciõn Mexicana, Tomo II, Fondo de Cul
tura Econõmica, Mêxico, 1966, p. 14. 
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E os recursos ffsicos do Mexico permitiram, 
neste momento, o desenvolvimento de uma serie de produtos novos. Of� 
recia-se, agora, ao M�xico, a possibilidade de sair da especializa -
ção exclusiva dos metais e das madeiras preciosas e dos produtos ra
ros, como a baunilha, tipicos do comercio colon·ial,e passar a forne
cer tambem metais industriais, sisal, caucho, gado, tomate e, mais 
tarde, o prõprio petrõleo. 

Como os países demandantes destes bens dis 
punham de excedentes de poupança em condições de ser inve�tidos nas 

reaiões de oroduc�n. n Mexico pôde contar. então, com uma ampla ofer 
t� de c�pitais externos para os quais poderia implementar suas exp�r 

taçôes primãriJs e os serviços necess�rios para apoi�-las, especial

mente as ferrovias. 
De outra parte, a desamortização dos bens 

da Igreja, cujo objetivo havia sido o de acrescentar as possibilid� 
des de investimentos para proprietãrios e candidatos a proprietãrios 
e de ampliar o mercado interno, na verdade possibilitou um reordena
mento nos quadros proprietãrios,com o latifúndio como tal, intocado. 
O escasso desenvolvimento do mercado interno ocorrido nesse momento 
deveu-se antes aos efeitos da crescente atividade exportadora sobre 

o conjunto do sistema econômico do que pelas desapropriações efetua

das pela Reforma.
Desta forma, a antiga aristocracia agra

ria que se manteve bãsicamente incôlume se viu acrescida de 
novos proprietãrios 

que perdurou foi a 
rial da terra como 

produzidos pelo triunfo liberal. E a perspectiva 

dos velhos "criollos", na linha do desfrute senho
base de prestígio social e de uma economia consu-

mista e suntuãria em condições de ausentismo. Como sempre havia sido, 

aliãs. 

Não seria, jã agora, que a modernização 
burguesa iria ocorrer. O "wishfull thinking" dos prõceres da Reforma 

não tinha condições objetivas de se concretizar sem uma corresponde.!!_te 

te imersão nas estruturas econômico-sociais da nação mexicana, trans 
formando-as pela base. 
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O papel hi s tõri cri fundamental da Reforma aci 

bou, destarte, circunscrito ao cancelamento da propriedade eclesiãstica 

e i dissolução da comunidade camponesa sem que, simultaneamente, se 

abrisse passagem ã empresa capitalista no campo, nem se ampliassem as 

bases do mercado interno. Esta ampliação, em especial, exigia melhorar a 

a produtividade da terra e resgatar as maiorias rurais da situação em

pobrecedora da peonagem. 

Mantido, no entanto, o peso do latifúndio, 

com o campesinado a ele atrelado ( o "hacendismo", expressão cunhada 

por Luís Cabrera), a industrialização não haveria de ser mais que um 

processo marginal a ocorrer nas cidades, as quais conseguiram alcançar 

nessa epoca apenas uma diminuta participação no total de habitantes. 

Seu crescimento, na segunda metade do seculo XIX deveu-se primacialme� 

te pelas sucessivas ondas da expansão externa e o desenvolvimento dos 

transportes e os serviços comerciais. burocrãticos e profissionais. O 

governo, por sua vez, fomentou a substituição de importações mediante 

tarifas especialmente estabelecidas e a política cambial. 

A industria posta, assim, numa camisa de 

força, nao cresceu mais do que permitiam as demandas dos consumidores 

de nível de renda media e alta, não podendo, por conseguinte, benefj_ 

ciar-se de uma ampliação consistente do mercado. E esta pressupunha, 

obviamente, a modernização do regime de propriedade agrâria, o aumen

to do nível de vida da população que poderia ser obtido por um maior 

emprego na industria e nos serviços e uma melhor distribuição de ren-
da,conseqüência de tal modernização. 

O peso extraordinãrio do latifundio não im 

plica, no entanto, na inexistência de uma burguesia nascente, nao an

corada na propriedade rural e com propõsitos e limitações de ascen

são ( l ).Ao triunfo do Estado liberal, esta burguesia teve o desafogo 

de descobrir as vantagens que a expansão da economia, com a afluência 

1) Sobre as origens historicas desta L.irguesia veja-se Fernando Rosen
zweig, "La Evolucion Economica de f,1exico, 1870/1940 11 , in El Trimes
tre Econõmico, Vol. LVI(l), n9 221, janeiro/março 1989, Fondo de
Cultura Economica, Mexico, 1989, p. 14.
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das inversões estrangeiras e o crescimento das exportações, poderia prQ 

porcionar. Em alguns casos entrou em associação com o capital estrangel 
ro ( no estabelecimento de bancos modernos, por exemplo), em outros, e� 

controu espaços prõprios, como o comercio e a industria diante da pers

pectiva de substituir importações. Os novos empresãrios procuram ampli

ar, assim, os recursos de inversão que haviam acumulado no pais recor

rendo aos centros financeiros da Europa em busca de sõcios ou para co

locar valores nas Bolsas. Em algumas regiões do pais, particularmente 
no norte e na costa do Golfo do Mexico, surgiram novos empresãrios ã me

dida que a economia crescia e se diversificava. 
Apareceu, desta forma, dentro da estrutura 

social do pais, tradicionalmente dominada pela aristocracia agrãria,um 

componente novo, modernizante, que iria ganhando importância ã medida 

que se desenvolvia e culminava o processr do Porfiriato. 

A partir de então, por vãrias circunstân

cias e de forma r.atural, não tardaria em emergir uma contradição acen

tuada entre aquela aristocracia e esta burguesia desejosa de ascensão. 

O exame desta contradição exige, no entender de Fernando Rosenzweig(l) 

uma abordagem em dois planos: 

l) Idem.

l) O da formação do mercado interno como base necessãria p�

ra que pudesse ocorrer um processo dinâmico de substitui

ção de importações, necessãrio ã industrialização. Nesse

sentido, o sistema latifundiârio baseado no emprego in
tensivo de mão-de-obra para o cultivo da terra, acarreta

va uma exploração agrícola de baixa produtividade que

mantinha as massas rurais na pobreza, com um baixo nível

de demanda de produtos industriais;

2) O da incapacidade da agricultura, dada sua escassa prod�

tividade, para produzir capitais destinados a financiar

o restante da economia. E mais que isso - pelo contrãrio

ate - os latifundiãrios invariavelmente absorviam consi

derãveis recursos gerados em outros setores para finan

ciar suas explorações pouco eficientes ou para cobrir
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gastos suntuãrios. Mais que isso, estes gastos iriam tra 

duzir-se em importações gravosas para a economia. 

Assim, a produção agrícola acabava nao reunindo 

condições para acompanhar a demanda interna de alimentos,obrigando o 

país a realizar importações cada vez maiores de grãos bãsicos. Em con

seqüência, os latifundiãrios acabaram se constituindo num elemento dis 

funcional numa economia que tendia a crescer e diversificar-se e tendo, 

por conseguinte, sua cota de participação no crescimento da crise sõ -

cio-política do país que culminou com a queda da ditadura de Porfirio 
Diaz. 

Ao colocar em circulação no mercado as terrras 

do clero, como tambem as das comunidades índias, liquidando a antiga 

estrutura da propriedade comunal Juãrez tencionava, como referimos,var 
J -

rer os ranços prê-capitalistas e criar uma classe de pequenos proprie-

tãrios agrãrios. A prãtica porfirista e a resultante desta prãtica, no 

entanto, implicaram no "desenvolvimento impetuoso do capitalismo" que 

desembocava em formas novas de concentração. 

Assim, ainda que a intenção fosse contrãria, 

as leis da Reforma abriram caminho para nova concentração latifundiã

ria. As terras das comunidades agrãrias indígenas foram invari�velme.!!_ 

te fraccionadas e adquiridas ou arrebatadas por grandes latifundiãrios 

vizinhos. E os camponeses indígenas transformaram-se, então, natural

mente, cm peões dos latifundiãrios. 

Este processo alcançou.então, velocidade e pro

fundidade no período porfirano. Jã em seu inicio, 1876, o governo Po! 

firio Diaz decretava a lei possibilitadora da formação da� companhias 

"deslindadoras" ( demarcadoras ) de terrenos baldios. A denuncia da 

existência de terrenos baldios permitia, por parte de nacionais ou es

trangeiros - a lei não fazia qualquer tipo de distinção neste partic� 

lar - , a formação de uma companhia dema�cadora com direito ao recebi-
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menta de 1 /3 das terras demarcadas ( l ) .
Desta forma, foram demarcados, até 1906, 49 

milhões de hectares, a quarta parte do territõrio do pais. E nela est� 

vam as despojadas terras indigenas. 
O desenvolvimento do capitalismo no México 

liquidava, portanto, as terras comunais. Este processo, no entanto, es 

tava longe de haver ocorrido pacificamente. A rebeldia indigena foi 

constante, mas, sempre esmagada implacavelmente. 

derrotada: 

São exemplos expressivos desta resistência 

l) A Guerra do Vale "del Yaqui': Particularmente longa, du

rou de fins da década de 1870 atê a metade da década de

1880, e foi extraordinariamente sangrenta;
2) Os indios maias da Peninsula do Yucatãn, despojados de

suas terras para que se abrisse passagem ãs plantações
de si sal, foram deportados aos milhares para Cuba, para
la trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar e suce

derem ao escravo negro, libertado a partir de 1878;
3) Na região de "El Chalco", Julio Lõpez Chãvez propôs a

reversão do processo ao proclamar, em 1868, "guerra aos

l) Com coordenação governamental o terreno baldio era fraccionado em 3
partes iguais. Ao denunciante transformado em companhia demarcadora,
cabia a escolha da primeira parte. A segunda parte era colocada ã
venda com preferência de aquisição por parte da companhia demarcado
ra. A terceira parte cabia ao Estado que, também, a colocava, inva�
riavelmente ã venda. O que acontecia, freq�entemente, é que a compa
nhia demarcadora adquiria também esta parte, entrando na posse, en-=

tão, do terreno em forma integral. No concernente ãs terras comunais
indigenas, também elas declaradas devolutas por não possufrem os ti
tulos oficiais de propriedade, o processo era particularmente per -=

verso, pois �ram terras habitadas e atf produtivas.se bem que a pro
dução visava� auto-suficiência da comunidade e não� produção d�
excedentes com objetivo de comercialização para fora. Seu 11 pecado 11

era, portanto, não produzir para o mercado. A tragédia do avanço so
bre as terras comunais esta bem expresso no fato inúmeras vezes re-=

petido de as prôprias comunidades indLenas haverem se transformado
em companhias demarcadoras para, de suas terras, salvar aquela ter
ceira parte que cabia legalmente ã companhia assim constituída.
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ricos e partilha das terras das 'haciendas' aos indíge
nas" ( l ). Ao lançar seu "Manifesto a todos os oprimi -

dos e pobres do Mexico e do Universo" propõe o início 

do estabelecimento da Republica Universal da Harmonia. 

Tal atrevimento custou-lhe a vida. Foi preso e fuzilado 
a 9 de julho de 1868. 

Estes foram os exemplos da resistência derro 
tada frente ã desestruturação da auto-suficiente propriedade comunal 
indígena mexicana que alcançaram maior projeçâo. De outra parte, esta 

resistência e as mais de 250 greves não imp2diram, no entanto, que o 

regime de Porfirio Díaz alardeasse a existência da "pax porfiriana" 

que, no linguajar popular mexicano da época era movida a "Pan y Palo" 
( pão e pau). Quer dizer, a essência da "pax porfiriana", isto ê, a 

ação amortecedora do regime sobre a resistência popular tinha caráter 

dúplice: concessora de benesses (alimento, no caso) e capaz do uso da 

repressão violenta sem rodeios, se necessârio. 

O Porfiriato ampliava, assim, o impacto do c� 
pitalismo moderno sobre o Mêxico e dava-lhe simultaneamente outra con

figuração. Ou seja, conforme observou Adolfo Gilly ( 2 ), depois da 

perda de mais da metade de seu território para os Estados Unidos, pais 

que chegara primeiro ã Revolução Industrial. agora, durante o Porfiri� 

to, o desenvolvimento "interior" da estrutura capitalista implicou na 

perda do resto do território mexicano por seus antigos possuidores, os 
camponeses Índios, e na acumulação destas terras nas mãos de algumas 

centenas de proprietãrios nacionais e estrangeiros. 

As origens profundas da Revolução Mexicana de 

vem-se, então, ao desenvolvimento impetuoso do capitalismo agricola, e 

também industrial e financeiro, ocorrido nas ultimas dêcadas do século 

l) Veja-se Adolfo Gilly, La Revoluciõn Interrumpida, Ed. El Caballito,
México, 1973, pp. 12 e segs.; 

2) I dern.
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XIX, o que corresponde ao periodo Porfirio Díaz (1876/1911). 
Neste contexto. a questao camponesa alcançou con 

tornos de grande magnitude que desembocaram, mais adiante, na revolução e 
dando-lhe uma conotação essencialmente camponesa. E neste particular o 
quadro ê claro. Para que as forças produtivas pudessem desenvolver-se, de 
veria operar-se um processo de acumulação e transferência de valores para 
os setores econômicos novos. E isto, no México da época, somente poderia 
realizar-se em detrimento do campesinado. 

Houve, desta forma, no campo mexicano uma evolu
çao de tipo clãssico unida ã aparição do capital na agricultura. Esta de
senvolveu-se, efetivamente, em alguns setores, enquanto noutros houve ine 

gãvel retrocesso têcnico. 
Especialmente a agricultura tradicional que int� 

ressava demogrãfica e socialmente ã parte mais importante do campesinado 
entrou em acentuado declínio. Na comunidade indígena, onde não existia a 
propriedade no sentido romano da palavra, o explorador tinha direito aos 
frutos da parcela que cultivava individualmente. mas esta permanecia sub
metida ao domínio da comunidade. O camponês nao tinha direito ao uso li -
vre, e menos ainda, direito de alienação livre de seu pedaço de terra. E� 
tava obrigado a submeter-se a certo numero de obrigações técnicas pareci
das ãs que regiam o sistema de produção na Europa durante a Idade Media: 
divisão para a semeadura, pastos, direitos comunais de cortar lenha, de 
passagem, de uso das fontes de ãgua, etc. Estas obrigações garantiam, por 
outro lado, certo equilíbrio entre o volume e a natureza da produção, por 
um lado, e o nível da população, pelo outro. Era indubitavelmente um sis
tema de produção com seu equilibrio próprio. 

A introdução autoritãria e brutal da propriedade 
privada e o processo de expropriação que se segL!iu logo após desequilibr� 
riam totalmente este sistema de produção. Por isso, entre 1880 e 1910 hou 

ve um retrocesso na produção de viveres, especialmente o milho que se 

constitu{a na base da alimentação camponesa. Na década de 1880 chegou-se 

até a importar milho ( 1 ). Uma constatação decorrente e óbvia ê a do 

1) Veja-se Michel Gutelman, Capitalismo y Reforma Agraria en México,
Ed. Era, México. 1975, p. 32. 
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crescimento da misêria no campo mexicano em proporçoes nunca vistas. 

Houve, por outro lado, tambêm, u111a contra

partida direta colocada nas "haciendas" e que apresentavam progressos 

técnicos. Claro, na medida em que despojavam as comunidades, podiam 

acumular e aplicar recursos em melhoras nas terras, tais como drena

gem,irrigação, plantações e construções permanentes e, com menor fre

qUência, a mecanização. 

Este processo de acumulação era, naturalmen 

te, favorecido pelo Estado e os produtos beneficiados eram os destina

dos ã exportação ou ã incipiente indústria mexicana: algodão, tabaco, 

açúcar ou fibras, tais como o sisal que se desenvolveu extraordinária

mente na Península de Iucatãn. E na outra ponta do processo estava, 

por sua vez, a decomposição do campesinado mexicano que se seguiria 

acelerando atê tornar-se socialmente insuportável e politicamente in

controlável em 1910. 

O papel do Estado no direcionamento do pr� 
cesso está expresso essencialmente pela pol,tica agrária do Porfiria

to. Esta determina e, simultaneamente, acompanha o processo. Desde a 

1ª- Lei (15/12/1883) que autorizava a constituição das companhias "des 

lindadoras" e que faz com que estas tives� !m em mãos, em 1889, 27 mi

lhões e 500 mil hectares ,ou seja, 13% da superfície do México ( 1 ) , o 

processo se profundou e foi complementado por novas leis promulgadas 

em 1889 e 1890 que obrigavam as comunidades a dividir suas terras e a 

estabelecer títulos de propriedade privada. 

Assim, de 1889 a 1893 mais de 10 milhões de 

hectares passaram das comunidades indígenas ãs mãos dos latifundiários. 

O californiano Randolph Hearst adquiriu, nesta êpoca, 7 milhões de 

hectares de terra no Estado nortenho de Chihuahua tornando-se o maior 

proprietário de terras no Mêxico e dando início ao processo de forma

ção de seu posterior poderoso grupo econômico nos Estados Unidos. Na 

esteira do processo, 8 indivíduos tornaram-se proprietários de 22 mi

lhões e 500 mil hectares de terra no Mêxico. 

1) Veja-se Fernando González Roa, El Aspecto Aqrario de la Revoluci6n
Mexicana, PAIM, México, 1953, vol.5, 
nQ 3. 
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Sem o desaparecimento do latifúndio ocorre, por 
tanto, uma recomposição do quadro proprietãrio no campo mexicano.E a situ� 
ção das"haciendas" ate entáo relativamente estãvel transformou-se complet� 
mente sob o impulso do desenvolvimento capitalistà, o que modificarão co� 
portamento das diferentes classes sociais. E o latifundiário transforma-se 
em explorador capitalista. 

Gildardo Magana, o ultimo dos grandes assesso -
res de Emiliano Zapata divulgou dados sobre a repartição da terra no ano 
de 1910 ( l ): dos 200 milhões de hectares c0rrespondentes ã superficie t� 
tal do território mexicano, 120 milhões de hectares estavam nas mãos de es 
panhÓis e seus descendentes "criollos", os "haccndados". Aproximadamente a 
quarta parte das terras (47.968.814 hectares) estavam nas mãos de apenas 
267 proprietirios que as haviam obtido pela atividade das companhias "des
lindadoras". Essas duas categorias juntas detinham, portanto,167.968.814 
hectares,isto é, mais de 3;4 da superficie territorial nacional. O restan
te, ou seja, 32.031.186 hectares, estava repartido entre "hacendados"estra!!_ 
geiros não espanhois, mexicanos "anti-patriotas"(expressão de Magana), is
to é, ausentistas e ainda pequenos proprietários, mestiços em geral e po
bre� e algumas comunidades indígenas que haviam resistido ã pilhagem e ao 
Estado. Lembre-se, ainda, que dos 32.031.186 hectares, 22.500.000 hecta -
res estavam nas mãos de apenas 8 indivíduos! 

Assim, desde a instauração do Porfiriato a mi
séria se estendeu crescentemente sobre a população agrTcola mexicana. 
--·-· 

Censos 

1895 
1900 
191 O 

--------- -· - -

POPULACAO TOTAL E POPULA AO PROLETARIZADA 
Pop. Total Pop. Ativa Total Peões 

12.632.425 4.761.914 2.595. 165 
13.607.257 5. 131. 051 2.549.659 
15.160.377 5.337.889 3. 123. 975

FONTE: Estadisticas Económicas del Porfiriato: fuerza de tra
bajo y actividades económicas por sectores, El Colegio 
de México, México, 1956. 

1) Veja-se Gildardo Magana, Emiliano Zapata y el Agrarismo en México,
Ed. Ruta, México, 1951. 
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O quadro mostra que o aumento da população pro 
letarizada no campo e proporcionalmente maior que o da população total 

e, especialmente, ao da população ativa. 

Mas, este e o resultado de uma política objeti 
va, pois, o Porfirismo, alem de expressão politicado desenvolvimento 
das forças produtivas caracteristicas do capitalismo foi, simultaneamen 
te, também, seu alimentador. O projeto político porfirista de autoria 
dos grandes capitalistas "cientificas" ( l ) priorizava a proletariza -
ção dos trabalhadores e os baixos salários que permitiam, simultâneamen 
te, a criação de um mercado interno e a realização de um processo de 
acumulação. O processo era particularmente significativo na agricultura 
pelo prõprio peso intrínseco desta na economia mexicana da época, como 
pelo fato de que esta se integrava cada vez mais numa economia de merca 
do necessitada crescentemente de mão-de-obra assalariada. 

Assim, a proletarização do campesinado teve a 

resultante adicional da constituição de um expressivo exercito de reser 

va. 

O Porfirismo estimulou, pois, a formação de um 

mercado interno que permitiu ao capitalismo tomar impulso. E isto efeti 

vamente ocorre, apesar da diminuição do nivel de consumo global do cam

ponês mexicano.Acontece que,paralelamente, crescia a parte de seu cons� 

mo individual que se expressava por uma demanda monetária. Explica-se: 

o cultivador expulso de suas terras e proletarizado consumia cada vez

menos de seus prõprios produtos e se via obrigado a abastecer-se no mer

cado. Desta forma, a queda da produção nas comunidades indigenas conver

1) Eram conhecidos pelo nome de "cientificas" os intelectuais e membros
do governo que rodeavam Porfirio Diaz, dando uma conotação ideológi
ca positivista ao seu governo. De formação positivista, deslocaram o
rumo liberal que a Reforma havia dado ao Estado mexicano.
Veja-se a respeito, a obra clássica de Leopoldo Zea, El Positivismo
en México, Fondo de Cultura Econ5mica, México, 1975;
Também, Abelardo Villegas, Positivismo y Porfirismo, SepSetentas

n9 40, México, 1972. 



120) 

tia seus membros, transformados em assalariados, em consumidores, num mer 
cada fruto da pequena produçao mercantil. Por miserãveis que fossem,estes 

consumidores nào deixavam de constituir uma base de ampliação do mercado. 

A politica agrãria do Porfiriato apontava, 
portanto, para um objetivo claramente definido: criar no Mêxico as condi

ções sociais, e tambêm "têcnicas 11

, necessãrias para o desenvolvimento ca

pitalista, obrigando os latifúndios a converter-se em explorações capita

listas e o campesinato comunitário a transformar-se em semi-proletariado 

ou proletariado desarraigado. E a brutalidade deste processo desembocou, 

logicamente, na explosão revolucionaria. 

Os grandes latifundiários constituíam-se,de� 

tarte, no grupo social privilegiado e pelo menos uma de suas frações di 

rigia a administração de Porfirio Diaz. O desenvolvimento das relações de 

produção ocorrido nas últimas dêcadas do século XIX provocou uma fissura 

entre os 11 hacendados 11 que se deve ter em conta na anãlise do Porfiriato 

na perspectiva das origens da Revolução Mexicana. Assim, ao lado do "terra 

teniente tradicional" emergia, e começava a tomar corpo, gradativamente, 

uma nova fração, a do "terrateniente aburguesado" e que começava a se re

velar como o grupo de mais perspectivas dentro do setor dominante ( l ). 

Nesse sentido, deve-se ter presente que par

te considerâvel dos 11terratenientes 11 passava a organizar a agricultura em 

moldes capitalistas, ao mesmo tempo que punha raízes na industria, comêr

cio, e participava ativamente de operações bancãrias. O 11terrateniente 

aburguesado" converteu-se, então, numa figura típica do pais e expressava, 

ao mesmo tempo, uma imagem típica da Amêrica Latina: uma burguesia - ou, 

mais propriamente, uma vertente burguesa - que surgia do latifúndio e 

1) B.T. Rudenko chama a este grupo de "terratenientes aburguesados ricos",
conceito que apesar de alguma expressividade tem, no entanto, a nosso
ver, escasso valor cientifico. Veja-se B.T.Rudenko, La Estructura So
cial de la Sociedad Mexicana en Visperas de la Revoluci5n de 1910/17,
in: M.S.Alperovich e B.T.Rudenko, Ensayos de Historia de México,
Ed. de Cultura Popular, México, 1974, p. 108.
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nao em contraposição a ele. E o peso deste conjunto da conformação soei 
al mexicana era, inclusive, de tal monta que se sobrepunha ã burguesia 
não originária do latifúndio, ã qual fizemos referência mais acima. 

De outra parte, o "terrateniente tradicio
nal" (ou "massa restante dos terratenientes", no dizer de Rudenko) (1 ) 
constituía-se na ala burguesa mais conservadora, jã que havia sido ar
rastada ãs relações capitalistas pela força do processo objetivo do de-
senvolvimento econômico do país, mas 
treitas com formas pré-capitalistas 
zer de Jesus Silva Herzog ( 2 ). 

continuava mantendo relações es
da economia. Era "el senor!", no di 

O regime de Porfirio Diaz vai contar, en
tão, com o apoio irrestrito do "terrateniente tradicional", ao passo 
que o "terrateniente aburguesado" vai, na primeira década do século f..X 
brindar seu apoio ã dissidência de Francisco Ignacio Madero (ambos, 
"terrateniente aburguesado" e Madero serão a dissidência). t claro que 
o 11terrateniente aburguesado" surgiu do projeto politico-econõmico por 
firista, mas, com o desenrolar do processo tem projeto mais amplo que 
o regime institucional de Porfirio Díaz vai, forçosamente, ter. Na per�
pectiva do "terrateniente aburguesado� tentar-se-ã levar o capitalismo
para o passo alem da mera acumulação inicial e isso significarã enqua
dra� e nao apenas despoja� as massas camponesas ou proletárias.

Na dilaceração do grupo dominante, que vai 
se materializar na corporificação da dissidência de Madero, incluir-se-
ão,ainda,os grupos comercial e industrial em ascensão

1
que se perfilarão, 

de um modo geral, na dissidência maderista. A camada alta dos funcionã
rios do aparelho estatal e a alta hierarquia eclesiâstica, bem como os 
oficiais do exercito, estiveram sempre ao lado do "terrateniente tradi
cional" no apoio ao regime de Porfirio Díaz. 

1) Idem;
2) Jesus Silva Herzog, Breve Historia de la Revoluciõn Mexicana, Fondo

de Cultura Econômica, Mêxico, 1972, T. l, p. 37. 
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O conflito Díaz / Madero. presente nas 

eleições de 1910 e nos eventos que a ela se seguiram. tinha, portanto, 

uma base de assentamento na própria conformação social mexicana da é

poca. 

De outra parte, o processo continuado 

de concentração de riqueza revelava a correlata tendência ã concentra 

ção de capital e atuava no sentido de minar a legitimidade do regime 

Diaz ao mesmo tempo em que permitia, naturalmente, o amadurecimento 

de condições objetivas para a eclosão revolucionãria. 

Baseado no Censo de 1895, José de 
-

Iturriaga ( 1 ) chegou a conclusão de que naquela data a 11classe al-

ta 11 ( 2 ) mexicana era composta de 183.006 pessoas, ou seja, l ,44% 

da população, cujo total era de 12.698.330 pessoas. Para 1910, quan

do a população total era de 15.160.369 pessoas, a 11classe alta 11 to -

tal era composta, segundo Iturriaga, por 76.500 pessoas, ou seja, 

0,5% da população. 90% da população era composta por camponeses, dos 

quais 62% eram peões sem terra. De cada três mexicanos, portanto, 

dois eram peões sem terra. Havia ainda quase l milhão de agriculto

res parcelários e no alto da pirâmide 834 11hacendados 11 tinham em suas 

maos 167.968.814 hectares, o equivalente a 81% do território nacional. 

O açambarcamento da terra assegurava, 

então, é claro, disponibilidade abundante de mão-de-obra camponesa p� 

ra as fazendas e a permanência da visão do 11hacendado 11 segundo a cara� 

terização clássica de Andrés Molina Henriquez ( 3 ), como a visão do 

rentista e não do produtor. E nas propriedades minifundiãria e comunal 

os camponeses maximizavam a exploração de seu prõprio trabalho, obrig� 

dos a trabalhar terras escassas e de baixa qualidade. 

1) José de Iturriaga, La Estructura Social y Cultural de México,
Ed.México-Buenos Aires, México, 1951, p.82; 

2) Expressão de Iturriaga. 11 Classe alta 11 urbana igual a 49.542 pessoas, 
ou seja, 0,39% da população e 11classe alta 11 rural igual a 133.464 
pessoas, ou seja, 1,05% da população; 

3) Veja-se Andrés Molina Henriquez, Los Grandes Problemas Nacionales.
México, 1964. 
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Nestas condições, estabelecia-se um verdadeiro 

círculo vicioso: a economia industrial mexicana nao se desenvolvia num 

meio que estava afogado pela pobreza rural .E,por outro lado.era impossí 

vel o desaparecimento desta se a indústria não crescesse de maneira di 

nâmica que a obrigasse a utilizar melhor os recursos produtivos e, so

bretudo, revalorizar o trabalho humano. A questão estava na possibili

dade de justapor os dois processos, o industrial e o agrãrio. Ou mar -

chariam juntos rumo ao desenvolvimento consistente, ou um deles, ou 

ate ambos1 ao final das contas, impediriam a superação da dependência e 

do subdesenvolvimento. 

Pois, foi exatamente o dinamismo e a consistên
cia que faltaram ao desenvolvimento industrial no Porfiriato1 Não este 

ve nunca livre de amarras e limitaçoes determinadas,fundamentalmente, 

pelo setor rural. Acrescente-se que seu impulso inicial mais importan

te, longe de haver sido obra governamental deveu-se ao fortuito da de� 

coberta de novos filões de prata na Baja California, Sonora, Chihuahua 

e Durango. Assim, na década de 1880 o Mêxico tornou-se o primeiro pro

dutor e exportador mundial de prata. Era, no entanto, uma indústria ex 

trativa em tudo semelhante ate mesmo aos tempos coloniais, ainda que 

agora a produção passasse a ocorrer em níveis mais elevados. 

Houve, ao mesmo tempo, o incremeno inicial 

da indústria metalúrgica com a indústria do aço em Monterrey e os pri

meiros poços petrolíferos começaram a operar no Golfo do Mêxico. MelhQ 

rou-se o aparelhamento portuário e as comunicações telegráficas se mo

dernizaram.O desenvolvimento mais significativo no campo das comunica
ções ocorreu na ferrovia, tema que abordaremos mais especificamente lQ 

go adiante. Houve, igualmente, um desenvolvimento no sistema bancário 

e financeiro e capitais estrangeiros, estadunidenses e britânicos esp� 

cialmente, começaram a afluir para serem investidos no setor industrial. 

Mas, o desenvolvimento industrial maior 

ocorreu no setor textil (aproximadamente ,,Q.000 operários em 1910) que 

se concentrou especialnente nas cidades de Puebla e Veracruz. A indus-
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tria de bens nao durãveis teve, ainda, um forte impulso nos setores de sa 
bões, cigarros, cerveja e azeite. 

De outra parte, ocorre, efetivamente, a in
trodução da mecanizaçao na indústria, mas as empresas sem·i-artesanais 
continuam e predominam numericamente. O que se pode observar, igualmente, 
é o carãter acentuadamente dispersivo do desenvolvimento industrial, que 
e, portanto, também limitado. 

Entretanto, em principias do século XX,três 
zonas de maior concentração industrial converteram-se nos centros de mai
or atividade econômica: a central, com a capital e o Estado do México, e 
os Estados de Puebla, Jalisco e Guanajuato; a zona norte, com o centro me 
talurgico de Monterrey·e a zona do Golfo do México, onde pontificava a re 
gião têxtil de Orizaba e Veracruz. 

A zona central produzia quase a metade da 
produção industrial do pa,s, a do norte, 29%, e a região do Golfo, 13%. 
Segundo dados estatisticos de 1902, nestas três regiões encontravam-se 
77% das empresas, estavam ocupados 83% dos operãrios e se produzia 57% do 
montante de toda a industria de transformação ( l ). Cosia Villegas chama 
a atenção também para a enorme desigualdade do desenvolvimento industrial. 
Enquanto no Distrito Federal, Nuevo Leõn, Veracruz e Puebla se obti
nha 57,7% da produção industrial, em 5 Estados(Baja California, Chiapas, 
Colima, Campeche e Tamaulipas,este indice descendia para 1,2% ( 2 ). 

De outra parte, o crescimento anual da po
pulação economicamente ativa, entre 1895 e 19101 foi de 0,8% na média. Na 
agricultura,o 1ndice foi de 1,3%, enquanto na indústria sómente 0,6% 

( 3 ) . 
Este dado revela que a agricultura continuava utilizando preponderante-
mente, métodos extensivos, enquanto na indústria de tranformação a prod� 
ção continuou seguindo o caminho da intensificação. Os dados permitem d� 

1) Daniel Cos,o Villegas, La Historia Moderna de México. El Porfiriato.

2) Idem;
3) Idem, p. 401.

Vida Económica. Vol.VIII, Tomos l e 2, Ed.Her
mes, México, 1968, pp. 391/392; 
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duzir que na industria a produção estava se incrementando nao sobre a ele 

vação do numero de operãrios ocupados, mas sobre a melhoria tecnológica 

e a maior qualificação do trabalhador ( l ).

O desenvolvimento da produção fabril, por ou

tro lado, conteve o crescimento das oficianas artesanais, e abriu um cam

po de trabalho mais amplo para a força de trabalho liberada em função do 

empobrecimento das empresas artesanais. Em alguma medida, esta realidade 

revela a existência, no Mêxico da êpoca, do processo de conversão do arte 

são livre em proletário. Mas, se existe alguma similitude com o caso clãs 

sico dos países de capitalismo central, ela termina por aqui, pois a so

ciedade burguesa florescente e estabelecida que dai poderia advir ve-se 

obstaculizada, desde o início, pelo recrudescimento da dependência econô

micaJ com a entradaj em território mexicano,dos monopôlios estrangeiros, e� 

tadunidenses especialmente, antes que o processo interno de maturação bur 

guesa pudesse se completar. 

Por isso, a super-estrutura política mexicana 

que, em essência, efetivamente, ê burguesa, alcança, no entanto, em fun

çao, simultaneamente, dos ranços pré-capitalistas e do avanço imperialis

ta baseado na monopolização econômica típica do século XX, formas extrema 

mente desconjuntadas e, essencialmente, reacionárias. Dai, inclusive, a 

pertinência da observação de Moisês Ochoa Campos no sentido de poder con

siderar-se a relação do Porfiriato com a Reforma ao nível da relação do 

papel de Napoleão Bonaparte frente ã Revolução Francesa, em termos da con 

solidação do Estado burguês ( 2 ). 

Entretanto,o pa�el histórico fundamental do 

fustigamento do regime porfirista não coube ao operariado. Digamo-lo me

lhor: a revolução que jogará por terra o Porfiriato, não teve no operari� 

do uma classe coesa e atuando no sentido da sJperação das estruturas vi -

qentes. Não era ainda uma "classe para si". Foi o campesinato que tomou a 

1) Baseado em dados censitários, Cosia Villegas chama a atenção para o in
dice de elevação do numero de operários ocupados no periodo entre 189�
e 1910, de 553.000 para 606.000, isto ê, aproximadamente 10%.0p.cit.p.

2) Veja-se Nota, página 99.
402; 
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si esta tarefa. 

A Revolução Mexicana foi, assim, antes de t� 

do, uma revolução essencialmente camponesa. A articulação revolucionaria 

central, inclusive aquela de mais profundo impacto militar, foi elabora

da pelo campesinato, a base fundamental da população mexicana da época. 
Entretanto,este campesinato não podia,em sua maior parte.ser colocado no 

patamar da pequena burguesia, segundo a concepção leninista que contem
plava a existência, na sociedade capitalista

J
de três classes fundamen -

tais, a saber: burguesia. pequena-burguesia (campesinato como principal 

representante), e proletariado. O camponês mexicano era, na sua esmaga

dora maioria, peão, o que vale dizer, que não era proprietãrio da terra. 

Era um trabalhador agricola por salãrio,mas com formas de tipo pré-capi

talista de permeio. Todas as 1

1haciendas 11 mexicanas da época tinham sua 
11tienda de raya", os célebres armazéns que forneciam os gêneros de pri

meira necessidade ao mesmo tempo em que atrelavam o camponês ao latifún 

dia, especialmente pelo endividamento permanente e que podia se esten
der através de gerações, passando as dividas de pai para filho pelo tem 

po a fora. 
O peao realizava, portanto, trabalhos agrí

colas, mas, quanto ao mais, era um trabalhador assalariado, limitado,no 

entanto, de vender 11 1 ivremente 11 sua força de :rabal ho e de receber sal� 

rio por uma série de resíduos pré-capitalistas. Havia, basicamente,dois 

tipos de peões: o 1

1acasillado", que vivia sempre na "hacienda" e o "de 

tarea 11 , por tarefa, ou temporada, como semeadura, ou colheita etc .. Na 

sua grande maioria, os peões o eram por tarefa. Em geral, os indigenas 

e habitantes das zonas inóspitas e montanhosas desciam ao vale na temp� 
rada de semeadura, ou colheita, e ofereciam seus serviços aos 1

1terrate

nientes 11. 
Uma anãlise do campesinato mexicano não po

de ignorar, por outro lado, um segmento importante constituído pelos 

camponeses parcelârios que chegavam ainda a 6% da população economica
mente ativa. Constantemente extorsionados, com freqaência vítimas de 

uma direta exploração dos 1

1hacendados 11 e, quando proprietãrios, ameaç� 
dos pelo avanço do latifúndio,acabaram compondo basicamente a vanguarda 
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camponesa da Revolução. De suas filas saíram Emiliano Zapata que, oriundo 
de uma propriedade comunal - Anenecuilcn, no Estado de Morelos - acabou 

se transformando em transportador de mulas e cavalos, e,tambem, muitos ou 

tros chefes guerrilheiros que.sob as ordens de Zapata,atuaram no Exercito 
Insurrecional do Sul, como também Francisco Vil la, o líder dos vaqueiros 
proletârios das zonas de latifúndio jâ constituí.do no norte do México( l ). 

De outra parte, a pequena burguesia, no Méxi
co, nao se formou no campo, mas na cidade. A monopolização da terra imp_g_ 
diu a formação da pequena e mediana propriedades e liquidou aquela histo
ricamente jã existente. 

Com a concentração sem precedentes da terra, 
ocorrida no Porfiriato, o México nao teve, por conseguinte, condições de 
passar pela "etapa camponesa" em seu desenvolvimento. O campesinato mexj_ 
cano não era, em essência, um campesinato como tal, isto e, uma classe 
pequeno-burguesa que, nas relações de produção capitalistas, pudesse oc� 
par uma posição intermediâria entre as classes fundamentais,o proletari! 
do e a burguesia, como ocorreu em outros países capitalistas. Constitu{! 
-se, essencialmente, numa massa de peões agrícolas, sem terra, e direta
mente explorados pelos 11hacendados 11

• 

Isto determina, em certa medida, o carâter 
revolucionãrio especial do camponês mexicano que lutava nao apenas con
tra a sua exploração, mas, também, para receber terra, para converter-se 
num verdadeiro camponês. 

1) Usando a tipologia do "camponês media", Eric R. Wolf examinou com acui
dade suas disponibilidades revolucionãrias e simultâneas limitações.
Mais que isso, estabeleceu relações entre a atuação do "camponês médio"
nas Revoluções Mexicana, Russa, Chinesa, Argelina, Vietnamita e Cubana,
casos em que os camponeses tomaram a iniciativa revolucionãria.
Veja-se Eric R. Wolf, Peasant Wars of the Twentieth Century, Harper &
Row Publishers, N.York, 1969;

Tambêm: 11 0n peasant rebellions", International Social Science Journal,Vol.XXI! n9 2, UNESCO, 1969, pp.286/293. (Este ensaio foi traduzido po� Tamas Sz�recsânyi com o titulo �evoluçõ�s Sociais no Campo, e publicado em Vida Rural e Mudança Social, Tamas Szmrecsãnyi e OriovaldoQueda (orgs.), Cia. Ed.Nacional, São Paulo, 1973.



128) 

Diante das condições objetivas inegavelmente 
jã dadas, emergiram, entào, estas condiç6es subjetivas que permitiram, 
naturalmente, a acoplagem da vanguarda possuidora de terra, mas corren 
do o risco de perdê-la, ã massa despossu{da e desejosa da propriedade. 
A aliança revelou de forma plena as enormes potencialidades revolucion.[ 
rias do camponês mexicano,que foi capaz de constituir um exercito revo
lucionário.Mais que isso,chegou a constituir um poder camponês e o fez 

com o intento de criar um Estado camponês(l914/15).De posse da capital em 
1914, reuniu, na Convenção de Aguascalientes, os chefes mil tares revolu
cionãrios para formar seu governo e elaborar uma Constituição. No dese� 
rolar dos acontecimentos, no entanto, permitiu que a corrente revoluci� 
naria burguesa, sob o comando de Venustiano Carranza, tomasse suas bandei 
ras e direcionasse de forma diferente seu projeto político. 

A guerra camponesa, no entanto, mostrou as 
enormes possibilidades revolucionãrias do campesinato e sua simultênea 
incapacidade para empalmar de forma inconteste o pode� ao clarificar, 
plenamente, seu projeto político e estendê-lo a toda a sociedade, con
vencendo-a de sua globalidade. Desde outra perspectiva,poder-se-ia apo.!!_ 
tar, também, para a incapacidade camponesa de encaminhar de forma defi
nitiva e resolver de maneira independente, sem o proletariado, as tare
fas revolucionárias na luta pela redenção completa das massas populares. 

De outra parte, não se pode absolutizar de 
forma exclusiva os fatores internos que estamos analisando, jã que nas 
peculiares condições do Porfiriato, estes estão permeados por fatores 
externos determinados, fundamentalmente, pela irrupção do Imperialismo 
decorrente do crescente processo de concentração e monopolização na ãrea 
economica. Estes fatores externos materializam-se, no caso mexicano,pela 
penetração do capital norte-americano na economia mexicana e a constru
ção da malha ferroviãria ao temoo do Porfiriato.Esta malha.com feição de 

corredores de exportação.visava a atrelar a economia mexicana ã matriz 
dos capitais, acentuando o intercâmbio desigual que reservava ao México 
a condição de exportador de matérias-primas e recebedor de capitais e 
produtos industrializados. 
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E, de fato, a penetração do capital norte

-americano no México foi acompanhada, ou até antecipada, pela constru 

çao da rede ferroviãria ( 1 ). A ferrovia acelerou grandemente a circu 

lação de mercadorias ( 2 ), mas não estava em condições de conseguir, 

por si mesma,um desenvolvimento acelerado das forças produtivas. Na é

poca, no entanto, houve, com freq�ência, grande dose de ilusão. Emili

ano Busto escrevia em 1880 que 11 a passagem da via férrea tem que multj 

plicar em grande escala as produções agrícolas e as explorações minei

ras e industriais" ( 3 ),e Benito Juãrez, o grande líder da Reforma 

proclamava, no âmbito de um autêntico "wishfull ,.hinking" que "é fâcil 
destruir a miséria" e propunha: "Facilitemos nossa comunicação com o 

estrangeiro e com os demais Estados da Republica, abrindo nossos por

tos e nossos caminhos" ( 4 ). 

Em realidade, o desenvolvimento do capita

lismo que o movimento da Reforma propunha, e que necessitava de uma ba

se ·consistente de industrialização não dependia, apenas, do melhoramen

to da circulação de mercadorias, ainda que isto fosse necessãrio. O Mé

xico de fins do século passado, e princípios do atual, não estava tendo 
uma suficiente acumulação de capital em proporções capazes de desenvol

ver todos os campos da economia e de criar,ao mesmo tempo, uma massa de 

trabalhadores-consumidores assalariados constitu1dores de um mercado p� 

ra as mercadorias produzidas. A economia nacional mexicana permanecia 

circunscrita a um mercado e uma fonte fornecedora de minerais e mate -

rias-primas para os países capitalistas avançados. 

1) Veja-se a respeito Gustavo Garza Villareal, El Proceso de Industria
lizaciõn en la Ciudad de México(l821/1970), El Colegio de México,
1985, pp. 106/116;

2) Antes da construção da linha Veracruz/Cidade do México estima-se que
se transportavam ao redor de 30.000 toneladas de mercadorias entre a
capital e Veracruz; no ano de 1873, primeiro ano de seu funcionamento,
esta quantidade aumentou 500% ao se transportarem 150,5 mil toneladas.
Veja-se Sergio Ortiz Hernân, Los Ferrocarriles de México, Direcciõn
General de Ferrocarriles en Operaciõn, SCT,Mêxico, 1974, p. 72;

3) Emiliano Busto, Estadisticas de la Republica Mexicana, Imprenta I.Cum
plido, México, 1880,p. 441; 

4) Vicente Fuentes Diaz, El Problema Ferrocarrilero en México, Ed.do Au
tor, México, 1951, p. 6. 
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O desenvolvimento da ferrovia acabou provocan 
do atê desequilibrios no setor agricola, pois com o trem,os agriculto -
res com produção superior ao consumo local enviavam seus excedentes ã Ci 
dade do México que tinha, no entanto, seu consumo atendido por distritos 
periféricos que jâ haviam excedido sua pr6pria produção. Desta maneira, 
era cada vez maior a quantidade de produtos agricolas que entravam na Ci

dade do Mexico "sem que houvesse um paralelo crescimento da população, 
nem um maior poder aquisitivo das massas" ( l ). 

O setor industrial, com a exceção de algumas 
industrias de tecidos em Orizaba, Puebla e Cidade do Mêxico ( 2 ), tam
bém não se viu incrementado com a construção das ferrovias. Carlos Díaz 
Dufoo, ja em 1893 observava a inconsistência entre o desenvolvimento 
das vias férreas e a expansão do mercado ir erno: "A construção de no
vas ferrovias não pode ampliar em grande escala as necessidades do país, 
que conta com um grupo imenso de seres humanos ( a raça indígena) cujo 
consumo e muito limitado. Não tem havido, pois, a mesma proporçao no au
mento dos mercados de consumo que no desenvolvimento da rede ferrovi
ãria ( 3 ) . 

Na verdade, o sistema ferroviário mexicano 
foi planejado e construido sob o signo da dependência. to capital nor
te-americano que construiu as linhas férreas segundo suas necessidades 
de exportação de produtos industrializados e importação de matérias-pri
mas. O rápido desenvolvimento ferroviário iniciou-se nos prim6rdios do 
governo Porfirio Díaz, em 1880, quando foram outorgadas 3 concessoes a 
empresãrios norte-americanos para construir as linhas trancais que comu
nicariam a Cidade do México com a fronteira norte. À companhia Ferro -
carril Central Mexicano, com sede em Boston, coube a construção da linha 
México-Querêtaro-Celaya-Salamanca-lrapuato-Guanajuato-Silao-Le6n-Aguasc� 
lientes-Zacatecas-Chihuahua-Paso del Norte (Ciudad Juárez). A Construto-

l) Idem, p.53; 
2) Sergio Ortiz Hernãn, cit., p. 79;
3) Carlos Díaz Dufoo, México: 1876 / 1892, Imprenta El Siglo Diez y Nueve,

Mêx i co, 1883, p. 8 2. 
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ra Nacional Mexicana que também se organizou nos Estados Unidos da Amêrj 

ca do Norte recebeu a incumbência de construir a linha Cidade do México/ 

Nuevo Laredo,seguindo a rota de Mexico-Toluca-Maravatio-Acãmbaro-Morelia

-Zamora-La Piedad-Manzanillo. Esta linha teria um ramal por Morelia que 

continuaria para San Luis Potosi-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.Ao Ferro 

carril de Sonora foi ainda outorgada a concessão para construir uma linha 

entre Guaymas-Hermosillo-Paso del Norte, com um ramal ate a fronteira com 

o Arizona ( l ).
A construção de linhas férreas acelerou-se, 

então, de forma espetacular a partir de 1880 com estas três concessões, 

para configurar, num curto espaço de tempo, o formato prãticamente defi

nitivo da malha ferroviária mexicana. 

CRESCIMENTO DO SISTEMA FERROVI�RIO MEXICANO 

ANO KM. CONSTRUIDOS 

1879 881 

1880 1. 073

1883 5.295

1892 lo. 286 

191 O 19. 280

FONTE: Gustavo Garza Villareal, El Proceso de Indus 
trializaciõn en la Ciudad de México - 1821/-
1970, El Colegio de México, 1985. 

1) Veja-se Sergio Ortiz Hernãn, cit.,p. 97.
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Depois de 1910 acrescentaram-se, ainda, nao mais 
que 2.000 km. 

A construção da rede ferroviãria mexicana é obra 
portanto, do Porfiriato e de sua política de adequação da economia mexi
cana ao capitalismo internacional. O prôprio formato das linhas revelava o 
atrelamento da dependente economia mexicana ao mercado norte-americano que 
podia, então, contar com as meterias-primas mexicanas e com um desaguadou
ro direto e imediato para seus produtos industriais. 

A Cidade do México, origem da construção da qua

se totalidade das linhas férreas torna-se, então, de forma inconteste, a 

localidade melhor comunicada com as demais cidades do pais e se consoli

da como centro comercial-administr�tivo mais importante da Rep�blica. r

uma consolidação que ocorre, no entanto, nos marcos do recrudescimento 

da dependência mexicana, agora de forma específica, ao imperialismo es

tadunidense que se corporificava extraordinariamente naquele momento his 

tõrico. 

O plano reitor da construção desta malha ferro 

viãria obedecia ãs necessidades fundamentais do imperialismo que se con

figurava e que acabou assumindo ele prôprio sua realização. Ao México co� 

petiu fornecer os terrenos, as isenções de impostos, a mão-de-obra avilta 

da e os dormentes. Dos Estados Unidos vieram o plano de construção e, 

aquilo que seu próprio desenvolvimento industrial permitia fornecer: os 

parafusos.os trilhos e, finalmente, os próprios trens, isto e, locomotl 

vas e vagoes. 

Deve-se considerar ainda que, ao lado do obje

tivo econômico do traçado da malha ferroviária mexicana, havia também,de� 

de a perspectiva do governo porfirista, o objetivo político de consoli

dar o domínio do governo central. Em 1905 o ministro Pablo Macedo refe

ria que, a partir de então, o governo tinha meios para fazer frente, ra 

pidamente, com suas tropas, a qualquer resistência ou rebelião, antes 

que esta se estendesse ( 1 ). 

1) Adolfo Gilly, idem, p. 18.
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Na verdade, entretanto. as ferrovias, de meio 

de repressao, transformaram-se em caminho da revolução.Elas se constituí 
ram no melhor meio para os avanços dos exércitos revolucionãrios. Romp� 

ram o isolamento e a imobilidade camponesa e acentuaram as caracteristi

cas de extrema mobilidade da luta armada. 

De outra parte, estabelecido o sistema ferro

viãrio, com os mercados mexicanos voltados para o exterior,isto ê, quan

do o sistema todo estava globalmente integrado, jã não havia mais mpecj 

lhos para a sua nacionalização. A empresa que surgiu, a"Ferrocarriles N� 

cionales 11 passou, então, a ser controlada pelo governo mexicano, mas com 

quase metade do capital em mãos estrangeiras, principalmente norte-ameri
canas. 

O sistema ferroviãrio teve, desde o inicio. 

uma vinculação real e foi, também , ao mesmo tempo, um contraponto à ex 

traordinãria penetração do capital estrangeiro na economia mexicana ao 

tempo do Porfiriato. Em 1910, 77% das inversões de capital na economia 

mexicana eram estrangeiros.Destes 77%. 44% correspondiam a capital esta-

dunidense, 24% a capital inglês e 9% a capital francês. Dos restantes 

23% que correspondiam ao capital nacional, 14% correspondiam ao Estado 

e 9% ao setor privado mexicano ( l ), o que mostra a extrema debilidade 

do capital privado mexicano atê mesmo frente ao Estado porfirista. 

Veja-se, então, que impulsionar o capitalismo 

nos Estados Unidos havia significado impulsão sob o capital privado. A 

Revolução Independentista Norte-americana havia sido uma revolução bur

guesa clãssica no século XVIII. No México, no entanto, a partir do alto, 

pelo Estado, na ausência de uma burguesia dinâmica na base, jã não se 

poderia impulsionar o capitalismo da mesma forma, sem deixar seqUelas. 

Impulsionar o capitalismo no México acabava significando, impulsionar a 

penetração do Imperialismo formado na naçao vizinha depois da Revolução 

Burguesa ocorrida dois séculos antes. 

l) Idem, p. 24;
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Quando a Revolução Mexicana estoura em 1910, 

33% de todas as inversões dos Estados Unidos no exterior se concentra

vam no México ( 1 ).Pode-se, então, concluir que o México foi, territo 

rial e financeiramente, o ponto de apoio exterior inicial da expansao 

do imperialismo norte-americano. 

Em 1905 os grupos dominantes mexicanos vi

viam o auge do Porfiriato. A "paz social" reinava oficialmente no pais. 

As greves e os sindicatos estavam proibidos por lei, a "pacificação" 

das tribos indigenas rebeldes parecia concluida. No Congresso da União, 

naquele ano, em sessão solene,os deputados conferiam a Porfirio Diaz, 

o octogenã rio governante do pais, o "Cordõn a 1 Mérito Militar". Na me

dalha que os deputados passaram ãs mãos de Porfirio Diaz, medalha em

ouro e pedras preciosas, estava escrito: "Pacificõ y unificõ al pa1s 11

• 

Cinco anos depois, estoura a Revolução, com seus l milhão de mortos ...

l) Idem, p. 24. Veja-se também José Luis Cecena, México en la Orbita
Imperial, Ediciones El Caballito, México, 1985.
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4.2. Lázaro Cãrdenas e a estruturação do Estado Nacional 

4.2. l. O marco histórico da ascensão do Cardenismo 

Apesar da profundidade da convulsão social 
desencadeada pela Revolução Mexicana e da desestruturação da economia 

ocorrida na segunda dêcada do sêculo, importantes setores da economia 

mexicana permaneciam, durante a dêcada de 1930, ainda, em mãos do capi

tal estrangeiro (minas, petróleo, energia, transportes, por exemplo). 

O ciclone revolucionãrio que destruiu a an 

tiga estrutura agrária de poder não afetou na mesma intensidade, ou so 

mente de forma indireta, ao capital estrangeiro, e pôs em evidência, a
lêm disso, o contraponto direto da derrota das mil1cias camponesas -ju� 

tamente as iniciadoras do processo revolucionário -, isto é, a nova 

incipiente burguesia emergente da Revolução. 
e

Neste quadro, ao qual compete acrescentar 

a referência ao proletariado, ainda pouco consistente, disperso e frag

mentado pela existência, inclusive, de organizações paralelas, o Estado 

passara a exercer, sem o apoio de camadas populares estruturadas, um p� 

pel de crescente relevância no sentido do impulsionamento do processo 

de industrialização. 
-

Como se vera mais adiante, o Cardenismo re 

presentarã a ala mais radical da burguesia vitoriosa na revolução.Ao su 

plantar o 11callismo 11 nas convenções do "Partido Nacional Revolucionaria 

(PNR) 11

, assumira a hegemonia no âmbito da "familia revolucionaria" e, 

nesta condição, chegara ao poder em 1934. 

O governo Cãrdenas defrontou-se, assim, de 

imediato, com a necessidade da criação de um mecanismo rãpido de acumu

lação de capitais e da consecução de melhores condições de negociação 
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com as compenhias estrangeiras. Simultaneamente, impedir a reacomodação 

das forças agrário-exportadoras, poderosas antes da Revolução, era ou

tra tarefa considerada da mais alta relevância pelo governo Cârdenas. 

A consecução destas necessidades da nova 
burguesia mexicana seria possivel apenas através da iniciativa do Esta

do e, para tanto, era imprescindivel organizar o movimento camponês e 
operârio, subordinando-os diretamente ao próprio Estado. Acentue-se, en 

tão, desde logo, esta peculiaridade fundamental da origem do Cardenismo� 

ele chega ao poder muito mais pela obtenção da hegemonia no interior da 
11 familia revolucionaria", do que como emergência resultante de uma ali

ança de classes. 

Na verdade, o Estado mexicano contempor� 

neo estruturou-se ã raiz do processo revolucionário iniciado em 1910. A 

partir dai arranca sua originalidade, assim como os fatores diferenci -

ais do desenvolvimento histórico mexicano comparado, dentro do contexto 

latino-americano, com o caso argentino. 

No segundo decênio deste sêculo ocorrem 

dois processos revolucionãrios paralelos: a insurreição camponesa enca

beçada por Emiliano Zapata e Francisco Villa, e a revolução burguesa dj 

rigida por Francisco Ignacio Madero e Venustian1 Carranza. Há, portanto, 

a coincidência temporal da intervenção politica e militar de duas clas

ses diferentes e antagônicas, e a Revolução Mexicana acabou tendo, en -

tão, um desfecho na esteira da ação revolucionaria burguesa, porquanto 

a vertente burguesa reuniu condições de derrotar ao exército camponês, 

militarmente, no campo de batalha, e, logo depois, politicamente, atra

vés da legislação. 

O governo Lázaro Cãrdenas sera, então, o 

ápice de um processo que desde o principio visualizava a estruturação 

do Estado em função da integração e subordinação das massas camponesas 

que se haviam mostrado capazes de constitu:r seus próprios exércitos e 

mobilizar dezenas de milhares de trabalhadores agricolas, fato que nao 

ocorreu na Argentina, onde a estruturação do Estado não envolveu o de -
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sarme campones. Ao final da segunda década do sêculo os camponeses foram 
derrotados militarmente. Depois, a desmobilizaçao camponesa continuou 
com a legislação agrária. Esta foi, no entanto, com o tempo. praticamen
te abandonada1 na medida em que a derrota camponesa deixava de significar 
uma ameaça para a nova burguesia que emergia dos eventos revolucionários. 
Então, as repartições de terras, por exemplo, diminu{ram e as melhoras 
salariais beneficiavam apenas certos núcleos operários. 

A meta principal da nova burguesia era a 
de estabilizar o regime através da contenção e a absorção de tudo que p� 
desse conduzir ã organização independente do movimento camponês e operá
rio com relação ao Estado. Hã que se observar aqui que, em comparaçao 
com o campones, o movimento oper�rio era em �rande medida apenas nascen
te. de pouca expressão, como reflexo de uma industrialização de pouca e� 
vergadura. Assim, já ao tempo da presidência de Alvaro ObregÕn(l920/1924) 
presenciamos a existência de uma burocracia sindical organizada, cuja a
tuação se dirige no sentido de atar o movimento operário ao Estado(o Pa� 
tido Laborista e a Confederacion Regional Obrera Mexicana - CROM - de Lu 
is Morones e o Partido Agrarista de Antonio Díaz Soto y Gama foram ins -
trumentos políticos decisivos desta submissão ao obregonismo). 

Dentro de uma perspectiva mundial, o go
verno de Plutarco Elias Calles (1924/28) coincide com os momentos poste
riores ã derrota da Revolução Socialista Alemã em 1923; os governos do 
Maximato, por sua vez, coincidem com os efeitos da crise mundial de 1929. 
Depois do golpe sofrido com a Revolução Russa de outubro de 1917 e a ame 
aça da Revolução Alemã, o capitalismo, ainda que em crise, especialmente 
em termos de suas estruturas liberais, estabilizava-se em nível mundial. 
A estabilização da Revolução Mexicana inseria-se, assim, na esfera mun
dial da relativa "recuperação'' do capitalismo na década de 1920. 

Nos projetos desta nova burguesia origi
nária dos eventos revolucionários mexicanos estava, efetivamente, o de
senvolvimento industrial. Havia que impedir, no entanto. o enlace do 
nascente movimento operário com os camponeses que se haviam mostrado ca
pazes de formar um exercito revolucionário; havia que impedir esta "con-
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taminação" do movimento operário no sentido de evitar a confluência de 

tipo semelhante ã ocorrida na Revolução Russa. Calles continuou, porta.!!_ 

to, a política de integração do movimento operário no aparelho estatal, 

processo no qual jogava um papel importantíssimo e fundamental a buro -

cratização de seus quadros dirigentes. Alêm disso, terminou a partilha 

de terras, sobretudo a partilha em forma de "ejidos", procurando o de -

senvolvimento de uma pequena burguesia agrária através da pequena pro -

priedade parcelãria, e organizou o Estado e o sistem bancãrio para afi� 

mã-los como pilares de desenvolvimento capitalista nacional. Por outro 

lado, perseguiu a Igreja por sua condição de reagrupamento político da 

oligarquia latifundiãria e derrotou a rebelião ·'cristera". Enfrentou, 

tambêm, uma ameaça de invasão por parte dos Estados Unidos (medo da ex

propriação petrolifera que era discutida em certos setores do governo 

callista) e reprimiu as forças contestatõrias de "esquerda". Pode-se 

mesmo concluir que Calles foi afirmando todos os elementos para uma es 

tabilização do desenvolvimento burguês nacional. E, efetiva�ente, o pe

riodo Calles revela o estancamento da ascensão da vertente burguesa da 

Revolução. O periodo do Maximato permite a possibilidade de um reagrup� 

menta de forças de antigos remanescentes da burguesia agrária detentora 

do poder politico de antes de 1910, pois a Revolução retirou desta bur 

guesia o poder politico, mas, e o periodo �allista o revela, não todo o 

poder econômico. 

Nesse sentido, o Censo de 1930 mostra a per

manência de uma realidade cujos dados são, ainda, contundentes: 13.444 
latifundiãrios monopolizavam 83,4% do total da terra em mãos privadas; 

668.000 ejidatãrios tinham a posse de terras que representavam apenas 

um dêcimo do que estava em mãos dos "hacendados'' ; e 2.332.000 campone

ses não possuíam terras ( l ). Os dados revelam, desde logo, que uma das 

caracteristicas fundamentais da Revolução havia sido a desmobilização e 

1) Nathaniel e Sylvia Weil, "La Reconquista de Mêxico, los dias de Láza
ro Cárdenas", in: Problemas Agricolas e rn:

dustriales de Mêxico, vol.VII, n9 4, outu -
bro/dezembro 1955, p. 228. 
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o desarme campones, com o que a derrota camponesa e a supremacia da ver
tente burguesa da Revolução ficavam por demais evidenciados. A direção

burguesa da Revolução implicava, portanto, no rechaço e abandono das an
tagônicas massas camponesas.

Por isso, nao é de se extranhar a aparição, 

ao final do período callista, do contraponto destes fatos, isto ê, o re

nascimento da luta social: levantamentos camponeses e greves operárias 

que indicavam um perigo para a estabilidade do grupo governante. E as r� 

cordações dos camponeses em armas eram, ainda, muito vívidos e presentes. 

Começa, então,a ficar claro, para setores da burguesia nacional, que a "R� 

volução" necessitava continuar. E o início do crescimento desta tendên -

eia que terá em Cárdenas o seu ápice, estã já visível na reeleição de Ã] 
varo Obregõn em 1928. O seu assassínio deve-se, fundamentalmente, ã prõ
pria radicalização deste setor da burguesia, o nacional, dentro do grupo 

governante. Este grupo teve,inicialmente,com Obregõ�um de seus importan 

tes lideres assassinados, mas.a largo prazo, depois do Maximato, chega ã 
vitÕria com o Cardenismo. 

Na esteira do "obregonismo" ( 1 ) , Cárdenas 

encabeçava o setor do grupo governante de maior sensibilidade e mais ra
dical: aquele que desejava levar adiante o curso revolucionário burquês, 

inconforme com o estancamento da Revolução antes de esta chegar a suas me 

tas, e que visualizava neste estancamento um grande risco para todo o pro 
cesso. O Maximato havia revelado o perigo: com a fundação do Partido Na

cional Revolucionário(PNR) em 1928, este podia regulamentar somente até 
certo ponto as disputas entre os diferentes grupos dominantes em choque 
referentemente ao direcionamento que a nação deveria tomar. Ao mesmo te� 
po, a manipulação, sem concessões, das massas operárias e camponesas,não 
poderia impedir nem deter as suas lutas. O "Jefe Máximo", no entanto, 

afirmava que se deveria terminar com toda partilha agrária e dar-se gara� 

1) Com referência ao "obregonismo" veja-se Narciso Bassols Batalla,
El Pensamiento Político de Ãlvaro Obregõn, Ed. El Caballito,México,
1970.
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-

tias a propriedade individual da terra, e terminar-se com o apoio ao 

ejido, favorecendo-se a parcela de terra. 

Em 1931 surge a primeira "Ley Federal del 

Trabajo", que fazia uma serie de concessoes aos trabalhadores, mas 

estabelecia, ao mesmo tempo� uma estreita regulamentação sobre a exis 

tência e o funcionamento dos sindicatos e as greves. A lei punha nas 

mãos do Estado o direito de reconhecer ou desconhecer as eleições e 

as direções sindicais, assim como de reconhecer ou declarar "inexis

tentes" as greves, em cujo caso os operãrios deveriam levantar o mo

vimento. Ao mesmo tempo, os conflitos trabalhistas começavam a passar 

por um largo e complicado procedimento de "conciliação e arbitragem", 

no qual o Estado era o ãrbitro. Os sindicatos convertiam-se, assim,ern 

"instituições semi-estatais", com a submissão de suas burocracias diri 

gentes ao Estado. A conseqílência foi um choque entre o curso retrover 

sor da Revolução naquele momento e a ascensao das lutas dos operãrios 

e camponeses. A conseqílência direta dentro do PNR se farã visivel: 

crescerã uma ala esquerda (declarações socialistas, admiração pela Re 

volução Russa etc.) da qual surgirã o Cardenismo. 
J 

O grupo cardenista tinha consciência de 

que a destruição do Estado constituído em 1876 e do poder politico da 

burguesia agrãria durante a etapa armada da Revolução não impediu a 

recuperação de parte de seu poder econômico e isto tornava necessãria 

a recomposição do Estado com base numa nova aliança de classes, ou m� 

lhor, a recomposição do Estado implicava numa nova aliança de classes. 

Esta aliança não fazia, entretanto, emergir, a partir dela, 

a figura do governante, mas, pelo contrãrio, a partir do Estado,o gr� 

po nele hegemônico articula, como vértice central, uma aliança de 

classes promotora de sua sustentação. O Estado seria, então, um au 

têntico Estado Nacional, com medidas protecionistas, inversões em o

bras públicas, apoio ao setor privado, tudo de acordo com as medidas 

políticas e econômicas anti-cíclicas em voga no mundo capitalista de 

então. Não obstante, a tendência anti-imperialista era bastante forte 

neste grupo, tendo-se que ter em conta, por outro lado, que a crise de 
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1929 deixara sobremodo debilitado o sistema capitalista mundial. 

Assim, a presidência Lâzaro Cãrdenas articu 

larã e colocarã em andamento uma politica reformista que acabará acarre 

tando a estabilização do que Hans Werner Tobl er chamou de 11s i stema re

vol uc i onãri o tardio" ( l ). Depois do também michoacano Pascoal Ortiz 

Rubio. o presidente satélite que em seus dois anos de mandato não canse 

guiu implementar uma politica de independência com relação a Calles, o 

11Jefe Mãximo'', Cârdenas é o segundo presidente, desde 1910, que não 

procede do norte. Diferentemente de Pascoal Ortiz Rubio, no entanto,Cã! 

denas protagonizou, basicamente, no âmbito revolucionãrio, a nova infle 

xão do eixo palitice entre as gerações mais velha e mais jovem, entre 

os 11norte�os 11 e os palitices do México Central. Apesar de bastante mais 

jovem que seus antecessores 11norteíios 11

, os representantes da "dinastia 

sonorense" (tinha 15 anos quando a revolução explodiu em 1910), Cãrde

nas tinha um passado revolucionãrio bastante expressivo: havia partici

pado ativamente das lutas da revolução desde 1913/14. E o que é mais:h� 

via participado no norte, na prõpria Sonora, o que, apesar da sua ori
gem, transformava-o, em certa medida, em oficial revolucioná

rio sonorense também. Cárdenas emerge, então, como representante típico 

do grupo revolucionário vitorioso que, depois de uma exitosa carreira 

militar nas prõprias forças revolucionárias do norte, nas décadas de 

1920 e 1930 alcançaram a cúpula do novo exército. Na década de 1930 e� 

te grupo alcançou também as posições centrais da política nJcional ,pa� 

sanda a se constituir no grupo hegemônico da política pós-revolucionã

ria mexicana. 

A densidade do significado do dinamismo 

desta alteração no âmbito da hegemonia no sistema revolucionãrio tar

dio e expressão e resultante intrinsecas das novas necessidades de acu 

mulação de capital, uma acumulação de novo tipo, em essência. E esta 

se constitui indubcitavelmente numa questão basilar subjacente a ascen-

1) Hans Werner Tobler, Die Mexikanische Revolution, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main, 1984, p. 568. 
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Cãrdenas nasceu a 21 de maio de 1935 em Jiquilpan, 

Michoacan. Seu pai era proprietário de uma pequena hospedaria e a família 
era constituída de dez pessoas. Começou a trabalhar desde cedo, como auxi 

liar de escritõrio, na Prefeitura inicialmente, e funcionãrio de uma gra

fica, logo depois. Em 1913 jã estava envolvido nos eventos revolucionãrios: 

manifestos que havia imprimido para os rebeldes anti-huertistas, cafram nas 
mãos das tropas huertistas e obrigam-no, então, aos 18 anos, a ir para a 
clandestinidade, fugindo em direção das hostes rebeldes. Coloca-se, em ju
lho de 1913, ã disposição do General Guillermo Garcia Aragõn, chefe de uma 
coluna de 700 homens. Foi, de imediato, incorporado ao Estado-maior do ge
neral conio oficial de 2ª · classe, ficando encarregado da correspondência 
deste. Logo depois, no entanto, seu grupo se dissolveu, apôs ter sido du

ramente atacado pelas tropas de Huerta que lhes infligiu pesadas baixas. 
Cârdenas conseguiu alcançar Guadalajara, capital de Jalisco, tendo, em ju
nho de 1914, conseguido ligar-se a outras t·opas constitucionalistas. Em 
setembro do mesmo ano, depois da queda do regime de Huerta, e alçado ã CO!l_

dição de major e recebe o comando de um regimento de cavalaria. Sua tropa 
ligou-se a Obregõn e Carranza e foi transferida, então, em principias de 

1915,para o norte de Sonora,onde o Gen. Plutarco Elias Calles defendia a 
cidade fronteiriça de Agua Prieta contra o assalto de tropas villistas. 
Calles, que tinha quase o dobro de sua idade, torna-se, então, uma espécie 

de mentor do jovem oficial revolucionário de Michoacân. 

Quando da expulsão de Calles do México em 
1936 Cãrdenas escreveu em seus 11Apuntes"(Diário) de 12 de abril: 11 0 gene

ral Calles forma parte importante da histôria revolucionária do México. 
Passarão tempo; esquecer-se-á se foi ou nao culpado como opositor do pr� 
prio regime a que pertence. Talvez as causas de sua atitude, passados os 
anos, não se tomarão como falhas, superarão seus atos afirmativos como e� 

tadista revolucionãrio e a histõria o retornará ao lugar de onde o tira
ram os seus falsos amigos. Considero que no exilio viverã com sua própria 
satisfação, julgando que sua conduta contra o governo que presido tem um 
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motivo Útil ao país e celebrarei que assim seja e nao que viva amargado. 

Por minha parte seguirei a mesma linha de governo que iniciei desde o 

principio e que hoje vem criticando.Conheço o Gal. Calles desde hã mui 

tos anos. Cheguei a Sonora em 1915, com a idade de 20 anos. Incorporei

-me a suas forças em �gua Prieta, Sonora, comandando o 229 Regimento de 

Cavalaria e tive mil oportunidades de tratar com ele. Reconheço nele 
suas qualidades como politico enérgico e também sua sensibilidade huma

nista ante as necessidades do povo. Demonstrou-o no governo local de So 
nora e durante sua administração como presidente da Republica. Os que 
passam pela primeira magistratura do país não devem aspirar a represen
tar maior autoridade politica que a que tem constitucionalmente a res

ponsabilidade presidencial. No entanto, existem casos em que as sereias, 
falsos amigos, gritam 11tu és o rei 11 e quanta cegueira chega a produzir 
aos que se deixam adular: 11

) . 

Assim, de 1915 até 1920 Cãrdenas serviu pri.!!_ 
cipalmente em unidades sonorenses. Em 1920, como comandante da 1 ª . Bri
gada de Sonora soube, em Veracruz, do levante militar de �gua Prieta co� 
tra Carranza. Manifestou-se desde logo leal a Carranza. Em reconhecimen
to, no seu 259 aniversário, foi promovido ã primeira categoria do gener� 
lato, o que na hierarquia militar revolucionária correspondia a algo co

mo general-brigadeiro em outros exércitos do mundo ocidental. Sua carrei 

ra militar seguiu, assim, na decada de 1920 em ascensão constante, e atu 
ando sempre como leal seguidor dos presidentes 11sonorenses 11 Obregõn e 

Calles. Por sua lealdade política, após a rebelião de Dela Huerta, em 
192 �,foi promovido a 11general de brigada 11

, tendo Calles lhe confiado a 

importante comandatura militar da Huasteca, onde estavam as grandes com
panhias petroliferas estrangeiras. Nos três anos em que esteve em Tampi
ce conheceu de perto os problemas do setor petrolifero, fundamentais nas 
relações mexicano-estadunidenses. Em 1928 torna-se general de divisão, 
alcançando o mais alto grau da armada mexicana. Em setembro deste mesmo 
ano passa para o campo politico assumindo o governo do seu Estado natal, 
Michoacãn, cargo obtido, naquele momento, basicamente, em razão de seus 

l}·Lãzaro Cãrdenas, Obras, I - Apuntes 1913/1940, Ed.Universidad �!acional
Autônoma de México(UNAM), México, 1972, o. 340. 
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feitos militares. 

Sua carreira polltica ccmeça, portanto, em seu 
Estado natal, Michoacân, e começa ja a partir do alto, como governador do 

Estado. tum neófito em politica,mas revela, desde o início, capacidade 

de, criativamente, trilhar caminhos prõprios. Desta forma, em estrito con 
tato com os sindicatos de seu Estado, Cârdenas encaminha, desde o início, 

uma politica de reformas sociais. Percebeu, desde logo, a necessidade e a 

importância fundamental da reforma agrária no sentido da consolidação das 

conquistas da Revolução. Apoiou enfaticamente as reivindicações dos camp� 
neses e acelerou, em seu Estado, em contraposição ã então crescentemente 

conservadora política no plano nacional, a partilha de terras aos campo
neses dela necessitados. Pôde, ainda, levar adiante esta tarefa em Michoa 

can, sem a oposição do governo central, em virtude de sua indiscutida e 

comprovada lealdade a Calles. Mais que isso: enquanto governador em Micho 
acãn foi encarregado de tarefas políticas que permitiam vislumbrar sua 

ascensão junto ao grupo dirigente nacional. Em 1930 foi nomeado para a 
presidência do recém-fundado Partido Nacional Revolucionãrio (PNR), de onde 
onde pôde partir para articulações fundamentais para seu futuro político. 

Em agosto de 1931, ainda que por pouco tempo,to! 

nou-se ministro do Interior no governo Pascoal Ortiz Rubio e no governo se 

guinte, o de Abelardo Rodriguez, tornou-se ministro da Guerra, no começo 

de 1933. Ainda no mesmo ano de 1933 foi indicado pelo PNR como candidato ã 

presidência para as eleições de 1934. Não se deixe de ressaltar, no entan

to, que a ascensão de Cârdenas estã, em grande medida, ligada aos efeitos 

da crise de 1929. A indicação, inesperada a principio, como candidato ofi
cial ã presidência pelo PNR em 1933 aparece, nesta perspectiv� como uma te� 

tativa de ação política sobre a crise econômica e social. A ascensão de 
Cãrdenas neste momento histõrico significa fundamentalmente que somente o 
grupo de maior sensibilidade pelo social entre os vitoriosos da Revolução 

tinha algum tipo de resposta para a crise. 

O Cardenismo vai se constituir, então, de 1935 a 

1940,numa resposta nacionalista,com características populare� ã depressão 

em andamento. Mas, é uma resposta que sucede a uma revoluçao, é uma respo� 
ta pós-revolucionãria. O especifico da resposta cardenista estã determina-
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do pela Revolução Mexicana. O eventual populismo cardenista distingue-se, 
então, "ab-initío", dos populismos latino-americ,rnos que antecedem uma 
revolução que não acontecerã, 1 argentina, ou, brasileira. Lorenzo 
Meyer ( l ) refere que o atraso da economia mexicana e o ainda grande pe 
so do setor agrãrio tradicional diminuiram o golpe da depressão, princi
palmente pelo fato de que um grande numero de desempregados da economia 
de exportação puderam ser absorvidos pela economia de subsistência no 
campo. Desta forma, as conseq�ências econômico-sociais da crise teriam 
sido, no Mexico, mais suaves que nos demais paises latino-americanos,co
mo no Brasil e na Argentina, por exemplo. 

Sem subestimar a capacidade de absorção da eco 
nomia de subsistência nos demais países da América Latina esta relação 
parece lembrar, no entanto, um vies de parâmetros comparativos voltados 

para as nações desenvolvidas. Aqui no caso interessariam, efetivamente, 
os aspectos e efeitos singulares da Revolução Mexicana,em contraposição 
ãs demais nações latino-americanas. Somente uma tal interação em nível 
de exame das peculiaridades prõprias do desenvolvimento histõrico de c� 
da sociedade - e estaremos, neste caso, examinando sempre característi 
cas e peculiaridades prÕprias de sociedades do capitalismo periférico -
permitirã uma adequada compreensão do momento histõrico em foco. Veja-se, 

por exemplo, que no exclusivo caso mexicano a partilha cardenista de 
terras, na sua forma ejidal, ampliou, também, por sua vez, consideravel-
mente, logo apos, a capacidade de absorção dos deserdados da terra. E, 
neste caso, estamos diante de efeitos concretos de realizações da Revol� 

ção. Por conseguinte, a par da permanência do setor agrãrio tradicional, 
emerge a inovação agrãria pôs-revolucionária. No caso mexicano, o "avanço" 
da reforma agrãria vai, portanto, neutralizar ou diminuir a importância 

do setor agrãrio tradicional, jã grandemente atingido na etapa armada da 
Revolução. O passado terã, então, uma superação direta e efetiva, ;s ve

zes atê complementar, na reforma a9r�ria cardenista. 

l) Lorenzo Meyer, El Conflicto Social y los Gobiernos del Maximato, His
toria de la Revoluciõn Mexicana, 13, El Colegio de Mé
xico, México, 1979. 
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A ascensão do grupo que Cãrdenas representa 
não se distingue, então, na verdade, da esposta que o Mexico pos-revo 
lucionário dá; crise iniciada em 1929. Ela e, em essência, a resposta 
que a vertente vitoriosa na Revolução tem condições de dar ã crise. E 
ê a resposta dada por um grupo hegemônico 1ovo. Os grupos sociais e 
sua vinculação com o poder haviam se modificado substancialmente a pa� 
tir da eclosão do processo revolucionário. O �exico se distingue,então, 
neste momento, sobremodo, dos demais países latino-americanos quanto 
ao sistema pol,tico e� realidade a ele subjacente. A Revolução reali
zou a liquidação da velha oligarquia como pólo social hegemônic� a 
integração política das classes medias e a inclusão das classes subal
ternas no sistema político-social. 

Jã o regime de Calles apresentava traços de 
tipo populista, de resto jã vislumbrados no período Obregõn, 
mas, como decorrência do clima geral da depressão.no interior da chama 
da "familia revolucionaria" cresceram certas correntes que coloraram 
em primeiro plano os postulados da reforma social e os ditames nac;ona 
listas da Constituição de 1917. Ao mesmo tempo, entre os camponeses, 
crescia o descontentamento com a realização lenta da reforma agrãria e 
os grupos em ascensão divergiam da política callista de privilegiamen
to do camponês parcelãrio a partir da concessão de lotes de proprieda
de individual, propondo o privilegiamento da propriedade ejidal. 

Neste quadro, a escolha do candidato do PNR 
ã presidência se inseria no âmbito da desconformidade com a sempre mais 
exclusiva posição de força de Calles e suas posições políticas quanto a 
aspectos bãsicos da realidade mexicana põs-revolucionãria; E a questão 
agrária - com as propostas de distribuição individual ou coletiva da 
terra - constitufa-se numa das questões centrais da divergência. Na 
verdade, os grupos em ascensão apontavam na política callista o intento 
de sustar as reformas que consideravam necessãrias para aprofundar e 
completar o ciclo revolucionãrio. 

Cârdenas emergirá, então, como o lider dos 
grupos desejosos do aprofundamento das reformas que implicavam na neces 
sidade de concessões reais aos gruoos que, derrotados militarmente no 
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campo de batalha, precisavam, agora, ser integrados adequadamente para 
que o ciclo revolucionãrio pudesse se fechar completamente e abrir,sob 
a hegemonia destes grupos vitoriosos,uma nova era histórica mexicana. 
Estã ocorrendo, deste modo, uma alteração no arco hegemônico interno 
da "familia revolucionaria". Leopoldo Solis ( l ) considera que haven
do a Revolução interrompido a acumulação porfiriana que estava ocorre� 
do fundamentalmente no exterior, ou a ele se destinando, com o grupo 
de Sonora, ela protagonizaria, basicamente, uma retomada da "acumula
ção nacional". O conflito armado havia, no entanto, desmantelado rela 
tivamente a estrutura de produção e nova etapa começa, realmente, no 
periodo Cãrdenas, que cria as condições infra-estruturais para a reto
mada. em termos de maior consistência, da acumulação em termos nacio
nais. 

O processo não e, no entanto, imediatame� 
te linear, nem claramente visivel desde. o início. Ou melhor, o 11ajus
tamento 11 da passagem do comando do bloco hegemônico se faz, no início, 
com o 11evitamento 11 de choques frontais. Os grupos burgueses vitoriosos 
na Revolução estão escaldados pelos "eventos revolucionãrios 11 e resol
vem suas contradições internas com extrema habilidade. A tal ponto que 
a tarefa da costura definitiva do ciclo revolucionário cabe agora a s� 
tores pequeno-burgueses em ascensão. Caso Ünico na Amêrica Latina ate 
a Revolução Boliviana de 1952, o novo Estado mexicano - e a Constitui 
ção de 1917 garantia, desde logo, a propriedade privada - emergia am
putado do "setor terrateniente 11. A Revolução havia cortado, de forma 

espetacular,a via usual de transformação dos latifundiários em burgue

sia industrial, como havia acontecido na Argentina, Brasil e outros 

paises da América Latina. Esta via seccionada tomou, então, um novo im 

pulso na pequena burguesia capitalista que passou a utilizar o apare

relho estatal como nova alavanca de acumulação de capital. Acumulação, 

como vimos, em nivel nacional. E o Cardenismo constitui-se, indubitavel 

l) Leopoldo Solis, La Realidad Económica Mexicana: Retrovisiõn y Pers
pectivas, Sigla XXI Ed., México, 1986. 
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mente, na expressao pol1tica deste processo. 
Entretanto, em seus pronunciamentos políti 

cos como pré-candidato, cãrdenas manifestou �empre um posicionamento 
ligado ã ortodoxia callista,usando, inclusive, invariavelmente, ter
mos de reverência ao 11 Jefe Mãximo". Este, por sua vez, acabou, tam
bém, não se opondo ã nomeação de cãrdenas - que ele não desejava ini 
cialmente - na medida em que este governaria limitado por um progra
ma de governo adredemente preparado. Trata-se do Plan Sexen3l que, 
em dezembro de 1933, no mesmo congresso do PNR que havia designado 
Cãrdenas como candidato, sofreu alqumas modificações, especialmente 
no campo da política agrãria, por meio da qual as lideranças agrárias 
esperavam encaminhar suas reivindicações. 

Em funçao d( s efeitos da crise de 1929, a 

partir de 1934 a campanha pela retomada da reforma agrâria torn�va-se 

sobremodo consistente. Assim, já um ano antes da ascensão de Cãrdenas 

i presidincia havia uma subreptfcia mudança de clima politico,o que, 

no entanto, não punha em xeque, ainda, o papel de chefe supremo as

sumido por Calles. Aparecendo, ainda, como continuador do 11 establish

ment 11 politico assentado por Calles, Cãrdenas deu inicio ãs longas gi
ras eleitorais. Visitou as mais recônditas regiões, os mais remotos lu 

garejos, conversou com milhares de pessoas, escutou, e anotou, milhares 

de reivindicações e sugestões. Ao final da gira eleitoral havia percor

rido literalmente o pais inteiro e tinha diante de si uma quadro bastan 

te real da situação mexicana. Ainda assim, sua vitõria, em julho de 

1934.era. ainda, em grande medida, o resultado do controle das eleições 
pelos Ministério do Interior e PNR. Cárdenas era visto ainda como de
pendente do 11 Jefe Mãximo 11

• Apenas no ano de 1935 pôde desvencilhar-se
sistematicamente dos elementos callistas no governo. Fortaleceu, en
tão, sua posição frente a Calles e, aproveitando hàbilmente as diver

gências de ambos, pôde, então, eliminâ-lo politicamente e partir para 

uma nova política de mudanças sociais. Cãrdenas estava, então, em fins 

de 1935 e principias de 1936, em condições de imprimir uma política in 
dependente ã frente do governo mexicano. Terminava, poderiamas dizer, 
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a primeira fase do governo Cãrdenas que vai ate o desterro de Calles n� 

pr�mavera de 1936. Começava. então, a segunda fase, de 1936/38, periodo 
do auge das reformas sociais no campo agrãrio e da política de naciona
lizações e do fomento estatal da industrialização. Mais tarde,de 1938/40, 
a politica cardenista direcionou-se no sentido da consolidação política 
do regime. 

O fim do Maximato e a conseq�ente consolida 
çao politica do regime Cãrdenas são, portanto, resultantes diretos e i

mediatos da vitoria de Cãrdenas no confronto com Calles no interior da 
"fam{lia revolucioniria 11

• No periodo Calles havia ocorrido, a rigor,uma 
crescente paralização do desenvolvimento revolucionãrio e que pôde ser
retomada com a alteração no pólo hegemónico do sistema. Com Cãrdenas
viabiliza-se a reativaçao das transformações estruturais, o que impli
cou na efetivação daquelas reformas necessãrias para a posterior estru
turação definitiva do Estado mexicano. As reformas efetuadas no perío
do Cãrdenas foram, portanto, a preliminar indispensãvel, pois, sem elas

a estruturação do Estado mexicano depois da etapa armada da Revolução

não teria sido possível tal como se deu.
No início de seu governo Cãrdenas estava cer 

cado por uma maioria de seguidores de Calles. Também no Congresso,os s� 
guidores de Calles eram maioria. Previa-se, por conseguinte, a possibi
lidade da continuidade da dependência ao "Jefe Mãximo". O Maximato man
teria, então, com Cãrdenas, sua via de continuidade. Cãrdenas represen
tava, no entanto, uma corrente definida e que estava disposta ã obten
ção da hegemonia no interior da "familia revolucionaria". Grupos opos
tos de callistas e cardenistas começaram a se formar de maneira nítida 
no Senado e na Câmara de Deputados ate que em meados de junho de 1935 
a divergência entre estas duas forças tornou-se antagônica. Os callis
tas representavam, basicamente, a grande burguesia dependente e o capi 

tal estrangeiro, e os cardenistas, conhecidos como a Ala Esquerda, re
presentavam, basicamente, os setores médios ansiosos de ascensao e re
formas. Segundo Francie Chassen de LÕpez ( l ) Cãrdenas representava 

1) Francie Chassen de LÕpez, Lombardo Toledana y el Movimiento Obrero
Mexicano(l917/1940), Ed.Extemporãneos,Me
x ico , l 977 , p. 17 6. 
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as novas forças progressistas que se compunham das mediana e pequena bu� 

guesias, ambas de tendências nacionalistas que lutavam pelo poder politi 

co e pelas reformas necessárias para prosseguir na modernização do pais,o 

desenvolvimento do capitalismo mexicano e a melhoria de sua condição de 
dependência frente ao imperialismo. Para levar a cabo, no entanto, estas 

reformas e enfrentar a burguesia conservadora, os setores médios carde

nistas necessitavam apoiar-se na força das classes trabalhadoras. Tenh� 
-se presente aqui que o México viveu, nos anos posteriores ã depressãq o

processo de substituição de importações que trouxe consigo um extraordi
nário crescimento da indGstria de transfon.,ação durante o sexênio carde

nista. O nGmero de empresas subiu de 6.916 a 13.510, enquanto O capi
tal invertido práticamente duplicou ( l ).

Cãrdenas repre�entava, entao, os interes
ses destes novos burgueses, na medida em que respondeu ãs necessidades 

de sua ascensão ampliando a infra-estrutura e m0dernizando o pais. Estes 

empresários não estavam, ainda, neste momento, articulados numa força 
aglutinada e organizada como estavam os centros patronais que sempre at� 
caram a politica reformista de Cárdenas. Sua articulação se completa so
mente no perlodo 1941/43 com a fundação da "Cãmara Nacional de la Indus
tria de Transformaciõn (CANACINTRA)", o que ocorre apenas apôs um longo 

pleito contra a "Confederaciõn de las Cãmaras Nacionales de Comercio 
(CONCANACO)" e 96 empresas industriais que mutuamente amparadas se posi
cionavam contra a Secretaria (Ministério) de Economia para a fundação da 
CANACINTRA ( 2 ). 

Lázaro Cárdenas representava os interesses 
destes novos empresários e estimulou, extraordinariamente, em seu gover

no, a criação de condições favoráveis ao seu crescimento, o que, de res

to, os dados acima corroboram. E os interesses que, por outro lado, o g� 

1) Tzvi Medin, Ideolo2ia y Praxis Política de Lázaro Cãrdenas, Sigla XXI
Ed., Mexico, 1974, p. 118; 

2) Veja-se a respeito Marco Antonio Alcázar, Las Agrupaciones Patronales 
en México, Jornadas 66, El Colegio de México, México, 1970, pp.46/47. 
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verno Cãrdenas atacou foram, de um modo geral, os do capital estrangeiro 
e de produtores internos ineficientes. Quando, no entanto, os novos in 
teresses começam a se consolidar, Cãrdenas acaba também se posicionando 
frente ã nova realidade, freiando seu próprio reformismo. 

Como representante de grupos sociais no 

vos em ascensão, Cãrdenas esteve, portanto, desde cedo, disposto a impl� 
mentar uma pol,tica própria de acordo com a visão dos grupos que represen 
tava. Os conflitos com Calles alcançaram corpo, por outro lado, com a im
plementação da politica educacional socialista e também, por outro lado, 
no revivido - por parte de alguns setores callistas - anti-clericalismo 
radical, cujo expoente mais extremado era o Ministro da Agricultura e ex
-governador de Tabasco, Tomás Garrido Canabal. Cãrdenas anotou assim, em 
seus 11Apuntes 11 (28/4/1935) a campanha contra ele desatada pelos elementos 
callistas: "Intensa campanha vem-se fazendo contra o Governo em todo o 
paTs por elementos partidãrios do general Calles. Estes individuas que, 

com sua conduta imoral trairam a Revolução e ao prÕprio general Calles, 

dirigem descargas de intrigas contra o Governo ao sentir que perdem suas 
posições de lucro. Quando os indivTduos se desviam de suas primeiras ro
tas, passando da modéstia ã abundância,e lógico que se tornem inimigos 
dos princ1pios da Revolução a que pertenceram. Homens que chegam a esca
lar altos postos nem sempre são leais ãs inquietudes e aspirações dos 
trabalhadores e, ãs vezes, nem são capazes de compreender que a comodi
dade e a riqueza lhes transtornam a mentalidade ao grau de que não sentem 
quando o povo deles se afastou. Continuam sentindo-se 'revolucionãrios' 1 1 

( l ) . 
Estas duas ordens de conflitos revelam, 

'

cabalmente, os dois polos antagônicos que o callismo e o cardenismo re-
presentavam: Calles é radical no aspecto conservador - pelo menos para 

Cãrdenas o anti-clericalismo extremado significava um desvio do canal de 
reformas que a sociedade mexicana estaria a necessitar - e Cãrdenas no 

âmbito reformista. Não haveria necessidade, para Cãrdenas, de combate a 

1) Lãzaro Cãrdenas, idem, p. 317.
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nenhum setor social especifico, as reformas seriam necessárias e deveriam 
ser realizadas em profundidade e sem desvios. 

Alem disso, a inquietaçao social que caracte
rizou o primeiro ano do governo Cãrdenas colocou, igualmente, em relevo a 
divergência entre os dois grupos quanto ã forma de encarã-la. Em 19 de 
abril de 1935, Cãrdenas escrevia em seus "Apuntes": "Pessoas que visita
ram Sinaloa ao senhor general Calles me contam que se expressa em termos 
pouco favoráveis aos operários: ma��festando-se contrário ãs greves( ... ) 
Durante os movimentos de greve ultimamente registrados, os operários não 
têm estado inconseqüentes; colocaram-se dentro das possibilidades econô
micas das prõprias empresas, que é a politica do governo" ( l ). 

O recrudescimento da luta social, antes de 
criticãvel ou enfrentãvel, era, para o grupo Cãrdenas, sintoma visivel 
de que a Revolução Mexicana não havia completado seu ciclo no campo so
cial. Era, pois, necessário para o Cardenismo, dar um fecho ã Revolução 
Mexicana. E a inquietação social do primeiro ano do governo Cárdenas co� 
porificou-se, rapidamente, num enorme crescimento dos movimentos grevis
tas. 

1) Idem.

AUMENTO DO NOMERO DE GREVES NO INICIO DO PERIODO CARDENAS 
t,-------------------·----·--··---------t 

Anos 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

NQ de greve 

13 
202 
642 
674 

576 
319 

NQ de grevistas 

. 

14.685 
149.212 
113.885 
61.732 
13 .455 

FONTE: Anuario Estadistico de los Estados Unidos Mexicanos, 
Direcciõn General de Estadistica, Secretaria de Eco
nomia Nacional, México, 1940. 
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Paralelamente ao extraordinãrio aumento dos 

movimentos grevistas, que reflete a crise surgida a partir de 1929, 

cresce o movimento sindical. Surge uma nova organização dos sindicatos 

como reação ã dissolução do "Confederaciõn Regional Obrera Mexicana 

(CROM)". E os sindicatos que abandonaram a CROM revelavam bastante vi

talidade, combatividade e contavam com o respaldo do presidente Lãzaro 

Cârdenas que se revelava simpãtico a eles ( l ). 

l} Veja-se a respeito, Joe C. Ashby, Organized Labor and the Mexican Re
volution under Lãzaro Cârdenas, Chapel Hill, University of North caro
lina Press, 1969, pp. 99 e segs.;

-

Jorge Basurto, Cârdenas y el Poder Sindical, Ed.Era, México, 1983,
pp. 118 e segs.; 

Pablo González Casanova, La Democracia en México, Ed. Era, México, 
1974, p. 233. 
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4.2.2. Da CROM a CTM: o movimento sindical anterior a Cârdenas 

A "Confederaci6n Regional Obrera Mexica-
1 na (CROM)", fundada em 1918, havia se consolidado com o fim da etapaª! 

mada da Revolução e representava a corrente ideol6gica majoritãria de
pois de 1918: o sindicalismo reformista. Um pouco depois, em 1921, for
mou-se a "Confederaci6n General del Trabajo (CGT) 11

, representante daº.!:!. 
tra corrente presente no movimento operãrio mexicano de então, o anarco 
-sindicalismo. A CGT chegou ao auge de sua influência em 1923, mas nun
ca chegou a ter a influência nem a força da CROM.

Ambas surgiram de um núcleo original cons 
titufdo pela "Casa del Obrero Mundial"(COM) 11 que havia sido fundada em 
15/7/1912,· isto e, no perfodo de Francisco Ignacio Madero, nos primór
dios dá Revolução. A COM havia se constitufdo na força dominante do mo 
vimento operãrio entre 1912 e 1918 a aglutinava militantes de todos os 
matizes ideolõgicos: anarquistas, socialistas e reformistas. Não se 
constitui'a, no entanto, numa confederação sindical como se entende ho
je e, sim, um centro de reuniões para trabalhadores manuais e intelec
tuais onde se discutiam ideias e se divulgava propaganda. O anarco-sin
dicalismo (anarquismo como filosofia e sind,ica"lismo como prãtica econo
mica) predominou ideolugicamente na COM ate 1914/15. Até então a COM re 
chaçava a ação politica em favor da"ação direta" ou econômica: o uso da 
greve, o boicote e a sabotagem. 

Depois dos acontecimentos de_ 1914/15 a 
inflexão se modifica na direção de um sindicalismo sempre mais refor
mista. Em 1914, em conseqaência da denuncia publica pelo assassinato 
de Madero e Pino Suãrez,o general Huerta fechou a COM, prendeu seus ll 
deres e confiscou sua imprensa. Ela pôde abrir suas portas novamente a 
21/8/1914 depois da derrota de Huerta. 

As questões referentes ã posição da COM 
quanto ã Convenção de Aguascalientes (1915) e a formação dos "batallo-
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nes rojos II na batalha de Ce.l aya sao outras tantas questões controversas 

que envolveram esta organização. James Cockroft falou de um "falso dese� 

volvimento aut6nomo 11 do movimento operário mexicano durante a Revolução, 

do grande erro da COM de unir-se a Carranza e ir lutar contra os opera-

rios e camponeses de Pancho Villa ( l ).E lamenta, ainda, que.ela nao 
tenha apoiado os partidários da Convenção de Aguascalientes. 

Na verdade, somente a observância do de
senvolvimento ideolõgico da COM permitirã entender adequadamente suas 
ações concretas. Os sindicatos de maior influência na organização foram 
os dos tipõgrafos, alfaiates, carpinteiros, sapateiros,e não a base 
de trabalhadores assalariados (de fábricas têxteis, de fÕsforos ou ci
garros, por exemplo). A partir do lema da "ação direta'' , o passo natu
ral que a liderança pequeno-burguesa da COM podia dar, então, era o do 
crescente reformismo. O tipÕgrafo Rosendo Salazar ao referir-se ao prin 
cipal l1der intelectual da COM, Antonio Diaz Soto y Gama, dizia que, 
"propugnava incansavelmente para que os sindicatos e as uniões - jã 
constitu{dos em federação, afastados totalmente das correntes politi
cas e religiosas que em geral fazem perigar a vida das organizações -
- não se deslustrassem atuando mediante formas que não fossem as exclu 
sivamente recomendadas pelo sistema sindical 11 

( 2 ). Assim, a"ação dire 
ta", ao marchar paralela com o afastamento político e o oportunismo da 
liderança, não permitiria,obviamente, que a COM pudesse aderir aos Pª! 
tidârios da Convenção que, ao contrãrio de Alvaro Obregõn mais tarde, 
nada tinha a lhes oferecer. Alem disso, os operãrios urbanizados sen
tiam-se superiores aos analfabetos camponeses de Zapata e Villa. Vic
tor Alba acusa-os de um certo sectarismo puritano, jã que"ao chegarem 
vil listas e zapatistas ã capital, em vez de estabelecerem um acordo com 
eles, os censuraram pelo fato de os camponeses que compunham suas hos-

1) James D. Cockroft, Precursores Intelectuales de la Revoluciõn Mexi
cana (1900/1913), Sigla XXI Ed., México, 1971; 

2) Rosendo Salazar e Josê Escobedo, Las Pugnas de la Gleba, 1907/1923,
reedição do original de 1923 pelo Partido Revolu
cionaria Institucional, Comisiõn Nacional Edito
rial, México, 1972, p. 46. 
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tes fossem pelas casas pedindo esmola aos burgueses, com a arma ao ombro 11

( 

Apesar do provãvel exagero da caracteriza

ção,não resta duvida, no entanto, que o movimento operário sem consciên

cia do conceito de luta de classes e sujeito ã ideologia pequeno-burgue

sa nao teve condições de atuar diferentemente, de alçar-se ã condição de 

vanguarda do movimento popular como um todo, por exemplo. Claro que vã -

rios l1deres e membros da COM se uniram aos zapatistas, como e o caso do 

prÕprio Soto y Gama, mas a COM como organização jamais se inclinou a fa 

vor da Convenção. 

Ao contrário, ligação institucional concre 

ta acabou formalizada mesmo com Ãlvaro Obregõn. As relações se estabelec� 

ram imediatamente apõs a tomada da capital pelas forças constitucionalis

tas de Obregõn em 1915. O inicio da cooptação da COM por parte de ObregÕn 

começou, inclusive, da forma mais prosaica possivel: a COM aceitou o ofe

recimento de dinheiro que Obregõn fazia. Começa ai, então, a longa tradi

ção de aceitar auxilio financeiro governamental com a conseqílente perda 

:dà independência. A cooptação obregonista da COM correspondia, na verdade, 

a um projeto que percebia a necessidade do apoio popular para o aplainame� 

- to do futuro politico de Obregõn, ao mesmo tempo em que impediria o enlace

da vertente operãria com a camponesa em armas. Combate sem quartel ao camp�

sinato e apoio decidido ao oportunismo das lidera�ças operárias, eis a ba

se da estratégia obregonista, a vanguarda burguesa mais lúcida da revolu

ção. Transferência de dinheiro, entrega de conventos para distribuição de

roupas e viveres, concessão de imprensa, nomeação do líder Luis Napoleõr

Morones como gerente geral da "Compania Telefónica y Telegrãfica Mexicana 11

são outros tantos atos, ainda de 1915, que atrelaram definitivamente a COM

ao obregonismo
Por isso, jâ nao causa surpresa que, logo 

apos, a liderança da COM tenha abandonado seu apoliticismo e proposto for 
mar os "batallones rojos" de operários para lutar ac lado da facçâo que ha 
via sido tão "compreensiva" e contra os ex�rcitos camponeses de Francis
co Villa. Claro que a decisão de firmar o Pacto Casa del Obrero Mundial/ 

1) Victor Alba, Las Ideas Sociales Contemoorãneas en México,Fondo de Cul
tura Econõmica, México, 1960, pp. 174/175.
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Carranza que dai surgiu não foi unânime. As discussões, internamente na 
COM, revelaram dois blocos nitidos: os nacionalistas-constitucionalis

tas a favor e os anarquistas-internacionalistas contra o Pacto ( l ) . 

A maioria pró-constitucionalista venceu e o Pacto foi 11aprovado 11 a 
11/2/1915 e assinado a 17/2/1915 em Veracruz. Mesmo assim, o Sindicato 
Mexicano de Electricistas 11 negou-se a firmar o Pacto e lutar ao lado de 

Carranza, apesar de Obregon poucos dias antes haver dado ganho de causa 

a uma greve sua e admitido a gestão operária do sindicato. 

Isto, no entanto, não foi suficiente para 

impedir que se formassem seis "batallones rojos" que foram ã guerra em 

março de 1915. Regressaram ã capital em agosto, depois de haverem par

ticipado das célebres batalhas de Celaya, nas quais Obregõn destroçou 
o exército villista. Em retribuição, o governo deu ã COM o velho Jockey

Club porfiriano, a Casa dos Azulejos ao lado do Palácio de Bellas Artes

no centro da capital mexicana, para sua nova sede. Paralelamente,Carra�

za licenciou, de imediato, os 11batal lones rojos 11 • Cumprido o seu papel,

os operãrios ja não deveriam estar armados ...
º::-) 

A CROM �� assim, resultante direta da 
11claudicação 11 da COM. Ela surge no congresso de operários realizado na 

cidade de Saltillo a partir de 19 de maio de 1918. O nome da nova conf� 

deração que se formava suscitou, desde o início, acirrada polêmica entre 

as suas facções formadoras. Os anarco-sindicalistas e socialistas pediam 

a palavra 11regional 11 para poder ingressar em alguma Internacional; e 

os reformistas exigiam a palavra 11mexicana 11 para mostrar o carãter na

cional da organização. 11Confederación Regional Obrera Mexicana" acabou 

sendo o compromisso, enquanto o lema escolhido era de origem anarquista: 
11Salud y Revolucion Social". 

A sede da CROM foi colocada em Aguascalie!! 

tes (longe do Distrito Federal e de Carranza), mas, já em 1921 durante 

a presidência de Obregon,ela se transladava para a capital ( 2 ). A 

atuação da CROM caracterizar-se-ia pela "ação múltipla": ação econômica 

l) Veja-se Adolfo Gilly, idem, pp. 182 e segs.;
2) Vicente Lombardo Tolédano, Teoria y Prâctica del Movimiento Sindical

Mexicano, Universidad Obrera, Biblioteca del Trabajo Mexicano, México,
1974, p. 49; Também in: Marjorie Clark, ílrqanized Labor in �exico,
Russell and Russell, N.York, 1973, p.61.
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e Politica. Mas, como observou Francie Chassen. esta açao nao tinha ne
nhuma relação com a ação politica de partido de que falava Lenin; era
uma politica para conseguir o melhoramento econômico da classe operâria, 
nao para realizar uma revolução socialista ( 1 ). 

A luta ideolõgica entre socialistas,anar 
co-sindicalistas e reformistas, no entanto, continuou dentro da CROM, 
tendo a hegemonia pendido, rapidamente, para os reformistas. Depois da 
Convenção de 1920 rea 1 i zada em Aguasca 1 i �ntes o,. 11 Grupo Acci Õn 1

� de Lui s 
Napolepn Morones freformista),obteve o controle quase completo da CROM, 
tornando-se Morones virtualmente seu ditador, e o carâter oportuni� 
ta que a organização passou a demonstra� a partir de então, não era 
mais do que o reflexo do oportunismo de seu líder. Na verdade, jâ ha
via, desde 19/8/191� um acordo secreto firmado entre Ãlvaro,Obregõn e 
os membros do 11 Grupo Acciõn 11

• Por este acordo, tornado público apenas 

em 21/8/1930, em troca de favores vârios. o 11 Grupo Acciõn 11 concordou em 

criar um Partido Laborista para apoiar a candidatura presidencial de 
Obregõn. O pacto estipulou, igualmente, que pelo menos durante um dia 
da semana o Comitê Central da CROM teria oportunidade de tratar diret� 

mente com o presidente sobre problemas trabalhistas ( 2 ). 
Assim, cumprindo-se o acordo de agosto de 

1919, fundou-se, em dezembro do mesmo ano, o Partido Laborista com as 
finalidades precipuas de apoiar a candidatura Obregõn e para fortalecer 
a CROM como central única dos trabalhadores no México. Ainda que se pr� 
clamasse partido operãrio, o programa do Partido Laborista apelava tam
bém is classes médias e camponesas para difundir um programa reformista 
e conciliador, ou seja, a antitese da luta de classes. Para a CROM a 1� 

ta de classes existia apenas no marco econômico e sua meta central 

era a descentralização da riqueza, ideia afastada da socialização dos 
meios de produção, conforme havia sido enunciado originariamente em Ve

racruz na reunião preparatória para o Congresso de Saltillo {1918). Em 

1) Francie Chassen de LÕpez, idem, p. 33;
2) Veja-se Marjorie Clark, idem, pp. 72/73.
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1923
J
durante a V Convenção Anual. a CROM pronunciou-se, claramente, por 

um reformismo nacionalista: "A Convenção resolve que o movimento operã
rio mexicano ê de carater nacionalista ... " ( 1 ). 

Na verdade, a luta ideolõgica e toda a ques 

tão da hegemonia interna da CROM jã estavam delineadas desde 1920 quando
De la Huerta dava ã CROM não apenas apoio moral, mas também financei 

ro. O melhoramento econômico dos operãrios estava dirigido pelo governo 

e os membros do "Grupo Acciõn" eram jã, funcionãrios públicos. Alem dis 

so, a CROM jã havia estreitado relações com a "American Federation of 

Labor (AFL)" dos Estados Unidos, 1 iderada na época pelo sindicalista con 

servador Samuel Gompers. Este fato foi, desde logo, o detonador de um 

sem-número de protestos dentro e fora da CROM. A Federação de Sindicatos 

de Tampice, por exemplo, declarou-se independente da CROM precisamente 

por discordar das relações com a AFL. Jã em 1918 tinha havido, inclusi

ve, um intento de formar uma central operãria radical opositora ã CROM, 

o "Gran Cuerpo Central de Trabajadores de la Regiõn Mexicana''. Ainda

que não tenha tido êxito, este intento jã aponta, no entanto, para a f�

tura "Confederaciõn General de Trabajadores(CGT) 11• 

Em convenção realizada em Aguascalientes, 
em 1920, os elementos radicais realizaram uma última tentativa de neu 

tralizar o poder de Morones e do "Grupo Acciõn" dentro da CROM. Fracas 

sado este intento, no ano seguinte, 1921, com a convocação de vários 

sindicatos (tranviãrios, padeiros e operãrios têxteis do Distrito Fede 

ral )
1 
reuniu-se a "Convenciõn Radical Raja" que acabou fundando a "Con

federaciõn General de Trabajadores (CGT)" e se pronunciou a favor dos 

princ,pios do comunismo libertário e da ação direta. 

Depois de se unirem à III Internacional(os 

comunistas haviam conseguido convencer os anarco-sindicalistas a tanto), 

ainda no mesmo ano, comunistas e anarco-sindicalistas dividiram-se e es 

tes lograram retirar a CGT da citada organização. A partir de 1922 os 

anarco-sindicalistas passaram a dominar a CGT de forma inconteste. 

l) El Demõcrata, México, 22/9/1923, citado por Francie Chassen de LÕpez,
idem, p. 37. 



160) 

Um dos resultados diretos desta evolução do 

movimento operário mexicano foi que o governo passou a apoiar a CROM e 

perseguir diretamente a CGT. Marjorie C1ark observa que Obregõn deport� 
va os anarquistas e comunistas estrangeiros, mas 

selneiros norte-americanos da CROM ( l ). Mas a 

deixava em paz os co� 

CGT tambêm foi pers� 

guida pela CROM, com a anuência do próprio presidente Alvaro Obregõn.A

pesar de ter sido a única alternativa radical ã C�OM no inicio da déca

da de 1920, não teve, no entanto, a CGT, suficiente força para conver -

ter-se numa alternativa real. 
Desta forma, a CROM constituiu-se, desde sua 

fundação atê a chegada de Cãrdenas ao poder, na principal organização 
operãria mexicana. Sua fundação significou antes o resultado de um com

promisso entre os anarquistas, socialistas e 11tradeunionistas 11 que reco 
nheciam a importância da criação de uma central operãria nacional, do 

que jã, 11ab-initio 11

, o triunfo do reformismo como quer Severo Iglesias. 
( 2 ) • 

Atê fins de 1920, em realidade, o controle 
hegemõnico definitivo da CROM não estava assegurado de forma inconteste 

para nenhum grupo, mas ã medida que o 11Grupo Acción 11 de Luis Napoleõn 

Morones ia crescendo, seus opositores começaram a abandonar a organiza

ção. Assim, o inicio da verdadeira consolidação do reformismo e do opo� 
tunismo dos grupos dirigentes da CROM pode ser marcado a partir da forma 

ção da CGT em 1921. Quando os anarco-sindicalistas, socialistas, comuni� 
tas e atê reformistas, isto e, todos os que estavam ã esquerda do 11Gr� 
po Acciôn 1

� fundam a CGT estão se declarando vencidos e renunciando a CO!!_ 
tinuar atuando dentro da CROM. De 1921 em diante, então, a CROM represe!!_ 

tou o triunfo definitivo do reformismo no movimento operário mexicano. 

Em 1927, quando a CROM estava no auge de seu 

poder, e seus principais lideres eram funcionãrios públicos, Vicente Lom 

1) Marjorie Clark, idem, p. 83;
2) Severo Iglesias, Sindicalismo y Socialismo en México, Editorial Gri

jalbo, Mêxico, 1971, p. 42. 
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bardo Toledana ( 1 ) caracterizou a liberdade sindical no México como 
"um novo caminho criado pelo Estado para a emancipação integral do pr� 

letariado e um direito limitado ã defesa de seus interesses materiais, 

tratando-se do capitalismo" ( 2 ). Foi igualmente feliz ao caracterizar, 

mais adiante, no mesmo livro, a vocação oportunista desta central op� 

rãria: "A CROM sabe que seu desenvolvimento depende da habilidade com 

que saiba eludir os obstãculos e aproveitar os momentos oportunos.Pre

fere ( ... ) não formular doutrinas e juízos frente aos fatos, mas resol 
ver estes a seu favor"( 3 ). 

A importância de uma aglutinação em torno 

do nacionalismo econômico como freio ao imperialismo norte-americano foi 

apresentada constantemente como justificativa para a aproximação da CROM 

ao Estado e tambêm entre operãrios e capitalistas ( 4 ). �m função dis

so, o Ministério de Industria. Comercio e Trabalho,ã frente do qual se 

achava o Hder do "Grupo Acciõn 11 e da CROM, Luís Napoleõn Morones,at!:!_ 

ava no sentido de harmonizar os interesses de trabalhadores e capitali� 

tas, considerando que "a pugna que se acreditava inevitãvel entre o ca-

pital e o trabalho desapareceria na maioria dos casos 1

1 ( 5 ). 

Já estavam, portanto, no passado os dias em 

que a CROM combatia por um socialismo resultante da luta de classes. 

Agora a CROM identificava-se com um trabalhismo que deveria trazer con 

sigo a harmonia de classes, o que permitiria Jte mesmo o elogio do Pre 

sidente Calles, o 11Jefe Mãximo 11 da Revolução, pois a CROM era ... 11tra 

balhista, mas não unilateral, progressista mas, sem sacrificar os mais 

1) Um dos principais lideres da CROM, seu Secretário Geral inclusive,
apesar de nunca haver pertencido ao "Grupo Acciõn 1

1• Foi o mais im
portante intelectual da organização e seu principal orador. Ingres
sando no Partido Comunista, acabou rompendo com a CROM em 1932 de
pois de pronunciar o célebre discurso 110 caminho está ã esquerda 1

1 

("Depois das leis agrária e operária a Revolução não avançou: o ca
mi nho estã ã esquerda 11 ); 

2) Vicente Lombarda Toledana,

3) Idem, p. 86;

La Libertad Sindical en México, Talleres 
Linotipogrãficos La Lucha, CROM, México, 
1927 , p. 1 6; 

4) Veja-se CROM, 1/5/1927, p. 75;
5) Idem, 15/4/1927, p. 54.
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altos prindpios humanos ao engrandecimento material" ( l ). 
A CROM ligou, destarte, sua sorte ·a da "fa

milia revolucionaria", ao avanço do caudilhismoque vicejou na década de 
1920. Seu declinio, entretanto, começou já antes da eliminação deste p� 
culiar caudilhismo com a ascensão de Lázaro Cãrdenas ao poder. A ri 
gor, a partir do assassinato de �lvaro Obregón (17/7/1928) o prestígio 

da CROM começou a decair fortemente e a organização começou a entrar em 

crise. Apesar de o assassino, José de Leõn Torral, um fanático católico, 
ter atuado, com toda a probabilidade, de forma isolada, muitos obrego

nistas, de imediato, passaram a acusar Morones e a CROM como autores in 

telectuais do crime. Os próprios investigadores do crime procuraram i�, 

plicar os membros do "Grupo Acciõn" no assassinato,mas estas acusações 

nunca conseguiram, efetivamente, ser provadas no processo. As seqLJelas 

das acusações, entretanto, ficaram, e se viram, depois, acrescentadas 

pela ação de Emílio Portes Gil a partir de sua ascensão ã presidência 

da República. Obregonista, mas indicado por Calles, o governador de Ta
maulipas Emílio Portes Gil chegou ã presidência num quadro de composição 

entre o callismo e o obregonismo. Suas desavenças com Morones vinham 

desde 1922, mas se tornaram irreversíveis a partir de sua chegada ao 

governo de Tamaulipas em 1925, num momento em que Morones estava tra

tando de controlar todas as organizações sinJicais do Estado. Portes 

Gil o deteve e criou organizações favoráveis a ele e a seu governo. 

Desde então, as relações entre Portes Gil e os líderes da CROM estavam 

totalmente deterioradas e, na presidência, atuou no sentido da destruí 

ção da CROM ( 2 ). Conseguiu, então, sair vitorioso dos episódios de

correntes da ida de Calles ã IX Convenção da CROM a 4/12/1928, conven-

l) Los Presidentes de México ante la Naciõn, 1821 a 1966, Editado pela 
LXVI Legislatura da Câmara dos Deputados, México, 1966, Tomo III, 
p. 695;

2) A respeito das relações entre Emílio Portes Gil e os lideres da CROM,
veja-se Entrevista de Emílio Portes Gil in: James Wilkie e Edna Mon
zõn de Wilkie, México visto en el Sigla XX, Instituto Mexicano de In
vestigaciones Econômicas, México, 1969, pp. 1347 e segs.
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çao na qual foram feitos ataques ao presidente. Apesar de Calles ter 
ido na condição de presidente do recém-fundado Partido Nacional Revolu 

cionario (PNR), Portes Gil conseguiu que Morones admitisse seu erro e 

anunciasse sua retirada da vida publica: "Analisando a situação produ

zida nos últimos dias e apõs um rigoroso exame dela. chego ã conclusão 
que talvez não fosse eu o indicado para cumprir esta obra(PNR) e que, 

para facilitã-la, e para acabar com toda suspeita que pudesse existir 

com relação aos verdadeiros motivos que animaram minha atitude, devo 

retirar-me, absoluta e definitivamente, da vida política e voltar,co

mo volto desde hoje,ã condição do mais obscuro cidadão que jã não te� 

ta ser, nem o serã nunca, fator político no México ( ... )Conta o Mexi 

co com um Governo Provisõrio Constitucional que tem a força incontra� 

tãvel da legalidade. o apoio sincero e entusiasta de todos os homens 

que se preocupam pelo bem do México" ( 1 ). 

A partir desta vitõria sobre Morones e 

a CROM, Portes Gil e seu governo iniciaram, literalmente, uma cruzada 
de perseguição, usando todos os meios possiveis para destrui-la. Per

mitiram que os grupos radicais atuassem com mais liberdade, fomenta

ram dissidências patrocinando, inclusive, convenções de agrupamentos 

separados da CROM. Ao mesmo tempo, a CGT começava a fortalecer-se. A 

1/5/1929 acabou ocorrendo, depois de muitos anos, a primeira manifesta 

çao operãria sem a cooperação dos comunistas. 

A meta real de Portes Gil. por outro la

do, era voltar a formar uma confederação operária nacional que fosse 

controlada por seu governo e o PNR. Est� objetivo, ao fim de um longo 

processo, acaba efetivamente se realizando, mas apenas no governo Lã

zaro Cãrdenas. Para tanto, no entanto. foi necessãrio que também a CGT 

desaparecesse. Em realidade, ela não resistiu aos embates do callismo 

e seus lideres haviam caido igualmente no oficialismo. t assim que a 
CTM, ao final do processo. vai empalmar a grande sintese da central 

oficial . 

l) El Universal, 8/12/1928.
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A chegada de Lâzaro Cárdenas ao poder ocorre. 
portanto, num quadro sindical e operário de grande dinamismo e de osc.:!_ 

lações na correlação de forças entre os diferentes organismos represe� 

tativos do operariado mexicano de então. Este dinamismo. por outro la

do, encaixava-se no próprio projeto politico cardenist� na medida em 

que,ate a criação da CTM. o governo Cárdenas esteve interessado na dis 

solução da CROM por suas notórias vinculações com os reqimes anterio

res. Podemos dizer, então, que a dissolução da CROM e a decadência do 
11caudilhismo revolucionário" correspondem. neste momento histórico. ã 
crescente combatividade dos novos sindicatos e ã ascensão dos novos 

setores pequeno-burguese� que terão em Cãrdenas seu principal porta

-voz, o que descobrira uma correlação de forças que apontará para uma 

nova hegemonia politica nos marcos do Estado pós-revolucionário. 
Neste momento, como se referiu. as greves 

tinham invulgar recrudescimento e alcançavam um caráter politico de 
grande magnitude. Contavam. ademais. com uma postura benevolente e sim 
pãtica do governo. o que fez com que crescesse o número de decisões 
favoráveis aos trabalhadores por parte da justiça. E esta questão es
teve. evidentemente. presente tambêm na base do acirramento do confli 
to entre Calles e Cãrdenas. acabando, no final. por precipitar o seu 
desfecho de forma definitiva. 



4.2.3. A conquista da hegemonia no interior do PNR e o rompimento 
com Plutarco Elias Calles 
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A 11 de junho de 1935 seis senadores pr� 
curaram o general Calles em sua residência de Cuernavaca em busca de li
neamentos politicos para sua ação. Calles foi bastante claro. Falou lon

gamente sobre o pernicioso das greves que,naquele momento, paralisavam a 
diminuta industria nacional. Ao final da reunião, cinco senadores se re
tiraram e o sexto, Ezequiel Padilla, idealizou uma entrevista perguntan
do a Calles se haveria inconveniente em dirigir ã imprensa as declarações 

que havia acabado de fazer. Calles respondeu: 11 Nao tenho objeçao. Não hã 
segredo algum no que acabo de dizer" ( 1 ). 

O senador preparou, então, um texto que 
foi aprovado por Calles. Cãrdenas, sabedor do assunto, tentou, em vao,um 
contato com Padilla para evitar a publicação da entrevista, mas conse

guiu apenas impedir que ela fosse publicada no jornal El Nacional ( 2 ). 
O impacto foi considerãvel e outros õrgãos de i,nprensa e personalidades 
politicas estabeleceram a relação entre esta declaração e a de anos an
tes em que semelhantemente o 11 Jefe Maximo" havia liquidado com a presi
dência de Pascoal Ortiz Rubio. Aliás, Calles havia falado com franque

11

za: Estã ocorrendo exatamente o que aconteceu com Pascoal Ortiz Rubio. 
Um grupo se dizia 'ortizrubista' e outro 'callistà' e ambcs causaram o 
desenlace dos acontecimentos" e continuou discorrendo sobre o pérfido 
das rivalidades e dos personalismos que apenas conduzem ao desastre fi- na 
1. ( 3 ) . 

• 

- ' 
1) O diãlogo esta reproduzido em John;W.F.Dulles, Ayer en México. Uma Crõ

nica de la Revolución, 1919/1936; fondo de Cultura Económica, México,-
1977, p. 851;

2) Cârdenas ordenou 
 

pessoalmente qoe  
á entr�vista não fosse publicada no

El Nacional. Ela foi, no entanto, publicada no Excelsior e no El Uni
versal de 12/6/1935; 

3) yeja-se Excelsior, 12/6/1935.
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Mais para o fim da entrevista o 11Jefe Mãximo 11

advertiu: 110 pais tem necessidade de tranqllilidade ... Faz seis meses que 

a nação estã sacudida por greves constantes ... As organizações operári

as estão oferecendo em muitos casos exemplos de ingratidão ... Recorde

mos ... O que se obtém destas ominosas agitações? Meses de folga pagos, 

o desalento do capital ... Nada detêm o egoísmo das organizações e de

seus lideres 11 

( l ).

No mesmo dia, Cãrdenas escrevia em seu diário: 

11 Com suas declarações confirma o general Calles seu propósito de inter

vir na politica do pais, rompendo assim o oferecimento que me fez em 

Baixa Califórnia 11 

( 2 ). 

No dia seguinte, a imprensa apareceu repleta 

de mensagens e felicitações, por parte de politicos e empresários, ãs 

patri6ticas palavras do 1
1Jefe Mãximo 11 da Revolução. Entre os felicita 

dores estava também a CROM ( 3 ). Nem no dia de sua posse na Presidên 

eia, Calles havia recebido tantas mensagens. Emilio Portes Gil foi 

testemunha da romaria da multidão de funcionarias graduados e políti

cos que foram a Cuernavaca levar cumprimentos ao 11Jefe Mãximo 11
( 4 ). 

Os acontecimentos alcançavam grande velocidade e pareciam repetir o 

que havia acontecido a Pascoal Ortiz Rubio e aos demais 11presidentes 

satêlites 11

• Calles estava, uma vez mais, retomando o poder e Cârdenas, 

que havia chegado ã Presidência com inegável simpatia popular, jã 

"cheirava a queimado 11 no peculiar dizer de Luis González ( 5 ). 

Mas, a realidade que, aparentemente, não era 

perceptível, de fato, agora era verdadeiramente outra. E Cãrdenas 

agiu com presteza e determinação. Aliãs, ja no dia 11 de junho havia 

l} Excelsior, 12/6/1935;
2) Lazaro Cãrdenas, idem, p.320;
3) Rosendo Salazar, Historia de las Luc:.as Proletarias de México,

1930/36, Talleres Gráficos de la Naciõn, México, 
1956, pp. 171/172; 

4) Emilio Portes Gil, Quince Anos de Política Mexicana, Ediciones Bo
tas, México, 1941. np. 499/500; 

5) Luis González, Los Dias· del Presidente Cãrdenas, Historia de la Re-
voluciõn Mexicana 15, El Colegio de México, Méxi-
co, 1981, p. 40. 
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começado a agir, conforme se deduz das anotaçoes em seus "Apuntes":".l'\s 
23 horas apresentou-se em Palãcio Froylãn Manjãrrez, diretor de El Na
cional, informando-me que o general Matias Ramos, presidente do Comitê 
Executivo do Partido Nacional Revolucionãrio enviou-lhe, para publica
ção, declarações que o general Calles deu ontem ao senador Licenciado 
Ezequiel Padilla, falando da situação pol,tica do pa,s e atacando a ati 
tude das organizações operãrias. Chamei o general Ramos e lhe fiz co
nhecer ditas declarações que Excelsior e El Universal publicaram. Apre
sentei-lhe a situação que lindavam,os ataques que provocariam para o 
próprio general Calles e, por Último, que as explorariam os políticos 
inimigos do Governo e aduladores do general Calles. Manifestei-lhe que 
deveria apresentar imediatamente sua renúncia de presidente do Partido 
Nacional Revolucionário. Assim o fez" ( l ). 

Dois dias depois, no dia 13 de junho, anotava, 
novamente nos "Apuntes", para a questão operãria, central neste conten
cioso: "Em declarações que fiz hoje, justifico a conduta das organiza
ções operãrias sustentando uma vez mais que as greves sao conseq�ência 
lôgica da exploração que sofre a classe operãria" ( 2 ). 

Para o dia 14 Cãrdenas convocou o Ministêrio 
e refere: "Ãs 19 horas reuni o Gabinete no Palãcio Nacional manifestan
do-lhes que,considerando embaraçosa sua situação pela amizade que os li 
ga com o general Calles, aceitava que apresentassem sua renúncia, o que 
logo fizeram" ( 3 ). 

No mesmo dia 14, em Manifesto a Nação, Cãrde
nas proclamava: 11( ••• ) Elementos do mesmo grupo revolucionãrio (feridos, 
certamente, porque não obtiveram as posições que desejavam no novo gove� 
no) têm se dedicado com toda sanha e sem ocultar suas perversas inten -

1) Lázaro Cãrdenas, idem, p. 320;
2) 
3) 

Idem· 
Idemi Fernando Benitez (Lázaro Cãrdena� y la Revolución Mexicana

!

III. El Cardenismo, FondÕ-de Cultura Económica, México, 1978,pp.33/34)
refere nue Cãrrleni:ls havia dito, com sua brevidade costumeira: "Senho
res, como compreenderão facilmente, as declarações do gen. Calles obri 
gam-me a pedir-lhes suas renúncias para 1ue eu fique em liberdade de
nomear a novos colaboradores. Devo fazer-lhes notar que o gen.Calles 
carece de razão ao tratar os assuntos de meu governo do modo como o 
fez". 
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çoes, desde que se iniciou a atual administração, a opor-lhe toda a sor 
te de dificuldades ... Os problemas de trabalho que se têm apresentado 
nos ultimos meses e que se traduziram em movimentos grevistas ... sao a 

conseqtlência do acomodamento de interesses apresentados pelos dois fato 
res da produção e que, se causam algum mal-estar e ainda lesionam mome� 

taneamente a economia do pais, resolvidos razoavelmente e dentro de um 
espirita de eqüidade e justiça social, contribuirão, com o tempo, a fa
zer mais sólida a situação económica ... Declaro que tenho plena confian 
ça nas organizações operãrias e camponesas ... Creio ter direito a que a 

nação tenha plena confiança em mim ... " ( l ) . 
William Cameron Townsend relata que Cãr 

denas, de imediato, enviou, por avião, "emissãrios pessoais seus para 
entrevistar os governadores e chefes de zona com o recado: "o se -
nhor presidente da República me enviou para apresentar ao Sr. os seus 
respeitos. Ao mesmo tempo deseja saber qual serã sua atitude com rela
çao ã critica que o general Calles fez de sua atual administração'. Os 
que nao se declararam claramente anti-callistas foram substituídos por 
pessoas fieis a Cardenas" ( 2 ). 

Desta forma, diante da estudada açao p� 
lítica de Calles que, no primeiro plan� criticava a postura dos sindica 

tos mas, em realidade, tentava retirar os espaços disponíveis para Cãr
denas se mover, este, por sua vez, ao contra-golpear, de imediato, con
seguiu capitalizar esta prova de força em seu favor com extrema rapidez 

e habilidade. 
De outra parte, desde o início1 Cãrdenas 

obteve o apoio dos novos sindicatos que se viram ameaçados em sua exis

tência pelas declarações de Calles. Esta ação dos novos sindicatos foi, 
sem duvida, fundamental para a sobrevivência política de Cãrdenas pois 
sedimentou uma base de apoio concreta desde o início da crise, bem como 
permitiu a corporificação do enlace entre uma base de apoio popular mais 
ampla, ainda que um tanto difusa no início, e o projeto político carde-

l) El Universal, 14/6/1935; 
2) William Carneron Townsend, Lázaro Cardenas, Demócrata Mexicano, Bio

grafias Gandesa, Mêxico, 1959, pp. 113/114. 
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nista propriamente dito. 

Mas, isto por si s� nao permitiria que 
Cardenas saísse vencedor de uma tão seria crise de política interna. 

Este apoio dos setores populares não explica por si só a vitória de 

Cardenas, mas a acoplagem deste apoio ao que Cãrdenas poderia fazer 

por si permitiram, em essência, a sTntese salvadora do seu mandato. 

Claro, a presteza de Cardenas e sua imediata ação no sentido da sedj 

mentação de pontos-chave de sustentação foram igualmente fundamentais 

para que não fosse apeado do poder ou nele permanecesse totalmente de� 

moralizado. Com efeito. desde o inicio do seu mandato Cardenas colocou 

elementos de sua absoluta confiança em todos os postos-chave da vida 
nacional. especialmente no Exercito. Sem que o processo fosse perc� 

bido desde o in1cio por causa da parcimônia e do espaçamento das nomea 

ções, elementos leais foram colocados na direção geral do Exército, bem 

como nos comandos das grandes regióes militares. Acrescente-se aqui que, 

na verdade, Cardenas era um militar. Era um general da Revolução. Tinha, 
portanto, longa experiência como soldado ativo e era visto por muitos 

militares como um 11dentre eles 11

• Tinha prestígio nas mais diferentes 

correntes politicas no Exército e grande apoio entre os oficiais jo

vens. Alem disso, logo ao assumir, Cardenas reativou a carreira de mui

tos dos antigos generais carranzistas que haviam sido relativamente mar

ginalizados sob o regime sonorense e com cuja lealdade podia contar em

caso de conflito com Calles.

Desta forma, mesmo que no inicio de seu 

mandato tivesse pouca influência no seu próprio Gabinete e nos governos 

dos Estados, poderia, em caso de necessidade, recorrer ao Exercito.Aliãs. 

Cãrdenas costumava dizer que em 1934 11

0 governo ainda dependia do Exér

cito" e havia, pois, que fortalecer a lealdade ao executivo ( l ).Como 

chefe das Forças Armadas tomou, portanto. as medidas necessárias para 

assegurar o respaldo dos chefes militares. como o controle dos forneci
mentos de guerra em caso de necessidade. 

l) Citado por Lesly B. Simpson, Many Mexicos, The University of Califor
nia Press, Berkeley, 1967, p. 294. 
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Quanto a medidas concretas nesse particular, 

logo no início do seu mandato nomeou a Manuel Avila Camacho, pessoa de 

sua inteira confiança, para o cargo de sub-secretário junto ao Ministro 

da Guerra Pablo Quiroga. Passados 6 meses, com a renúncia de seu prime_!_ 

ro Gabinete, nomeou a Andrés Figueroa para o lugar de Quiroga. Figueroa 

conteve habilmente as diferentes facções do Exército durante as crises 

que se sucederam no periodo 1935/36. Quando Figueroa morreu em novembro 

de 1936, Ãvila Camacho foi guindado ao posto. Ãvila Camacho e, em últi

ma instância, Cãrdenas, controlava, então, a Secretaria (Ministério)e a 

sub-secretaria. Mais que isso, em dezembro de 1934 Cãrdenas nomeou para 

o cargo de inspetor-geral do Exercito ao general Heriberto Jara. A ele

cabia o controle e inspeção das 33 chefias de operações, das 26 guarni

ções de praça, dos 35 batalhões de infantaria e sapadores e dos 19 regj_

mentos de cavalaria, bem como a supervisão da produção de material de

guerra nas fabricas do Exército. Pouco depois, a partir de 1937 a dire

çao de Educação Militar e suas dependências subalternas passaram a depe�

der tambêm da mesma inspeção ( l ).

Desta forma, Cãrdenas sentia-se, em junho de 

1935, suficientemente forte, e até preparado, para aceitar a provocação 

de Calles. Sentiu-se, então, em condições de rejeitar, na qualidade de 

Chefe de Estado, de imediato, as acusações de Calles e exigir a renün -

eia do Ministério. Diante desta reação efetiva de Cãrdenas, Calles recu 

ou. A rigor, a reação de Cãrdenas e o recuo de Calles jã haviam sido 

"ensaiadas". Cãrdenas jã havia medido forças com seu opositor, jã havia 

lhe dado uma "estocada" e o refere assim, em seus "Apuntes" de 3 de maio 

de 1935: "Diferentes amigos do general Calles, entre eles alguns dos que 

formam parte do Gabinete vem insistindo com ele para que siga intervin

do na política do país. Esta gente o porã a perder. Senadores e deputa

dos vão e vem, freqaentemente, a entrevistar-se com o general Calles tra 

1) El Ejêrcito de la Revoluci5n, Monografia del Ejêrcito Nacional, México,
1938, pp.32/33. Veja-se também Alicia Hernãndez Chãvez, La Mecânica
Carde�ista, Historia de la Revoluci5n Mexicana 16, El Colegio de Mêxi
co, Mexico, 1981, p. 44.
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tando de assuntos políticos. Em duas entrevistas que tive com o gene 
ral Calles expressei-lhe a conveniência, para o Governo e para ele 
mesmo,de afastar-se dos políticos,ao quE me tem respondido: 'Jâ me can 

so de dizer-lhes ... que me deixem em paz'. No entanto, tem-se podido 
comprovar que veio de Sinaloa com o propõsito de'influir' numa mudança 
na política trabalhista do Governo" ( 1 ). 

Este "antecedente", na verdarle, jã aponta_ 
va para o choque futuro e seu provãvel desfecho. Esta realidade era,no 

entanto, apenas palpãvel para Cárdenas e poucas pessoas mais no México 

da êpoca. A grande maioria da sociedade mexicana de então não vislum

brava o desenrolar possível dos acontecimentos que poderiam ocorrer. E 
quando os acontecimentos começaram a oco rer, a grande maioria da pop� 

lação pensou na reprodução dos episódios do Maximato. Calles estaria 

reafirmando sua condição de "Jefe Máximo" e Cárdenas seria mais um pr� 

sidente a ser jogado na esteira do Maximato. 

A reação de Cárdenas e o recuo de Calles 

revelavam, no entanto, a nova inflexão da política mexicana da epoca. 

O Maximato estava se esfacelando. E Calles recuou bastante. Disse não 

apenas que suas declarações haviam sido desvirtuadas pela imprensa, co 
mo anunciou, ao mesmo tempo.sua saída para o exterior. Esta "fuga" de 

Calles provocou, naturalmente, uma radical mudança no quadro político 

interno mexicano da época. Os próprios partidários de Calles procura
ram aproximar-se de Cãrdenas, e Calles, jã nos Estados Unidos, passava 

a ser alvo de candentes ataques políticos. 

Cãrdenas aproveitou, então, o ensejo para 
mudar integralmente seu governo. No lugar dos seguidores de Calles de

mitidos, colocou partidãrios seus ou antigos rivais do ex-"Jefe Mãximo", 
como o nomeado Ministro da Agricultura Saturnino Cedillo. Os partidá

rios de Calles que mantinham, no entanto, ainda bastiões nas províncias 

tambêm lã foram atingidos. Apoiado em seu conquistado prestígio políti

co, o apoio do Exercito e de adversários de Calles, como Emilio Portes 

Gil, Juan Andrew Almazãn e Saturnino Cedillo, Cârdenas começou a demi-

1) Lázaro Cárdenas, idem, pr. 318/319.
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tir atê mesmo os governadores cal listas ( l ). Por decisão do Senado, as 
eleições para governador foram anuladas e os governadores ligados a 
Calles substitu{dos. 

Apesar de a Constituição Mexicana recolher 
a idéia geral da Federação, elaborada pela vez primeira pelos constitui� 
tes norte-americanos de Filadélfia, a dependência real dos governadores 

frente ao Presidente é bastante acentuada, no que não se distingue maio� 

mente da realidade dos demais países da América Latina e de todo o mundo 
periférico ( 2 ). No caso mexicano, portanto, os governadores podiam ser 
depostos com relativa facilidade pelo governo federal através de difere� 
tes recursos jurídico-políticos que compreendiam desde a 11renuncia volun 
taria 11 

( o governo exige que o renunciante peça licença} até a 11desapari 
ciõn de poderes". Este recurso, em tudo radical, permitia ã legislatura 
federal eliminar não somente o governador como, também, os deputados e 
demais autoridades locais. Aliãs, Cãrdenas foi o presidente que mais 
11desapariciõn de poderes" declarou ( 3 ). Alicia Hernãndez Chãvez refere 
que ... 11salvaram-se apenas os governadores de Hidalgo, Nayarit e Tlaxca
la e em 14 Estados a mudança foi espetacular ( 4 }. Assim, pela declara
ção de 11desapariciõn de poderes 11

, pela decisão de tornar nulas as elei
çoes, ou de licenças forçadas, o Cardenismo passou a dominar, a partir 
de 1935, em Coahuila, Colima, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Ta

maulipas e, a partir de 1936, em Ciapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Nuevo Leõn, Oaxaca e Yucatãn. Em outros casos, a crise coincidiu com o 

período de eleições normais do poder executivo, como em Aguascalientes, 

Campeche, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Puebla e San Luís Potosi. No ca
so de Veracruz, convocaram-se novas eleições, pois o governador Manlio 
Fabio Altamirano havia sido assassinado. No caso de Michoacãn o governa

dor morreu num acidente e se convocaram novas eleições também. No total, 

1) Veja-se Alicia Hernãndez Chãvez, idem, pp. 60/75;
2) Quanto ao significado do Federalismo no Brasil e na América Latina,

bem como o Federalismo no mundo desenvolvido e no mundo periférico
veja-se meu trabalho, O Federalismo brasileiro: um transplante norte
-americano com rejeição, 29 capitulo de As Vertentes Federalista e Mu
nicioalista do Estado Brasileiro, Fundação SEADE, São Paulo, 1988;

3) Pablo González Casanova, La Democracia en MéYico, cit. ,p. 37;
4) �licia Hernãndez Chãvez, idem, p. 60;
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houve 25 mudanças durante a cri se ( l ) . 

Desta forma, fica evidenciado o carãter 

profundo das modificações políticas efetuadas por Lãzaro Cãrdenas nos 

Estados a partir de seu confronto com Calles. O resultado deste con

fronto implicou, portanto, em alterações substanciais na vida políti

ca mexicana e o regime pÕs-revolucionãrio iria alcançar sua estrutura 

çao definitiva. Assim, alem de desarticular os grupos políticos callis 

tas incrustados no Exército, nas secretrias de Estado e outros postos

-chave, conseguiu provocar nas diferentes entidades da Federação uma 

alteração conjuntural que permitiu inverter o equilibrio do poder poli 

tico com a mudança da maioria dos governadores. Em 1936 cãrdenas tinha, 

então, sob controle a maioria politica na maior parte dos Estados. 

Nos dias seguintes, diante da multidão 

que o aclamav� Cârdenas insistiu no sentido de que o elemento direti

vo e orientador da Republica Mexicana deve ser o Presidente da Republi

ca. Ressaltou que o presidente assume, no México, a função de ser "o 

Único responsãvel da marcha politica e social da nação. Acima do presi

dente não poderia estar nenhum 'Jefe Máximo'. nem partido algum 11
( 2 ). 

A partir de então, o Presidente da Republica seria de fato, não sõ "de 

jure 11
, o patriarca sexenal. Esta alteração da politica mexicana tornou, 

inclusive, obsoleta, e fez desaparecer da boca popular a quadra que fi

cou consagrada desde o tempo do Maximato: 
110 que vive nesta casa 

to senhor presidente, 

Mas, o senhor que aqui manda 

Vive na casa em frente 11 
( 3 ). 

Lãzaro Cãrdenas farã da presidência o f� 

tor diretivo e orientador, deixando ao partido a categoria de instrume.!:!_ 

to em relação ao governo. A preponderância passarã também do partido,na 

1) Idem; Veja-se também Frank Brandenburg, The Making of Modern Mexico,
Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N.Jersey, 1964, p. 81;

2) Veja-se Tzvi Medin, idem, p.70;
3)Luis González, idem, p. 44.
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medida em que era instrumento callista, ao presidente da nação. No Informe 

Presidencial do próprio ano de 1935, ao recordar as turbulências políticas 

que ameaçaram o regime republicano herdeiro da Revolução, Cárdenas con

cluiu enfãtico:"Bastou, no entanto,para desfazer a nascente ameaça, decla

rar ser o único responsãvel da marcha política e social da nação para que 

os trabalhadores todos e a opinião da Republica referendassem os atos do 

executivo a meu cargo" ( l ). Mais adiante, indicou jã, de certa forma.os 

rumos populares de seu projeto político: "Da mesma forma, julguei conve

niente reiterar as orientações a nosso Instituto Político no sentido de 

que seu funcionamento responda ao sincero propósito revolucionário de dar

-lhe cada vez maior intervenção ao povo" ( 2 ). 

O isolamento do callismo se acentua, portanto, 

cada vez mais. A constituição de um presidencialismo de fato e a nova na

tureza das relações entre o presidente e o Partido Nacional Revolucioná

rio obrigam os callistas a abandonar o partido e a criar sua própria or

ganização, o Partido Revolucionário Constitucional. Este partido acabou, 

inclusive, não se corporificando. Afinal de contas, era o partido da ari� 

tocracia callista de latifundiários milionários que perdiam terreno para 

o novo elenco de forças sociais composto por operários, camponeses e elas

se média que Cárdenas representava.

Com a posição de poder de Cárdenas assim canso 

lidada sobre uma base social ampla e sólida, o retorno de Calles dos Est� 

dos Unidos em dezembro de 1935 já não tinha condições de abalã-lo. Calles, 

entretanto, havia voltado para "defender o regime callista" e desafiar n-9.. 

vamente ao governo cardenista, mas o que não havia conseguido antes,evl 

dentemente, que não conseguiria agora. Calles declarou com clareza que 

era contrário ã reforma agrária e ã politica operária cardenistas, do que 

se valeram elementos anti-cardenistas para tentar uma alteração politica 

que tinha como pólo aglutinador o antigo "Jefe Máximo". O resultado foi 

que a 10 de abril de 1936 Plutarco Elias Calles e também Luís Napoleõn 

l) Lázaro Cãrdenas, Informe Presidencial, in Diario de Debates de la Câ

2)Idem. 
mara de Diputados, XXXVI, Tm10 II,l/9/1935,nQ 2,p.23; 
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Morones Luis Le6n e Melchor Ortega foram expulsos do pais. A 7 de abril, 
depois e Cãrdenas haver recebido um sem-numero de informes de chefes mi 

litares sobre uma nova campanha subversiva empreendida por generais 

callist s, deu instruções ao general Francisco Mugica que comunicasse a 
Calles necessidade de sua saída do país ( l ). A 9 de abril ãs 10 ho

ras da oite, quando Calles repousava, acometido de gripe, foi preso pelo 
general Rafael Navarro. No momento da prisão, Calles lia "Mein Kampf" de 

Adolf H tler. O jornal ·01timas Noticias de Excelsior refere que 1 diante 

da orde de preparar as malas ate a madrugada, Calles perguntou o motivo 

de tal rdem, ao que Navarro respondeu: "As condições do pais o 

exigem" Calles ergueu-se, então, da cama para dizer: "Considero-me seu 

prision iro. O senhor pode colocar-me diante de um pelotão" ( 2 ). 

Quando Calles desembarcou do Electra em 

Brownsv lle 1 no Texas, falou aos jornalistas da debilidade de Cãrdenas e 

do caos em que o México estava envolvido, como se soubesse que,enquanto 

assim f lava, na Cidade do Mexico, Cãrdenas era conduzido a um hospital 

para se operado de apendicite ( 3 ). Em seguida, Calles voou para o 

oeste o de declarou ao Los Angeles Times: "Não estou de acordo com as 

present s tendincias comunistas do Mexico ... "( 4 ). Era o fim do Maxi

mato. E a, em certo sentido, o fim ing16rio do Maximato. 

1) Veja se Fernando Benitez, idem, p. 43;
2) Olti s Noticias de Excelsior, 10/4/1936. Segundo John W.F.Dulles,

op.cit.,p.617, ã pergunta de Calles sobre sua expulsão Navarro havia
resp ndido: "Sou soldado e cumpro ordens". A isso Calles teria contes
tado: "Se se tratasse de minha prõpria escolha não abandonaria o país,
mas uma ordem do presidente e não tenho outrél coisa a fazer do que 
ob.ed er. Fàrci os_preparati vos para a vi agem". Em segui da, fez a l �u
mas a�adas telefonicas: Segundo Fernando Benrtez, op.cit., p. 44, o 

pondente da Associated Press Clark Lee atendeu um telefonema de 
e lhe perguntou: "Se va de Mexico? 11 O ex-presidente respondeu: 

"No voy, me van". 
3) Luis onzãlez, idem, p. 78;
4) Idem; posteriormente fez declarações semelhantes em diferentes lugares

dos E UU. Fernando Benitez, op.cit.,p. 46 refere que declarou em Dallas:
"Fui xpulso do Mexico por combater o comunism.:). Mercê da graça de Deus 
as c isas muda-rao e poderei regressar a meu pais". 
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O processo nao foi, no entanto, sempre absoluta 
mente l ·near, jã que implicou, simultaneamente, na formação de uma coa
lizão p lítica que, ao unir todas as correntes adversarias de Calles, 

aproxim u tambem de Cãrdenas setores que não se identificavam com a p� 
litica e reformas preconizada. Desta forma, Cârdenas teve de, inicial
mente, onviver com figuras como o general Saturnino Cedillo, verdadei

or feudal" em San Luis Potos1 e que se tornou Ministro da Agri
cultura, Emílio Portes Gil na presidência do Partido Nacional RevoluciE_ 
nirio caudilhos regionai� como Juan Andrew Almazãn. Todos eles apoia

ram, d ididamente, a "decapitação" dos seguidores de Calles. Mas, evi

dentem nte, esta coalizão oferecia uma base insegura, pois, na verdade, 
o que s aproximava de Cãrdenas era apenas a aversão a Calles e, não, a
politi a econômico-social que se implementava.

Juan Andrew Almazãn foi, juntamente com Abelar

do Rod iguez,um dos principais caudilhos empre�.ãrios que se formaram no 
México da Revolução. Tendo se ligado a todos os grupos atuantes 

na Rev lução, inclusive ao zapatismo, depois de 1917, atuou ao lado 

de tod s os grupos que se opunham i Constituição para, depois de 1920, 
aprese tar-se como defensor da Revolução que, na verdade, sempre havia 
traido Em 1920 com a política de unidade nacional de Ã1varo Obregõn, 

Almazã tem todas as suas ambigUidades elevadas e inicia, então, sua 

incurs o pelo mundo dos negõcios ( 1 ). Estando ã frente da Chefatura 
Milita de Veracruz inicia aí, em grande escala, a exploração da bana
na. Lo o apõs, funda a "Compania Construccora Anãhuac" - construtora e 
pavime tadora de estradas - que se torna a contratista predileta do g� 
verno Almazãn ingressa, então, no seleto núcleo dos militares milio
nãrios No governo Pascoal Ortiz Rubio torna-se Ministro das Comunica

çoes e Obras Publicas. Este ministério tinha grande importância, pois 

um dos objetivos do governo era a criação de obras de infra-estrutura 

capaze de propiciar a industrialização. � frente do ministêrio a ação 

l)Veja se a respeito, Carlos Martinez Assad, Ricardo Pozas Horcasitas e
Mari Ramirez Rancano, Revolucionarias fueron todos, Fondo de Cultura 
Econ mica, Mêxico, 1982. 
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de Almaz n dirigiu-se, desde logo, no sentido de limpã-lo de empresãrios 
rivais e encaminhar os negõcios mais lucrativos ã sua poderosa "Compania 
Construc ora Anãhuac". Chegou, então, ao ponto de assinar os contratos 
de obras de construção, tanto como ministro, como contratista privado, 
permitin o que se dissesse que 11Almazãn, sendo Ministro de Camunicações 
e Obras ublicas, se auto-contratava", ou "e um que contrata consigo 
mesmo" ( l ). Chegou, inclusive, ao cumulo de alterar a ultima letra de 
seu segu do nome para dar a entender de que se tratasse de duas pessoas 
diferent s: " ... compareceram, por uma parte, a 'Compania Constructora 
Anãhuac', da qual e presidente o senhor general Juan Andreu Almazãn, e 
pela out a, o Ministêrio de Comunicações e Obras Publicas, da qual ê 
titular senhor Juan Andrew Almazãn ... 11 ( 2 ). E assim, a "Anãhuac" 
construi as estradas Cidade do Mêxico - Laredo e Matamoros - Mazatlãn. 

O passo seguinte, foi a fundação da "Compa
nia Impulsora de Acapulco" que usou o expediente de ocupar terras que 
nao eram suas, tomando-as dos camponeses indígenas que as possuíam sob 
forma ejidal. Começa, assim, o loteamento de Acapulco: urbanizar os ter 
renos, rrasar montes, construir estradas e o primeiro hotel. 

Aos desp jados não restava muito mais que lamentar-se. Haviam tido a mã 
sorte de viverem num lugar paradisíaco que deveria se transformar em lQ. 

cal de d scanso para milionãrios de todo o mundo. Almazãn havia tido o 
faro de nxergar esta possibilidade econômica e passou a transformã-la 
em seu p ojeto prõprio, dirigindo a sua operacionalização ( 3 ). 

Cãrdenas teve, então, de conviver politica
mente e Almazãn no início de seu governo. Para anulã-lo política e mi 
litarmen e, procedeu de maneira semelhante como o haviam feito Ãlvaro 

1) Idem, . 247;
2) Idem;
3) Veja-s tambêm na obra citada a fascinante trajetõria d� Abelardo Ro

drigue o ultimo dos presidentes satêlites, o caudilho empresarial
inato, pioneiro das industrias pesqueiras, do cimento,_cinematogrãfi
ca e a iação entre outras, que foi ainda alêm de �lmazan:_transformo�
-se no possuidor da maior fortuna individual do Mexico ate morrer no
ano de 1967.
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Obregõn. Plutarco Elias Calles e Pascoal Ortiz Rubio, isto e, dar-lhe 

oportun·dade de enriquecer-se, em vez de executã-lo. Em 1940 Alma

zan alç u-se, ainda, a candidato ã presidência da República, mas pe! 

deu a i  dicação para Manuel Avila Camacho, o candidato oficial do 11 Par 

olucionario Mexicano (PRM) 1

1• Almazan saiu do fracasso da con

eitoral politicamente liquidado, mas tendo recusado o caminho 

ião. 

Cãrdenas sabia que o isolamento dos indi 

gestos olíticos oportunistas que o cercavam sõ seria possível a par

tir do rescimento e do aprofundamento das organizações de massa dos 

dores e camponeses. Mas a estruturação das organizações sin

dicais orno organizações leais ao regime, em nível nacional, ainda es 

tava po se fazer. 

As organizações de massas,que haviam ti

do um n vel mínimo de estruturação atê então, apresentavam 11caracte -

sonorenses'' , isto ê, estavam moldadas no clientelismo típico 

caudilhista. Entretanto, nem todas eram iguais. Tinham dife

renças ntre si. Os sindicatos que se uniram em torno da ClM não fo-
ram, davia , tanto uma criação do governo, como a CROM havia sido 

vinte. 

Os camponeses, quando Cãrdenas assume,não 

ainda organizados nacionalmente. Quanto ã agricultura, o go -

rdenas apresentava-se diferente dos anteriores: tinha como me 

ofundamento da reforma aqrãria.Ds camponeses foram, então, em 

grande edida, organizados 11 desde o alto'i, mas, realmente, muitos de

les che aram a posse da terra. 

Fica evidente, então, que o governo Lãzaro 
apresenta 3 grandes eixos de atuação, isto e. atua principal
três grandes esferas: 

1) no relacionamento com os sindicatos e sua conduta frente

aos conflitos trabalhistas;

2) na política de reforma agrãria que conduziu a uma profun

da transformação da estrutura agrãria;
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3) na Pol1tica de nacionalização, cuja culminância foi a na
cionalização das companhias petrolfferas estrangeiras.

Estes três grandes eixos de atuação, 

em-se, portanto, nos grandes balisadores da estruturação do Es

ional Cardenista. 
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4.2.4. O Card nismo e o enquadramento sindical 

Quando da ascensao de Lãzaro Cãrdenas ã presi

dência mexica a em 1934 nada indicava que o movimento operãrio acabaria sen
do um dos pri cipais sustentãculos de seu regime. 

Jâ nos referimos ao multifacetado e oscilante 
quadro operãrio e sindical mexicano daquele momento histõrico, bem como ao 
interesse con reto do governo Cârdenas na dissolução da CROM por suas vincu
lações com os regimes anteriores. 

Desde a perspectiva sindical, no entanto, al-
cança import na qualidade de antecedente da aproximação, a fundação, 

em 1929� da " ederaciôn Sindical de Trabajadores del Distrito Federal". Os 

fundadores fo am 5 lideres da CROM - entre os quais o futuro Secretãrio -
-geral da CTM Fidel Velãzquez - , os quais, descontentes com a orientação 
política impri ida por Luis Morones dela se afastaram para fundar a nova en
tidade. Depois desse esgarçamento inicial, alguns anos depois, em 1933, es
tabelece-se u clara cisão na cúpula da CROM. Da posição conservadora de 
Luís Morones e 
orientação ma 
derança. E des 
'leral de 

companheiros desprende-se uma "ala esquerda", corrente de 
ista que tinha em Vicente Lombarda Toledana sua principal li 

a"ala esquerda" surgiu,em outubrJ de 1933,a"Confederaciôn Ge 
s y Campesinos Mexicanos (CGOCM)." 

Estas alterações, ocorridas em nível de cupu-
la sindical , essencialmente, expressão da divisão e heterogeneidade que 

classe operãria no início da dêcada de 1930. Realmente, 
eram flagrante as diferenças entre o operariado não qualificado e facilmen
te substituive do Distrito Federal - industrias de pequeno porte, muitas 
delas de tipo rtesanal - e os operarias dos grandes estabelecimentos indu� 
triais, 
dustria elêtri 

do pais. 

mo ferroviãrios, mineiros, metalÜrgicos,ou os ocupados na in
a ou do petrôleo espalhados por diferentes pontos do interior 

A ascensão de Cãrdenas ao poder não significou, 
no entanto, de imediato, qualquer apoio do operariado ou das lideranças sindl 
cais. Ati 1935 mesmo os sindicalistas mais ativos, como os da CGOCM lidera
dos por Vicent Lombarda Toledana, bem como os militantes do Partido Comunis
ta não brindar m nenhum apoio a Cârdenas. Esta postura alterou-se, entretanto,

2805745
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significativa ente,a partir das declarações anti-sindicais de Calles em 1935. 
A resposta i diata a estas declarações foi a criação, por parte dos sindi
catos reunido , do Comitê Nacional de Defesa Proletãria do qual surgiu a CTM 
em fevereiro e l936.( ). 

A intervenção de Ca 11 es, portanto, em vez de 
enfraquecer o movimento sindical, contribuiu a que se corporificasse uma ren_Q_ 
vação da alia ça entre governo e movimento operãrio. Esta aliança conduziu, 

por sua vez, um sõlido controle do Estado sobre os sindicatos, os quais ac� 

baram sendo corporados institucionalmente, em 1938, no reformado partido da 
Revolução - P rtido Revolucionãrio Mexicano (PRM) que substituía o Partido N� 

cional Revolu ionãrio (PNR). 
Não se excluam,de outra parte, as responsabili

dades das pró rias organizações operãrias no desenrolar do processo de atrel� 
mento,na medi a em que, incapazes de superar suas diferenças no interior da 
nova CTM, apr sentavam-se, obviamente, enfraquecidas diante do governo. Dos 
grandes confl tos havidos na epoca entre a "direita" e a "esquerda", ao fi
nal, as força conservadoras sairam vitoriosas. ( 2 ). 

O governo Cãrdenas, por sua vez, atuava conscien 
te e pragmati amente no sentido da manutenção da posição hegemônica sobre o 

movimento ope ârio por parte do Estado. A CTM perdeu, então, as condições pa-
ra organizar 
competiria ã 
ciõn Nacional 

proletariado agricola,o que, de acordo com o governo Cãrdenas, 
ecem-fundada organização nacional dos camponeses, a "Confedera
Campes i na ( CNC) ". ( 3 ) . 

Mais que isso, quando em 1938 Cãrdenas teve que 
adaptar o par ido politico aos grupos e forças sociais existentes no pais, 
incorporou ao "Partido de la Revoluciõn Mexicana (PRM) não somente a CTM,como 
tambem a CROM a CGT e os mineiros e metalurgicos. No fim das contas, a CTM, 

1) Sobre a fu dação e estrutura da CTM veja-se especialmente, Joe C.Ashby,
Organized abor and the Mexican Revolution under Lãzaro Cãrdenas, The Uni
versity of North Carolina Press, Chapel Hill, 1967, pp.72/97;

2) Veja-se Co federaciõn de Trabajadores de México, CTM 1936/41, Tal leres Ti
pogrãficos Modelo S/A, Mexico, 1941, diversos números do jornal com�nista
El Machete especialmente os de 1/4/1936 e 16/5/1937, e_Alicia Hernandez
Châvez, La Mecânica Cardenista (Historia de la Revolucion Mexicana, 1934/
1940, n9 l ) El Colegio de Mexico, 1981, pp.154/165. e o citado Joe C. Ashby�

3) Alicia Her ãndez Chãvez, cit. ,p.164.



182) 

debilitada ela crise e pela perda de seus membros mais politizados, e des
moralizados seus quadros mais entusiastas, caiu exausta e inerme nas maos 
dos antigos membros da CGOCM encabeçados por Fidel Velãzquez e seus "lobi
tos",e que mantim sob controle ati a atualidade. 

Estado,sob 
desigual de 
dos para os 

Na verdade, o relacionamento entre sindicatos e 
ãrdenas, seguia um modelo jã esboçado nos anos 20. O carãter 
ta aliança terã, entretanto, seus efeitos plenamente evidenci� 
trabalhadores apenas depois de 1940, quando uma política sindi-

cal combati a e vigorosa procedente do Estado jã cessara de existir. 

Efetivamente, ao contrãrio do que acontecia nos 
anos 20 qua do, no âmbito da CROM,a atividade sindical se via sempre mais 

limitada, o governo Cãrdenas sustentava inicialmente uma politica sindical 

combativa, 
meiro choqu 
cido expric 
condições d 

romovendo, inclusive, intensa mobilização popular. Jã no pri

com Calles, em junho de 1935, Lãzaro Cardenas havia reconhe

tamente a legitimidade da greve como meio para a melhoria das 

trabalho: ... "Os problemas de trabalho que se apresentaram 

nos �ltimos meses, e que se traduziram em mo�imentos grevistas ... são a 

conseqUênci da acomodação de interesses apresentados pelos dois fatores 

da produção e que, se causam algum mal-estar e ainda lesionam momentanea

mente a eco omia do pa'is, resolvidos razoavelmente e dentro de um esp'irito

de equidade e de justiça social.contribuirão com o tempo para tornar mais 
sõlida a situação econômica ... Declaro que tenho plena confiança nas organi

zaçoes oper rias e camponesas ... Creio ter direito a que a nação tenha

plena confi nça em mim ... " ( 1 ). 

Enquanto Cârdenas respondia a Calles e o enfren 
tava nesta uestão, os delegados de algumas organizações operãrias se reu
niam para t mar a decisão da "greve geral em todo o pais como unico meio

1) El Unive sal, 14/6/1935.
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de defesa ontra a possivel implantação de um regime fascista no Mexico"(l). 
De outra p rte, a 11 Confederaci�n General de Obreros y Campesinos de M�xico 
(CGOCM)", que tinha Vicente Lombarda Toledana no comando, lançava um Ma
nifesto co tra as manobras de Calles encaminhadas a estabelecer "uma era 
de repress o contra o proletariado do México" ( 2 ). Nesse meio tempo or-
ganizou-se 
pelas orga 
tos eram. 

ainda, o "Comité Nacional de De-Fensa Proletaria", "integrado 
izações que,desde o dia 12,estavam se reunindo, e cujos proposi
. pôr a salvo os direitos trabalhistas, apoiar Cãrdenas e for-

mar uma ce tra l uni ca de trabalhadores 11 ( 3 

No outro pÕlo da questão, Cãrdenas decide-se 
pela inter ençao pessoal nas relações capital/trabalho a partir da inter
vençao em onterrey em fevereiro de 1936. Na celebre alocução aos direto
res do Cen ro Patronal de Monterrey expôs a concepção do Estado como supre
mo juiz do conflitos sociais e apelou aos sindicatos para superarem suas 
rivalidade e se ligarem a um forte sindicato unico ( 4 ). 

Cârdenas justifica o papel arbitral do Estado como 
função do oder pÜb li co, 11conforme os pri nci pi os que governam nosso direi

to, o pode publico e o mediador nos conflitos que surgem diariamente nas 
relações o erãrio-patronais 11 ( 5 ), concluindo seu discurso alinhan
do os cele res'14 Pontos da Politica Operária Presidencial: Entre estes, al

guns são d importância fundamental ao nivel da anâlise que ora se faz( 6 ). 

No Ponto 2, Cãrdenas expressa a "conveniência na
cional de rover o necessãrio para criar a Central Onica de Trabalhadores 

l) Futuro, julho de 1935. Citado por Luis Gonzilez, Los Dias del Presidente
cãrdena , (Historia de la Revoluciõn Mexicana 1934/40, n9 15),El Colegio
de Mexi o, 1981, p.41;

2) Victor anuel Villasenor, Memorias de un Hombre de Izquierda,(I.Del Por
firiato al Cardenismo), Editorial Grijalbo, México, 1976, p.349

3) Arturo nguiano, El Estado y la Politica Obrera del Cardenismo,Ed.Era,
Mêxico, 1975,p.53; Tambêm, Luis Gonzãlez, cit. ,p.41;

4) Lizaro irdenas, Ideario Politico, Ed.Era.Mêxico,1972, pp.187/191;
origina mente no jornal El Nacional, Mêxico, ll/02/1936;

5) Idem, p l 88
6) Idem, p .189/191.
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Industriais que dê fim ãs pugnas inter-gremiais nocivas, por igual, a opera
rias, patrões e ao governo", propõsito que reafirma no Ponto 5,ao reiterar 
a posição de que não dispensarã ajuda a determinada organização proletãria, 
mas "ao conjunto do movimento operãrio representado pela Central Unitãria 11 (l). 
No Ponto 3 afirma secamente que 110 governo e o ãrbitro e o regulador da vi-
da social", no 6, "negação rotunda de toda faculdade ã classe patronal para 
intervir nas organizações dos operãrios, pois não assiste aos empresãrios 
direito algum para invadir o campo da ação social proletãria 11 e,no 7, de que 
"as classes patronais têm o mesmo direito que os operãrios para vincular 

, suas organizações numa estrutura nacional", para conclui� no Ponto 14, que 
11 0s empresãrios que se sentem fatigados pela luta social podem entregar suas 
indústrias aos operãrios ou ao governo. Isto sera patriõtico: o 11locaute 11

não" ( 2 ). 

No campo do trabalho,a conseqOência natural e 
imediata foi o aumento considerãvel do numero de ·greves: 

Ano 
__ 

NQ de �r
-
eves [ 

1935 642 
1936 659 
1937 833 
1938 794 

-=------------------

Fonte: Joe C. Ashby, cit., p. 99 

l ) Idem, p. 189 ; 
2) Idem, pp. 189/191.
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Industriais ue dê fim ãs pugnas inter-gremiais nocivas, por igual, a opera
rios, patrõe e ao governo", propõsito que reafirm� no Ponto 5,ao reiterar 
a posição de que não dispensarã ajuda a determinada organização proletãria, 
mas 11ao conj nto do movimento operãrio representado pela Central Unitãria 11 (l). 
No i rma secamente que 11

0 governo ê o ãrbi tro e o regulador da vi-
da social'', o 6, "negação rotunda de toda faculdade i classe patronal para 
intervir nas organizações dos operãrios, pois não assiste aos empresãrios 
direito algu para invadir o campo da ação social proletãria 11 e

1
no 7, de que 

"as classes atronais têm o mesmo direito que os operãrios para vincular 
suas organiz çoes numa estrutura nacional 11 , para concluir, no Ponto 14, que 
"os empresãr·os que se sentem fatigados pela luta social podem entregar suas 
indústrias a s operarias ou ao governo. Isto sera patriótico: o 1

1locaute 11

não 11 ( 2 ). 

No campo do trabalho,a conseqüência natural e 
imediata foi o aumento considerãvel do numero de greves: 

A
n gre

_
ves [ 

1935 
1936 
1937 
1938 

642 
659 
833 
794 

1 

Fonte: Joe e. Ashby, cit., p. 99 

1 ) Idem, p. 189; 

2) Idem, pp 189/191.
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Os tribunais trabalhistas, numa inflexão de rumos 
inusitada, p ssaram a decidir, de forma crescente, a favor dos trabalhadores. 
E os sindic tos começaram a conseguir aprovar contratos coletivos de traba
lho com a a uda do prÕprio Estado. 

Esta forma de regulamentação dos conflitos traba
lhistas, be como as nacionalizações de empresas que começam o ocorrer lo
go depois e que caracterizam fundamentalmente o governo Cãrdenas - nao 
alteravam, o entanto, as relações de propriedade. A estrutura bãsica do
sistema per anecia intocada, ainda que a desapropriação de empresas e sua 

nacionaliza evidenciem casos de passagem da propriedade para cooperati-
vas formada 

de 1936 a ti 
As desapropriações que começam a ocorrer a partir 

desde pequenas empresas ate grandes complexos administra-
tivos,causa do grande celeuma no pais e ampla repercussão no exterior. As 
primeiras d sapropriações ocorreram na "Compania Mexicana Gold and Coke" de 
Esperanza, oahuila; "Fundiciõn y Talleres Mecãnicos de Acapulco", Hidalgo; 
"Negociaciõ del Promontorio" em Durango; "Compania Inversiones del Oro de 
la Nori a y an Panta l eõn � no Estado de Zacatecas. "Fãbri ca de Fibras Duras 
Atlas" de S Potosi. ( l ). 

As nacionalizações que caracterizaram o periodo 
Cãrdenas oc rreram basicamente em 3 setores fundamentais, a saber: 

l) No -mbito da reforma agrária, a desapropriação de grandes exten

2) 

3) 

sos de terra na região de La Laguna (1936);

cionalização das ferrovias (1937) 
cionalização do petrÕleo (março de 1938). 

Asnacionalizações são a resultante do naciona-
lismo põs-R volução - o lema era"México para os mexicanos"- e alcançou sua 

plenitude a, pela metade do período cardenista ( 2 ). O prÕprio Cãrdenas o 

expressa claramente a 30/6/1934: "t indispensãvel realizar os princípios do 

Plano Sexenal que propõe a formação de uma economia ( ... ) que liberte o Me-

l ) Salvador 
Cãrdenas, 
mera aind 
rãrios de 

2) Sobre o n
fices del 
Colegio d 

ovo, La Vida en Mexico en el Período Presidencial de Lãzaro 
Empresas Editoriales, México, 1964, pp.278/280. O autor enu-
uma serie de outras empresas que passaram ao poder dos ope-

1935 a 1938. 

cionalismo pÕs-revolucionãrio veja-se Luis Gonzãlez, Los Arti
Cardenismo, (Historia de la Revoluciõn Mexicana, n9 14), EI 
Mexico, 1979, pp. 125/163. 
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xico da situação de economia colonial ... A formação de uma economia prÕpria 
nos livrarã deste gênero de capitalismo, que não se decide sequer a reinves 
tir seus lucros no Mexico, que se erige em perigo para a nacionalidade nos 
tempos aziagos, e que nao nos deixa ao final mais que terras ermas, subsolo

empobrecido, salãrios de fome e mal- estares precursores de intranqUilidades 
-bl. li pu 1cas ... ( l ) .

No caso especifico das ferrovia� a nacionaliza
ção jã havia iniciado com Josê Ives Limantour no prÕprio tempo do Porfiria
to: 51% de suas ações jã eram do Estado desde 1908 ( 2 ). A administração

de Lâzaro Cãrdenas acabou nacionalizando o restante, contemplando um proje
to do Sindicato dos Ferrocarrileros. Juan G�tierrez,· seu secretãrio-geral, 
expressou-o a Cãrdenas, ao dizer que era uma ação 1

1para iniciar a aplicação

do programa revolucionãrio tendente a socializar todos os ramos da economia 

para assim transformar gradualmente o sistema capitalista que existe em nos

so pais 11 
( 3 ). 

Num momento de dissociação jã visivel entre base

e cupula sindical, este era um projeto dos comandos sindicais, mais do que

dos prõprios ferroviãrios. Quanto a estes, numa situação de relativa inor
ganicidade, torna-se, por outro lado, impossivel mensurar ou tipificar de

forma conclusiva qualquer espêcie de projeto. 

Do ponto de vista governamental, ;de outra parte, 
estas decisões buscavam solução para a crise e a desorganização generaliza
das que assolavam todo o sistema ferroviãrio mexicano. Os acidentes ocorriam 
em grande numero, inclusive com choques frontais de composições. Era "la 
chocanteria 1

1 ( 4 ). 

l) Lâzaro Cãrdenas, Mensajes, Discursos,Declaraciones, Entrevistas Y otros
Documentos: 1928/1940, Sigla XXI Ed.,Mexico, 1978, pp.132/133;

2) Luís González, El Liberalismo Triunfante, Editorial Eclalsa, México, 1977,
p. 100; _ . 

3) Antonio Alonso, El Movimiento Ferrocarrilero, 1918/1959, Ed.Era, Mex1co,
1972, in Luis Gonzãlez, Los Artifices del Cardenismo, cit. ,pp.168/169 ;

4) Eduardo Suãrez, Comentarias y Recuerdos(l926/l946),Ed!torial Porru�,
Mexico,1977, p.146. O autor, ministro da Fazenda de Cardena�, c�ns1dera
que os choques se deviam ã falta de disciplina reinante, pois nao se obe-
deciam os regulamentos e não se aplicavam punições.
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Entrementes, o alvoroço entre os ferroviãrios 
sobrepôs-se ã crise que atingia o sistema ferroviário todo. Como em ca
sos anteriores, Cárdenas decidiu resolver a questão entregando a admini� 

tracão dos "Ferrocarriles Nacionales 11 aos próprios ferroviãrios, conside
rando que a melhor solução seria entregar a administração das questões 
aos próprios interessados, ou seja, os trabalhadores. 

O governo Cãrdenas considerava que ao lado do 

cooperativismo - que ele tanto estimulava - a administração operãria

das empresas se constituía numa medida que satisfazia necessidades das

massas e um avanço em direção de uma mais efetiva incorporação dos traba

lhadores. Na visão de Cãrdenas, a democracia não prescindia desta incorpo-

raçao. Seu projeto politico era apresentado como uma democracia de trabalha
dores. Para tanto, ampla campanha propagandistica percorreu o pais inteiro.

Com o propõsito, evidentemente, de que os operãrios aceitassem e se identi

ficassem com a ideia que,ao final das contas, estava destinada a aumentar 

o prestigio do prõprio governo entre as massas.

Era uma ponte que o regime estendia, era um enla
ce que o governo Cãrdenas tinha condições de estabelecer com as massas tra
balhadoras. E,nesse sentido, não havia limitações ou entraves para a difu
são da mensagem propagandística e as invocações dos trabalhadores. Assim, 
a apologia do regime era capaz de chegar ao ponto de proclamar: "Sim, ca
marada operário, camarada camponês, com Cãrdenas scrãs engrenagem no pro
cesso de produção, roldana e dinamo, mas também dirigirãs a caixa forte da 
tua fãbri ca ! 11 ( l ) . 

Desta forma, o governo perseguia uma imagem "so

cializante" que lhe permitisse estreitar seu controle sobre a classe ope

rãria,condicionada para tanto por seus lideres e organizações sindicais.

Incorporação e controle da massa trabalhadora eram os dois componentes

fundamentais de um projeto politico completo e auto-suficiente.

l} Luciano Kubli, Sureste Proletario, S/E., México, 1935, p. 80.
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Em 1938, referindo-se ãs cooperativas, ã admini� 
tração operãria das ferrovias e ã participação dos trabalhadores na admi
nistração do petrõleo então recém-expropriado, Cãrdenas declarava que esta
va sendo criado um novo sistema na produção econômica mexicana ( l ). 

Quanto ã nacionalização final das ferrovias o 
governo criou inicialmente o "Departamento Autõnomo de Ferrocarriles '� e 
como este não se mostrasse capaz de superar o estado falimentar da empresa 

ferroviãria, a 1/5/1938 o governo entregou a administração dos "Ferrocarri

les Nacionales de Mexico" ao sindicato da categoria.o original da estatiz� 
ção do restante dos "Ferrocarriles Nacionales" jã não e, portanto, a esta
tização em si, mas o seu traspasso para uma organização formada a partir 
do sindicato ferroviãrio, com o que Lãzaro cãrdenas estimulava a auto-ges

tão dos trabalhadores num grande emprendimento estatal. A administração 
operãria foi, portanto, instaurada desde cima e de onde se podia, inclusive, 
continuar controlando a ação do sindicato. ( 2 ). 

Isto significa, então, que os trabalhadores nao 
assumiram a propriedade dos bens do sistema ferroviãrio, mas que se conver
teram, apenas, em auxiliares do Estado. o ferroviãrio mexicano se conver
teu, no dizer de Arturo Anguiano, num "simples servidor de uma empresa que 
era 'patrimônio' da Nação" ( 3 ). O dirigente comunista Dionísio Encina 
por sua vez, observava em 1940 que ''todo mundo sabe que a administração

(operãria) das empresas, em seus pontos essenciais, estã nas mãos de fun
cionãrios do governo e não dos sindicatos" ( 4 ). 

1) Câmara de Diputados, Los Presidentes de Mexico ante la Naciõn, Informes,
Manifie�tos y Documentos de 1821 a 1966. Editado pela XLVI Legislatura 
de la Camara de Diputados, Mexico, 1966, vol.IV, p.99;

2) Gustavo Molina Font, El Desastre de los Ferrocarriles Nacionales de M�
xico, Biblioteca de Acciõn Nacional Mêxico 1940, pp.41/42. D autor e,
certamente, o mais acerbo critico d� admini�tração operãria das ferro-
vias; _. 

3) Arturo Anguiano, cit.,p.89; Veja-se tambem Anatol Shulgov�k�, Mex,co en
la Encrucijada de su Historia, Fendo de Cultura Popular,Mex1co,l968, 
p.318; 

4) Dionisio Encina, ÍFuera el Imperialismo y sus Agentes!IUnidos para hacer
avanzar la Revoluciõn!, Ed.Popular, Mexico, 1940, p. 80 . 
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O certo, no entanto, e que as organizações sin-

dicais apoiaram o "Sindicato de los Trabajadores Ferroviarios Mexicanos 

(STFRM)" tomando a nova realidade como um desafio que lhes permitiria de

monstrar sua capacidade técnica para a direção de ind�strias importantes. 

Tal posicionamento politico partia do pressuposto de que,vencido o desafio, 

o triunfo da administração operãria seria um encaminhamento fundamental do

socialismo.

O projeto politico do movimento operãrio organiz� 

do era, portanto, o de participar em escala crescente na direção e adminis

tração da economia nacional. Vicente Lombarda Toledana sublinhava que o que 

diferenciava a CTM das organizações operãrias anteriores era precisamente 
a participação na economia ( 1 ). 

No caso das ferrovias, no entanto, o resultado 

da administração sindical deixou muito a desejar. Em grande medida por 

problemas e obstãculos existentes anterio.mente. Sem recursos era total
mente impossivel livrar a "Ferrocarriles Nacionales 11 da bancarrota em que 

se encontrava. O equipamento das ferrovias, velho e antiquado, estava to

talmente obsoleto. As oficinas, as estradas, as ferramentas se encontravam 

em péssimo estado. Havia, alem disso, compromissos de pagamento de dividas 

de vãrios milhões de dÕlares a capitalistas estrangeiros, divida que se in

crementou sobremodo com a desvalorização do peso. ( 2 ).Pagavam-se, ainda, 

impostos e havia que se arcar com os preju12os decorrentes das tarifas de 

privilegio desfrutadas pelas companhias mineradoras norte-americanas e os 

exportadores de modo geral. Estas tarifas especiais não puderam ser supri

midas pela administração sindical por causa da oposição do governo carde
nista. 

Apesar da total impossibilidade de melhorar o 

estado financeiro da empresa,a •:administração sindical pagou, no primeiro 

ano, 20 milhões de pesos a seus credores estrangeiros, rompendo uma moratõ

ria praticada pelo governo desde hã muitos anos.Como eram recursos necessa 

1) Informe al VII Consejo Nacional, 28/4/1938 e Discurso que Analiza la Po
litica Nacional, 2/11/1939, in Confederaciõn de los Trabajadores Mexica
nos, CTM 1936/41, cit. ,pp. 599 e 735;

2) Vicente Fuentes Diaz, El Problema Ferrocarrilero de Mexico, Ed.del Au
. tor, México, 1951, pp.126/127.
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rios para a melhoria das estradas e do equipamento ferroviãrio,o ônus aca
bou recaindo sobre os trabalhadores,de quem se chegou a exigir ate mesmo o 
aumento de tempo de trabalho sem o pagamento do correspondente aàicional(l). 

Desta forma, o fosso entre a base trabalhadora e 
a administração sindical se faz sentir ã medida em que esta se 
burocratiza. O resultado são tentativas de greves, apedrejamento do edifi
cio sindical, constantes acidentes ferroviãrios e o sindicato, como sanção, 
facilitando a demissão dos trabalhadores ( 2 ). No caso dos petroleiros, cujo 
sindicato colaborava com o governo na administração do petrõleo, a situação 
chegou ao ponto de ser proibido todo o movimento de greve na industria pe

troleira( 3 ). 
Vê-se, então, claramente, que no contexto das 

relações capitalistas, estas impregnaram a administração sindical e deter-

minaram fundamentalmente as relações que se estabeleceram entre os operãrios 
e os novos administradores, que se preocuparam basicamente com a obtenção 
de lucros como qualquer empresa dominada pelo capital ( 4 ).

No caso da administração sindical das ferrovia� 
todas as questões essenciais procedem da origem do estabelecimento deste 
tipo de administração sindical. Como ela e resultante da decisão do Estad°i

que reservou a si mesmo a propriedade dos bens e como, por outro lado, 
os dirigentes operãrios estavam destitufdos de independência, a experiên-
cia, do ponto de vista da ascensão da classe operãria e do crescimento de 
sua consciência de classe, revelou-se praticamente inõcua. 

O governo carde11ista,ao conceder a administração 
da empresa ferroviãria ao sindicato, fortaleceu seu prestigio entre as 

1) Veja-se Rodrigo Garcia Trevino, "Los sindicatos y la administra�iõn de
las industrias", Revista de Economia, México, vollll, enero/abr1l 1939,
p.35;

2) Arturo Anguiano, cit., p.90;

3) Miguel Angel Velasco, La Administraciõn Obrera de las Empresas: Marxis
mo versus Anarco-sindicalismo, México, 1939, pp. 12/14;

4) Conforme Rodrigo Garcia Trevino, cit., pp. 33/36.
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massas ntou seu controle sobre um nucleo de trabalhadores cuja dissi-

dência poder a, em outras circunstâncias, parali ar o sistema vital dos tran! 
portes conseqüência, grande parte da economia do pais. Observa-se ainda 
claramente,n estratégia cardenista,que,nos casos de empresas em bancarrota, 

como as ferr viãrias, e também as cooperativas, a responsabilicade inteira da 
administraçã acabava recainjo sobre o sindicato. Quando, por outro lado, a 

indústria se apresentava com boas perspectivas, o governo marcava uma prese_!! 

ça mais efet va na administração, como foi o caso do petróleo nacionalizado. 
Estabeleceu- e aí uma administração mista ( l ). 

A participação do sinüicato e a colaboração dos tra
balhadores f ram,por outro lado,decisivas para que as ferrovias não parali

sassem e a i  dÜstria petroleira pudesse continuar e se desenvolver. Os traba
lhadores,na poca de Cãrdenas,rev�laram capacidade para dirigir grandes empre
sas, mas a s  tuação de total inadimplência do sistema ferroviãrio tornava im
possivel que houvesse, nesse caso, qualquer sucesso. 

mas, ao cont 

ção de tarif 

crever: "t d 

que nao se q 

tido de resp 
luta que põe 

dos a proteg 

O governo Cârdenas não sã não investiu recursos 
ex1g1u impostos, o pagamento da divida e impediu a eleva

s. Esta politica permitiu ao jã citado critico de Cãrdenas es-

sâbia politica, ãs vezes, entregar ao adversãrio uma situação 
er ou nao se pode sustentar, quando se tem confiança em seu sen

nsabilidade, e isto pode servir para evitar a continuação de uma 

m perigo interesses ou instituições que um e outro estão obrig� 

( 2 ) . 

De outra parte.o que ocorre em torno da aceitação 
dos encargos overnamentais por parte dos trabalhadores, através dos sindica-

tos como representantes reconhecidos, revela a existência
1
jã, de uma dis-

sociação a base trabalhadora e a direçao sindical. A aceitação do 
encargo corre ponde aos interesses da cupula sindical jã profissionalizada, 

l) Rodrigo Ga eia Trevino, cit., pp.39/40;
2) Gustavo Mo ina Font, cit., p.44.
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e nao nece sariamente da base trabalhadora. Como, no entanto, a base traba-

lhadora não reage - ou melhor, não tem condições de reagir - ãs tratativas 

feitas fora da esfera de seu alcance, não se pode, por conseguinte, fazer 

qualquer af·rmação conclusiva quanto a eventuais interesses da base trabalha 

dora. Corre o serã, por certo, dizer-se que os campos não estão de tal forma 

perfilados ue configurem antagonismos de interesses. 

Os acontecimentos - envolvendo a relação governo, 

cúpula sindical e trabalhadores -, tal como se deram,revelavam, certamente, 

organização da classe trabalhadora mexicana na dêcada de 30. 

Para uma si uação mais satisfatõria para a classe trabalhadora competiria a 

ela assumi sua organicidade e determinar a histõria dessa relação. 
-

A realidade objetiva e concreta, no entanto, e 

que o principal obstãculo para que a administração sindical - e tambêm as 

cooperativ s - pudessem desenvolver-se e se converter em poderosos organis

mos de pod r operário foi a situação mesma em que se encontrava o movimento 

dos trabalhadores: sua falta de organização, o dominio exercido por lideres 

sindicais ubordinados ã política oficial e SLa manipulação e controle por 

parte do E tado. O movimento dos trabalhadores carecia de independência. Não 

estava em ondições de impor, através da luta, s�as prÕprias decisões, in
clusive po sua prõpria incapacidade de tomá-las.

A administração operãria não se constituía, des

tarte, num entidade autônoma regida internamente pela livre determinação 

dos operãrios, no interior da qual estes pudessem nomear a seus dirigentes 

e impor, d 

fundamenta 

dos, depen 

mocrdticamente, o 

da administração 

entes do Estado e 

rumo que quisessem ã sua gestão. O significado 

operãria reside na ação de lideres burocratiza

cada vez mais afastados de sua base social e 

dos intere ses das massas populares. 

Diante desta situação começam a carecer de senti

do as crit cas ã política de nacionalizações,num quadro de utilização de ac� 

sações de ma tendência a um "socialismo mexicano". O projeto político carde 

nista nâo hegava, obviamente, ao socialismo, ainda que o termo tenha sido 

usado tant por partidãrios quanto por adversários do Presidente. 
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O posicionamento político -de Cârdenas, no entan 
to, guardou sempre uma uniformidade de aproximação e simpatia para com a cau 
sa dos trabalhadores. Seus primeiros atos nesta dire.ção datam da êpoca de 
1925/28 ao ocupar a chefia de operações militares da maior zona produtora de 
petrõleo do continente, a Huasteca. Esta foi sua primeira escola politico-s.2_ 
cial: as ideias no campo social que haveria de colocar em prãtica mais tar
de desenvolveram-se a partir do que ai pôde observar. 

Mais adiante, durante a campanha eleitoral em 

1934,prometeu reformar as leis sobre as questões trabalhistas para garantir 

efetivamente os direitos dos trabalhadores. Demonstrava, ademais, saber per
feitamente que uma tal política não poderia ser posta em prãtica sem o apoio 

dos prõprios trabalhadores organizados. Acreditava que os trabalhadores, agru 
pados em poderosos sindicatos, federações e confederações,se constituiriam no 

mais eficaz apoio a uma politica governamental favorãvel a eles mesmos. Disse

-o claramente na campanha eleitoral: "Toda administração requer este fator 
poderoso que ê o elemento trabalhador, para fazer cumprir as leis, porque se 
não conta com a força e apoio deste, seu trabalho serã nulo em função de que 
os distintos interesses egoístas que existem no pais opõem resistência quando 
se trata de cumprir uma lei radical ou quando se trata de modificar outra pa
ra o melhoramento das condições de vida do proletariado; mas somente organi
zando-se estarão os trabalhadores em condições eficazes para exigir-me.ª mim

1

ou a qualquer outro cidadão que ocupe o poder, a satisfação das necessidades 
do povo 11 

( l ). 

Manifestou esta linha de pensamento reiteradamente 
durante a campanha eleitoral, a ponto de afirmar que parecia um disco gasto(2) 
e repetindo-a ainda depois, nos primeiros anos de sua administração. Constitui� 
-se, indubitavelmente na linha mestra de seu pensamento político. Ao esmiuçã-

-la mais detidamente foi ainda alem: mais que a organização dos trabalhadores,

seria imprescindível o complemento da unificação da classe operãria para que

não se estiolasse numa luta dupla, "a que levam a cabo em defesa de seus inte-

l) Discurso do candidato do PNR ã presidência da Republica ante membros da 
cooperativa de carvoeiros do Estado, Campeche, 8/3/ 1934, in: Palabr�s Y Do
cumentos Publicas de Lãzaro Cãrdenas; Mensajes, Discursos, Decl�r�c,ones, 
Entrevistas y otros Documentos 1928/ 1940, T. 1 , Sigla XXI Ed., Mex,co, 1978, 
p. 117;

2) Jorge Basurto, Cãrdenas y el Poder Sindical, Ed.Era, México, 1983, p.66.
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resses como classe e a que desenvolvem inter-gremialmente ao debate� ao calor 
de paixões e egoísmos, com o que somente têm conseguido debilitar suas filei
ras e retardar a conquista de suas aspirações". De outra parte, a unificação 
não significaria destruição de suas organizações "posto que as necessidades 
dos trabalhadores são idênticas e podem muito bem eles mesmos, respeitando a 
personalidade de sua agrupação, integrar uma frente Ünica com um programa ge
ral em que estejam contidas suas justas reivindicações" ( l ). 

Poderiam, ao mesmo tempo, estender sua ação aos 

operãrios dispersos, ãs mulheres atuando nas lides domesticas, aos assalaria
dos da pequena industria etc., formando com eles sindicatos mistos ( 2 ). 
E os sindicatos eram, na concepção de Cârdenas, a melhor arma dos operãrios, 
mais eficaz que a prõpria proteção das leis e das autoridades ( 3 ). 

A unificação não deveria, no entanto, abarcar 

os camponeses, vistos seus interesses como diferenciados dos dos operãrios, nem 
os trabalhadores a serviço do Estado,jã que,em principio,não poderiam fazer uso 
da greve. Deveriam formar sua prõpria organização. No"lQ Informe de Governo ao 
Congresso·� afirmava: "Como doutrina concreta do departamento do trabalho, tem
se sustentado a organização dos trabalhadores do México como escola de disciplj_ 
na dos mesmos e como força organizada para fazer respeitar a Lei do Trabalho: 
que sejam Ünicos os sindicatos em cada centro de trabalho; que a contratação 
se faça por meio de contrato coletivo, eliminJndo a contratação individual em 
todos os casos em que o interesse social assim o ex1Ja,e se leve a cabo a fu
são de grupos sindicais antagônicos" ( 4 ). 

_ Era, pois, partidârio da formação de uma frente 
unica de trabalhadores - preocupação fundamental de seu governo - iaêia reite-

rada depois,quando do conflito com a burguesia de Monterrey. Convidou, por is

so, publicamente, no 19 Informe de Governo, as organizações trabalhistas a con 

cluir um pacto de solidariedade que conduzisse ã constituição desta frente sin

dical única ( 5 ). 

1) 11Mensaje al Congreso de la Uniõn al tomar Posesiõn de la Primer M�gistra
tura del Pais", México, 30/11/1934; in: Palabras y Documentos, c,t.,p.141;

2) Idem;
3) Veja-se Tzvi Medin,Ideologia Politica y Praxis Politica de Lãzaro Cârdenas,

Sigla XXI Ed., México, 1972, p.59;

4) Lãzaro Cãrdenas, l�r Informe de Gobierno, 15/9/1935, p.30;

5 ) Idem, p . 31.
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A questão trabalhista era, portanto, central 

no projeto de estruturação do Estado Nacional pôs-revolucionãrio. A orga
nização e fortalecimento da classe trabalhadora não deveriam ocorrer no 
bojo de um processo de robustecimento da consciênc)a em si e para si dos 

trabalhado es, mas para que estes pudessem apoiar a realização do programa 

cardenista de estruturação do Estado Nacional ( l ). Que era o programa de 

um governo que se apresentava com disposição de constituir-se como defen
sor dos tr balhadores, operários e camponeses. 

A reciproca era igualmente real: de sua parte, 
o projeto olitico cardenista estava também sobremodo necessitado da mobi

lização da massas, tanto o�erãrias como camponesas, para apoio ao governo
cn� o obje ivo de que este, entrincheirando-se nelas e lançando-as ao ata
que e a ag tação, pudesse realizar as reformas projetadas para o desenvol

vimento ec nomico do México com uma participação, a juízo do governo, jus

ta dos tra alhadores no fruto deste desenvolvimento.

alterações 
dução e o 
sua vez, n 
sem amiuda 

Toda esta concepção não contemplava, obviamente, 
substanciais na estrutura econômica do pais e as relações de pro
ado de produção capitalista se mantiveram intactos. O que, por 
o impedia que o próprio Cãrdenas e seus colaboradores esgrimis

amente o conceito de luta de classes. Nesse sentido, ressalte-se 
que nenhum grupo dominante latino-americano chegou a utilizar este conceito. 

Ao contrãr10, houve sempre o empenho no amortecimento da luta de classes. 
Cãrdenas a ançou, portanto, por um terreno não palmilhado pelos grupos do

minantes tino-americanos mas, ao mesmo temp� delimitou-o precisamente,ao 

propor que esta luta deveria ser regulada pelo Estado ( 2 ) . 

O jornal oficial El Nacional, por sua vez, cor
roborava e itorialmente a posição: "De acordo com sua doutrina o governo re
conhece a xistência da luta de classes permanente. Ante esta luta, o gover
no atua coo força dirigente da parte menos privilegiada da sociedade,quer 
dizer, dos trabalhadores e lhes garante seus direit os". E conclui logo adia� 

te: "Esta a medida mais efetiva para resolver as contradições da sociedade 
mexicana p lo caminho do progresso social 11 

( 3 ). 

l) Veja-se
mentas,

2) 110 go11ern 
Pontos 

3) El Naci

11 Discurso al Pueblo de Veracruz 11

, 10/2/1934, in:Palabras y Docu
cit., p.114; 
é o ãrbitro e o regulador da vida social", diz o 3Q de seus 14 

e Monterrey. In: Lazaro Cãrdenas, Ideario Politico, cit., p. 189; 
nal (editorial), 5/1/1938. 
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A partir de 1936 a regulamentação da luta de 

classes po parte do Estado alcançava o estãgio da institucionalização ã 
medida que começava a passar pela CTM. Depois de sinalizações claras par
tidas das cretaria particular de Cãrdenas no sentido da unificação dos 
trabalhado es de todas as centrais operãrias nacionais ( l ), o "Comitê 

Defensa Proletaria" tomou a iniciativa, em 19/12/1935, de con
vocar o "C ngreso de Unificaciõn Proletaria" que seria realizado no perio
do de 21 a 24 de fevereiro do ano seguinte. Neste evento cada organização 
local regi nal, cada seção de sindicato nacional de industria e cada comu

nidade agr ria estariam representadas por 3 delegados, e o voto seria pro
porcional o numero de trabalhadores representados ( 2 ). 

Como antecedente deste Congresso, realizou-se 
o segundo ultimo da "Confederaci õn Genera 1 de Obreros y Campesinos de Mé

xico (CGOC ) 11 a 17 de fevereiro de 1936 sob a presidência provisõria de

ilpa e a participação de 1.500 delegados. O Congresso elegeu 
quez seu presidente e,três dias depois,foi encerrado com a dis

solução da CGOCM,ao mesmo tempo em que se constituí'a a central unica ( 3 ). 

No "Congreso de Unificaciõn Proletaria" reali
zado logo - com a presença de 3.000 operãrios na sessão de abertura 
apresentou se um histõrico dos 9 meses de existência do "Comitê Nacional 

de Defensa Proletaria (CNDP)". Em discurso, Vicente Lombarda Toledana, 

principal igura do evento, fez uma ampla e integral profissão de fê car
denista: 11 pode haver apenas dois tipos de governo: o da ditadura 

violenta, rãgica, ou o governo popular que se concretiza a servir de por
ta-estanda te ou de bandeira e por isso o proletariado estã com o atual go
vernante e exorta a que todos estejam unidos para trabalhar conjuntamente 
pelo melho amento social e ideolÕgico (sic!) mas desde o ponto de vista da 
verdadeira realidade mexicana. Ninguém saia destP recinto sem deixar de la
do toda re mental, sem atirar longe de si todo preconceito; tem que se 

l) Cfe. Ro endo Salazar, Historia de las Luchas Proletarias de Mêxico,
1923/36 Talleres Grãficos de la Naciõn, México, 1958, p.153;

2) El Naci nal. 10/1/1936;
3) Rosendo Salazar, La CTM. Su Historia. Su Significado. Ed.Modelo, Mé

xico, l 56, pp.43/44; 
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trabalhar par o futuro e nao para o presente: que ninguém saia daqui sem an
tes haver con ti tuí do a "Confederaci õn de Trabajadores de Mêxi co" ! " ( 1 ) . 

Assim, ao transmutar-se a si mesmo no congresso consti

tuinte da CTM o Congresso de Unificação Proletãria dava origem ã mais impor

tante organiz ção operãria da histõria do movimento sindical mexicano. Os es

tatutos da no a entidade, imediatamente redigidos, definiam a CTM como uma 

ampla frente acional proletãria, na qual poderiam caber organizações de di

ferentes ideo ogias e com a unica exigência de que aceitassem os principies 

fundamentais a central. Ademais, os estatutos comprometiam a CTM a lutar por 

menos horas d trabalho e mais altos salãrios, educação e ensino técnico, pro

teção da mulh r e do trabalhador jovem.Jpor-se-ia ainda a qualquer restrição 

ao direito de greve e de organização, assim como ao uso dos avanços tecnolõ

gicos sem os orrespondentes beneficies para os trabalhadores e, sobretudo, a 

qualquer esfo ço por parte do governo, empresãrios ou outro grupo,de restrin

gir os direit s operãrios e controlar o movimento trabalhista. As tãticas de 

luta preconiz das eram as do sindicalismo revolucionãrio: a ação direta dos 

operãrios em disputas com os capitalistas, a greve, o boicote, a manifes-

tação publica açao revolucionãria. 

mos de indust 

çoes; mas se 

dicatos nacio 

dica tos 

bros da organi 

teresses dos t 

velha forma 

peci a l mente 

A estrutura da CTM teria como base o sindicato por ra-

e por empresa, que poderiam urjr-se para constituir federa
statufa tambêm que as federações deveriam se transformar em si� 

is do correspondente ramo industrial, com tantas secções ou sin 

quanto os centros de trabalho existentes, controlados pelos me� 

ação ( 2 ). Esta estrutura correspondia mais diretamente aos i� 
abalhadores em termos de operacionalidade e eficiência do que a 

sindicatos independentes associados numa federação nacional, e� 
de que a "Ley Federal del Trabajo" deu aos sindicatos industri-

ais a capacida e de concluir contratos coletivos com os empregadores. Esta era 

uma mudança es etacular e unica no continente: a contratação do trabalho deixa 
va de ser indi idual, passando a ser feita pelos sindicatos. Contratações e de

missão passava 1 pelo crivo do sindicato, não hã nada igual no panorama latino
-americano. 

1) El Nacional (também Excêlsior, El Universal). 22/2/1936;

2) Veja-se Est tutos de la CTM, in CTM 1936/41, cit., pp.67/68.
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A autoridade mãxima da CTM era exercida pelo Comitê 
Executivo Nac·onal, a cuja frente estava a secretaria geral como seu pÕlo di
rigente. Vice te Lombarda Toledano,da CGOCM,assumiu-a. Havia ainda 6 secret� 
rias, a saber trabalho e 

sa; educação problemas 

tatistica e f nanças ( l 

conflitos; organização e propaganda; açao campone
cul turai s; bem-estar social e estudos técnicos·e es 

) -

). Posteriormente foram incorporadas a�nda diversas 
comissões, ta s como: técnica; orientação feminina; orientação juvenil; pr� 
blemas das co perativas·, assuntos educativos e pedagÕgicos; e assuntos maritj_ 
mos ( sic!) ( 2 ). Todas estas comissões, com exceção da de assuntos educati 
vos, foram as umidas pela secretaria de organização e propaganda. Fidel Ve
lãzquez começ va, desde logo, a empalmar o pod�r em suas maos. 

praticamente 

um intelectua 

A estruturação inicial da CTM, no entanto, é obra 

xclusiva de seu secretãrio geral, �icente Lombarda Toledana, 

marxista de origem burguesa ( 3 ). A ele se deve em grande me-

dida o presti io do movimento operãrio mexicano na �poca de Cârdenas - com 

influência co siderãvel também sobre boa parte da América Latina - atê a 

grande invest da do imperialismo norte-americano - macartismo, CIA 
através da Or anização Interamericana do Trabalho -ORIT - ( 4 ). 

Os estatutos da CTM são obra totalmente sua, bem 
como os primeiros manifestos, documentos e artigos divulgados, todos eles 

resultantes d sua infatigãvel capacidade de trabalho. Com uma concepçao su

mamente pesso do marxismo e da ação de massas, Lombarda Toledana advogava o 

apoio da CTM governante como representante da Revolução Mexicana, pois par-

tia do pressu osto de que todos os governos do México, desde 1910, procediam 

de um mesmo 

ser corrigido 

durante seus 
tes do Maxima 

1) Adjudicadas
lazquez do
Francisco Z
tivo Nacion

2) Excélsior,

vimento libertador e revolucionãrio. Eventuais desvios deveriam 

através da ação critica. Assim, apoiou a Obregõn e a Calles 

andatos constitucionais e, certamente, se afastou dos presiden

apenas porque estes o desprezaram como colaborador. 

respectivamente ao lider ferroviãrio Juan Gutierrez, Fidel Ve
indicato dos Leiteiros, Pedro A.Morales, Miguel Ãngel Velasco, 
mora e Carlos Samaniego. Veja-se "La Elecciõn del Comitê Ejecu-
1, in CTM 1936/41, cit. ,pp.57/60; 
3/3/1938; 

3) Veja-se Ja s W.Wilkie, México visto en el Siglo XX.Ed.Instituto de: 1ves
tigaciones conõmicas, UNAM, México, 1969, pp.235 e segs.; Também Froncie 
R. Chassen e LÕpez, Lombarda Toledana y el Movimiento Obrero Mexicano
(1917/1930), Ed.Extemporãneos, México, 1977;

4) Cfe.Jorge B surto, "El sindicalismo y la penetraciõn ideolôgica de los EEUU
en AmêricaJ Latina",Revista Mexicana de Sociologia,ano XXXIV.vol.XXXIV,
México, n9 -4, jul/set, out/dez 1972. 
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Não e de se admirar, portanto, que a CTM,desde o ini
cio,declarass seu apoio a Cãrdenas. Lembre-se, por outro lado, que o apoio tam
bém não era t talmente gratuito, ele tinha sua reciprocidade, considerando-se a 
postura do pre idente em relação ao movimento operário. No discurso de encerra 
mento do Congr sso Constituinte da CTM Lombarda denunciava as atividades callis 
tas no sentido de derrubar a Lázaro Cãrdenas e garantia integralmente o apoio 
a seu governo. 

Os estatutos da CTM diziam explicitamente que o movi
mento operãrio deveria conhecer a estrutura e a evolução histõricd da sociedade 
para poder atu r com consciência contra o sistema de exploração: "A classe tra
balhadora do M xico nunca deve esquecer que o principal objetivo de suas lutas 
e a abolição d regime capitalista. No entanto, posto que o Mêxico estã atado 
ã dominação im erialista, antes de chegar a essa meta final, e necessãrio pri
meiro alcançar a liberdade politica e econômica do pais 11 1 ). 

Este conceito permite antever a tese principal de 
Lombarda Toled no: fortalecer a burguesia nacional como meio de libertar-se do 
dominio imperi lista. A CTM começa, então, a faze� desde o início, uma clara 
distinção entr duas camadas da burguesia: a nacional e a imperialista. Segundo 
ela, a burguesia imperialista detêm o controle das principais fontes de riqueza 
do pais e por i so obtêm os lucros mãximos. A nacional, por sua vez, "também se 
acha em excelen es condições no tocante aos lucros, mas não tem a ampla margem 
de lucratividad das empresas imperialistas" ( 2 ). E Lombarda dizia ainda mais 
em seu discurso: "A burguesia estrangeira controla o petrÕleo, os transportes, o 
algodão, o café etc. e,apesar desse quadro,ainda dizemos que temos riquezas e 
quem sabe quant s coisas mais tão agradãveis aos ouvidos; mas a realidade ê que 
tudo que o paTs chama de seu, obedece apenas ao fato de estnr em nnssn territõ- 
rio"( 3 ). 

Além das duas camadas da burguesia que a CTM 
considera e distingu com razoãvel acuidade num momento em que a monopolização 
econômica ainda não e completara, ela faz referência ainda - mas agora com 
ausencia absoluta de precisão - a um terceiro setor dos grupos dominantes, que 
ela chama de "reaci nirio". l) Estatutos de la CTM, in CTM 1936/41, cit., p. 68;

2) la Clase Pat nal se enfrenta al Rêgimen de Cârdenls, in CTM 1936/41, cit,p.11;
3) El Universal( ambêm Excêlsior, El Nacional), 22/2/1936 .
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A caracterização ê bastante vaga e nebulosa: "inimi

gos seculares do melhoramento material e moral das massas do povo e partidãrios 

da intervençã 

rio" e as dua 

governativos 

de adulterar 

estrangeira nos problemas internos da nação". O setor"reacionã

camadas da burguesia " se encarregam de combater todos os atos 

ue tendem a elevar as condições de vida da classe trabalhadora, 

s propÕsitos do proletariado ... " ( l ). 

A CTM acusa, portanto, os 3 setores em questão de 

torpedearem a açao do governo empenhado em atender às reivindicações da classe 

trabalhadora. E, em conseq�ência,não estã em seus objetivos lutar por transfor-

mar o regime propriedade privada e estabelecer a ditadura do proletariado, 

ela quer apen lutar "para que se cumpram as leis e postulados revolucionã-

rios por tant tempo escarnecidos" ( 2 ). 

Assim, por mais que usasse a fraseologia marxista, 

a CTM atuava, fetivamente, como organização reformista. O fim ultimo de sua 

autação era " luta contra a estrutura semi-feudal do país, contra o imperia

lismo estrangeiro e pela independência econômica da nação mexicana.chamando aos 

outros setores do povo para lutar em conjunto contra a reação interior e contra 

o fascismo, ga antindo desta maneira o desenvolvimento histõrico da Revolução

Mexi cana" ( 3

A posição anti-belicista e anti-fascista da CTM, por 

sua vez, era c ara desde o início e, tambêm aí 1 suas posições coincidiam com as 

do governo Cãr enas. O posicionamento de ambos a favor dos republicanos na 

D 

u 

% 

CJ 

..., 

li.. 

li.. 

Guerra Civil E panhola. por exemplo - e o apoio aos exilados espanhÕis depois - "-

representa bem esta identidade de posições. m
Ainda no campo ideolÕgico, a CTM oficialmente objeti-

vava a consecu ao de uma sociedade sem classes, o socialismo, ao qual somente 

seria possível chegar através da luta de class(,. Ela o expressa claramente em 

documentos pro ramãticos nos quais, ao condenar as utopias reformistas que ten

tam alcançar a sociedade igualitãria por meio da colaboração de classes,insis

tia na regular dade e obrigatoriedade da luta de classes em todo o mundo,procl� 

mava o triunfo do socialismo em escala mundial e aceitava o grande significado 

1) La Clase Pa ronal se enfrenta al Rêgimen de Cârdenas. cit. ,p.11;

2)La Fundaciõn de la CTM, in CTM, 1936/41,cit, p.31;

3) Idem, p.33.
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da luta do proletariado pelo socialismo nos paises economicamente desenvolvi
dos ( l ). Mas, entre declarações formais e a interpretação da realidade mex_j_ 
cana e a valorização do papel do proletariado no movimento anti-imperialista 
libertador existia, evidentemente, uma grande diferença. 

Ao nivel do entendimento, uma tentativa de desvendar 
esta dicotomia de procedimento sugeriria recorrer-se a alguns escritos poste
riores de Lombarda Toledana, nos quais, ao demonstrar a postura da CTM tenta 
tambêm , obviamente, dar conta da contradição. Lembrando a teoria marxista,Lom
bardo considera que o sindicato ê uma organização de massas, um organismo de 
"frente Ünica, independente de suas posições politicas ou de suas crenças,para 
defender os interesses e direitos de sua classe e elevar constantemente seu 
nivel de vida econômico, social e cultural, sob qualquer sistema de vida so
cial" ( 2 ). 

Nesse sentido, sublinha que os sindicatos nao sao 
partidos politicos nem devem realizar as funções destes, jã que sua missão

não ê chegar ao poder, mas "contribuir com a preparação das massas que agru
pam, a tornar possivel a transformação da sociedade sob a direção do partido

politico da classe operãria" ( 3 ). O exposto permite inferir que a CTM não

cumpria funções politicas e que seria estupidez o proletariado lutar pelo

poder que, em realidade, jã detinha, pois Cãrdenas estava na presidência. 

A transformação das estruturas do pais não se constituía, portanto, em objeto

de preocupação, jã que esta viria da ação governamental. Importante seria 
apoiã-la. Por isso, tampouco tratou de criar seu prõprio partido operãrio

e acabou, mais adiante, se integrando naturalmente ao partido oficial. 

A CTM começou por ser constitufda por todas as orga

nizações que formaram o Comitê Nacional de Defesa Proletãria (CNDP� incluindo

a CGOCM,cujas federações regionais foram desaparecendo para integrar-se a no

va central. Toda esta ação, bem como a organização de novas agrupações, contou

com o apoio constante da presidência da Republica. O ano de 1937 foi O da

corporificação definitiva da CTM. Jã em principias desse ano se anunciava que

a maior parte dos trabalhadores dos estados de Sonora e Coahuila haviam passado

a pertencer ã CTM ( 4 ). Em abril,celebraram-se os congressos de unificação

1) Cfe.Anatol Shulgovsky, cit., pp.293/294;
2) Vicente Lombarda Toledana, Teoria y Prãctica del Movimineto Sindical Mexi

cano, Editorial del Magisterio, Mêxico, 1961, p.28;
3) Idem, p.45;
4) El Universal, 9 e 13/2/1937.
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nos Estados do México, Sinaloa e Sonora para formar as respectivas federa
çoes ( l ). 

E assim, gradativamente, a CTM se viu ampliada 
pela incorporação dos trabalhadores dos diferentes Estados da Republica 
Mexicana. 

No lQ Congresso �1cional da CTM,realizado em fe
vereiro de 1938,Lombardo Toledano comunicava que a organização contava jã 
com 945.913 membros individuais pertencentes a 3.594 organizações filia
das, tanto nacionais como regionais,estaduai� e locais. E citava 76.000 
ferroviarios, 50.000 açucareiros, 25.000 trabalhadores na industria têxtil, 
12.000 petroleiros ( 2 ). 

Estas cifras, no entanto, não são totalmente co� 
fiãveis. Não hã nenhuma precisão quanto a elas e parecem exageradas. Lem
bre-se que o trabalho de incorporação dos trabalhadores ã CTM estava afeto
ã Secretaria de Organização e Propaganda, cujo titular era Fidel Velãzquez. 
Empénhado em galgar as escalas do poder dentro da CTMJ a Velãzquez interes
sav�obviamente>a apresentação de numeras grandiloqOentes. 

Joe C. Ashby , por exemplo, considera que o 
universo global de trabalhadores no México, incluidos ai comercio, comuni
cações, transporte e empregados do governo> não ultrapassava o numero de
1.100.000 pessoa� e desta soma haveria ainda que descontar os poderosos sin
dicatos de mineiros (100.000 membros) e eletricitãrios) que haviam ficado 
fora da CTM desde 1937, alêm dos contingentes ainda pertencentes ã CROM
(50.0000)e ã CGT (30.000) ( 3 ). O autor acredita que a CTM incluía como
membros .os camponeses que haviam recebido ejidos, e ai residiria a causa

da diferença de numeras. Mas ressalte-se que também Ashby trabalha com

estimativas carentes de base sÕlida. Elas começam, inclusive, pela redução

dos dados aparentemente exagerados apresentados pela CTM. 

A questão dos camponeses, por outro lado, estava>

efetivamente, ainda em aberto. A C·TM,que neste momento ainda pretendia

agrupã-los, teve, afinal, de se curvar ã imposição governamental e permitir

sua organização numa central independente. Mas, de resto, o numero real de

seus filiados acaba sendo secundãrio se comparado com a importância do po-
) 

l) �dem, 24/4/1937;
2) Veja-se Jorge Basurto, Cãrdenas y el Poder Sindical, cit.,p.78;

3) Joe e. Ashby, cit., pp.78/79
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der que se deu ã CTM. E tambêm ai o apoio cardenista foi decisivo para o 
fortalecimento da central e todo o necessãrio para o seu funcionamento. O 
esquema corporativo da organização em separado dos diferentes segmentos de 
trabalhadores era questão central do projeto cardenista de estruturação do 
Estado Nacional. 

E com este apoio incondicional, o do governo Cãr
denas, a CTM acaba se impondo sobre as outras organizações, especialmente a 
CROM. Ela recebeu, por exemplo, permissão para utilizar a emissora de rãdio 
da Secretaria de Educação Publica para transmitir noticias diãrias ( l ) e 
de organizar as milicias operãrias,"com o propÕsito de melhorar o estado fi 
sico e a saude mental dos trabalhadores e nao para substituir o exercito", 
segundo Lombarda Toledana( 2 ). 

A CROM, desde o inicio, queixou-se de que se pre
tendia usar as milícias contra ela ( 3) e,alguns meses mais tarde,fazia a 
grave denuncia de que não passava semana sem que seus inimigos"cetemistas 11

matassem a um "cromista 11 

( 4 ). A disputa entre a CTM e a CROM que, como 
se vê,não excluía o derramamento de sangue, acabou sendo essencialmente um 
confronto entre Vicente Lombarda Toledana e Luis Morones seus secretãrios-
-gerais, revelando, em função das caracterisiticas do movimento operãrio me-
xicano da êpoca, características de choques caudilhescos. Eram caudilhos a

frente de seus bandos.
Morones sustentava que nenhuma unificação seria pos

si"vel enquanto outras centrais·estivessem dirigidas por elementos não operã
rios, numa clara alusão ã origem intelectual de seu contendor. Em convençã� 
a CROM aprovou moção no sentido dé que os dirigentes trabalhistas não pode
riam ser profissionais, a menos que fossem de origem claramente operãria(5).
Na mesma ocasião, Morones desafiou Lombarda a uma disc4ssão publica para 

11tirar-lhe a mãscara de nacionalista 11
• Lombarda contestou lembrando o pas

sado corrupto de Morones e sua aliança com as forças retrõgradas do pais.

Sua resposta, ao recusar o debate, torn�u-se cêlebre: 1
1 Se se trata de um

concurso de oratõria, creio que o melhor dis�urso de um homem ê sua vida,

1 ) Primer Consejo Nacional de la CTM, in CTM 1936/41, cit.,p.207; 
2) El Universal 3/3/1938;

3) Excêlsior, 28/9/1937;

4) Excêls i ar, 16/12/1937;

5) Excêlsior, 30/7/1937.
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e a vida de Morones jã estã julgada. Se Morones se propoe a demonstrar sua 
capacidade dialetica, que discuta com Cantinflas"( 1 ). 

Na verdade, sem limites para sua atuação, nem pa

ra o recebimento do apoio governamental, a CTM se afirmava sobre o esfacela 

mento da CROM e de todas as organizaçoes rivais. O propÕsito governamental 

era inegavelmente o de fortalecer a CTM,a tal ponto que se constituísse no 

nücleo operãrio mais importante, senão o Ünico. Com o argumento de que a 

unidade proletãria era indispensãvel para a obtenção de sucesso em suas lu 

tas, tanto Cãrdenas como tambem Lombarda Toledano,se empenharam em deixã-la 

sozinha no cenãrio trabalhista. 
No que concerne a Lombardo,era evidente que conce-

bia a unidade proletãria como organização dirigida por ele próprio, atuando 

sempre nesta direção. Desnecessãrio dizer que Fidel Velãzquez, seu sucessor

- ainda hoje no poder! -, moldou-se na mesma concepção e conseguiu materia

lizâ-la de forma absolutamente indelêvel.
Lombarda tinha uma concepção unitãria para a orga

nização dos trabalhadores, isto e,concebia-a num unico agrupamento de ope
rãrios e camponeses. Desde o inicio de sua atuaç�o politica e sindical, o 
campesina, o fez parte de seu uni verso poli ti co em razão de seu interesse na 

) 

educação de todo o povo e na escola rural, especialmente. Na epoca da Depre� 

são ocorre sua radicalização ideológica e vislumbra, então, a necessidade da

solidariedade e unidade entre os movimentos operãrio e camponês, para a form�

ção de uma frente Ünica diante do desastre econômico. Na CGOCM, por exemplo,

este ideal jâ estava presente, pois ela congregava tanto sindicatos de oper�

rios como de camponeses. Quis prosseguir ai com a organização dos açucare.:!_

ros { 2 ), bem como com a dos peões do sisal e os coletores de algodão {La

Laguna, por exemplo). E foi então que se produziu o choque com os lideres

do Partido Nacional Revolucionãrio (PNR) que reclamavam a organização dos

camponeses como um direito seu no intuito de incorporã-los ao partido( 3 ).
J 

l) El Universal, 31/7/1937;
2) Jã no tempo da CROM Lombarda Toledana havia estado em contato constante

com os trabalhadores açucareiros, inclusive representando-os como advo
gado em assuntos legais;

3) Veja-se Tzvi Medin, cit., p.85.
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Em 1932 havia sido fundada pelo professor rural 
Graciano Sãnchez, e com o apoio direto de Emilio Portes Gil, a 11Confedera
ciõn Campesina Mexicana (CCM) 11

• Como membro do PNR, Graciano Sãnchez havia 
exigido a inclusão do principio da partilha de terras no Plano Sexenal.Sus 
tentando sempre os principias programãticos do partido oficial perfilou-se, 
naturalmente, como soldado do projeto palitice cardenista. 

A CTM comparecia, portanto, ao cenãrio politico 

-sindical mexicano impregnada, desde o inicio, de considerãvel dose de 1

1ofi 

cialismo 11

• O governo Cãrdenas, por outro lado, não tinha duvidas nem vacj_
lações a respeito: manifestou-se sempre, desde o principio, contrãrio ã or 

ganização dos camponeses por parte do movimento operãrio. A 9 de setembro 

de 1935, um Mês depois de seu primeiro choque com Calles, o presidente pre 

conizava a unificação dos ejidatãrios sob os auspicias do PNR,que deveria 

se encarregar da organização dos camponeses. Cãrdenas justificava a neces

sidade de unificação institucional dos camponeses com o argumento de que 
os diversos intentos que se haviam feito atê então haviam fracassado pela 
ação daqueles que buscavam satisfazer tão somente apetites pessoais, o que 
causava, conseqUentemente, vultosos prejuizos ã economia do pais.Este fra

casso havia então interrompido, segundo cãrdenas, a dotação e a restitui

ção de ejidos e,para que estas pudessem reinicia� seria de fundamental im

portância unir os trabalhadores do campo, tanto os que jã haviam recebido 

terras como os que ainda aguardavam. o decreto então assinado deter-

minava ao comitê executivo do PNR que organizasse ligas de comunidades agr� 

rias em cada Estado da RepÜblica objetivando-se, em seqUência, formar-se 
uma federação nacional. Em setembro de 1935 celebrou-se a 11Convenciõn Agr� 

ria del Distrito Federal 11 e, a seguir, outta.s convenções, nos Estados, para

a formação de mais ligas agrãrias. ( l ). 
Como presidente do PNR, 0 ex-presidente da RepÜ

blica Emilio Portes Gil - escolhido por cãrdenas em junho de 1935 - era 0

responsãvel maior pela organização camponesa, mas enquanto criava agrupa

mentos camponeses 11fantasmas 11

, Lombarda Toledanu não perdia tempo em organj_
zar os trabalhadores agricolas em sindicatos. cãrdenas vislumbrava 

ª
1 uma

ameaça para o Estado. Estava, efetivamente, 11temeroso do crescente poder

l) Idem, p. 84.
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de Lombarda e desejoso de impedir que os camponeses viessem a ser a cauda da 
pipa do trabalho organizado" ( 1 ). 

As posições se di�tendem consideravelmente,prenu.!!_ 
ciando a proximidade de um desfecho, a partir da convocação do congresso con� 
tituinte da CTM. Neste congresso, convocado para ser operãrio-camponês, as 
posições de Lombarda pontificaram: indicou-se um Secretãrio de Ação Campone
sa e propugnou-se a entrada na CTM de todas as agrupações camponesas. 

Ainda antes do congresso, ao serem convocados, 
Graciano Sãnchez e os demais dirigentes da CCM advertiram seus filiados para 
que não enviassem delegados ao congresso cetemista, pois a unificação camp_Q 
nesa haveria de ser feita por eles mesmos. 

No congresso, e tambem depois, a CTM manteve a P.Q 

sição que jã a caracterizava visceralmente, qual seja, a de postular a unifj_ 

cação global das forças do trabalho. O congresso reforçou, inclusive, esta 
posição,ao divulgar um comunicado - assinado por Lombarda Toledana, Brena 
Alvirea e Salvador Rodr1guez - , do qual 4 parãgrafos são especialmente 
expressivos: 11 19: O Congresso de Unificação Proletãria declara que o prolet� 
riado do Mêxico deve unir-se num unico organismo independente do poder publ..:!_ 
co, sem distinção de profissões, ocupações ou of1cios, e sem distinção tam
pouco da natureza juridica ou social dos patrões a quem os assalariados pre� 
tam seus serviços; 29: O Congresso de Unificação Proletãria faz um chamamento 
a todos os camponeses da Republica para que independentemente das relações 
necessãrias que devem manter com os diversos organismos do governo, criados 
para atender suas necessidades econômicas, tecnicas e culturais, impeçam a 

intromissão de elementos no seio de suas agrupações que se proponham manipuli 
-las para fins politicos; 39: O Congresso de Unificação Proletãria dirige-se

ao Cidadão Presidente da Republica, general Lãzaro cãrdenas, protestando pela

conduta assumida pelo professor Graciano Sanchez� chefe do Departamento de As

suntos Indigenas, evidenciado no documento transcrito nesta iniciativa, assim

como pela que tem assumido outros elementos do PNR, tratando de dividir a

classe trabalhadora, -com grave prejuízo dos interesses do proletariado.·· 

( .. ) 69: O Comitê Nacional da Confederação dos Trabalhadores do Mêxico, farã

1) Nathaniel e Sylvia WeYl, "La reconquista de Mexico {los dias de Lãzaro Câ.!_
denas)", in Problemas Agricolas e Industriales de Mexico, vol.VII, n9 4,
Outubro/dezembro 1955, p. 234.
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um convite a todos os camponeses da Republica, para que não façam parte da
quela, para que ingressem na prÕpria Confederação" ( 1 ). 

Para a concretização dos objetivos do comunica
doJa CTM começou a planejar um congresso de unificação camponesa, o que pr_Q 
vocou a imediata reação de Emilio Portes Gil. Na troca de acusações que se 
seguiu, Lombarda Toledano acusou o presidente do PNR de traição ao Preside� 
te e empenho na obstrução do programa reformista rle Cãrdenas,e Portes Gil, 
por sua vez, acusou o secretârio geral da CTM de prâticas demagõgicas ( 2 ). 

Como se vê, Lombarda Toledano e a cupula dirige� 
te da CTM acreditavam piamente na indestrutibilidade de sua aliança com os 
detentores do poder no Estado e continuavam, por conseguinte, com a ideia 
da ausência de envolvimento de Cârdenas no processo de divisã0 das duas gra� 
des forças do trabalho. Faziam apelos constantes a Cãrdenas, visto como 
aliado permanente da causa cetemista, referiam-se reiteradamente ã ideia de 
que Cãrdenas era vitima de um complô de ãulicos que o cercavam . 

A 27 de fevereirJ de 1936 Cãrdenas decidiu inter 

vir no contencioso entre Lombardo Toledano e Portes Gil para manifestar en

fáticamente seu apoio a este ultimo e ao PNR, louvando o esforço pela cria� 
ção de uma confederação camponesa ligada ao partido: " ... A Confederação de 
Trabalhadores do México deve·abster-se de convocar ao congresso de campone
ses. Pelas condições especiais destes, o governo 2manado da revolução se 
considerou e considera no dever de patrocinar sua organização. O Partido Na 
cional Revolucionârio,ao patrocinar as assembleias camponesas que se vêm ce 
lebrando nos diferentes estados da Republica, não tem feito, como partido do 
governo, mais que acatar um acordo que lhe foi determinado pelo Executivoª·

meu cargo. Conseq�entemente,se a CTM ou outra organização qualquer, preten

desse,em concorrência com o esforço do governo, organizar por sua conta aos

camponeses, longe de logrã-lo não �onseguiria mais que incubar germes de di!
solução, introduzindo entre os camponeses a� pugnas internas que tão fatais

resultados têm ocasionado ao proletariado industrial 11 
( 3 ). 

operãria, 
ao Estado, 
atuação da 

A esta verdadeira reprimenda, a direçao da central

· · - · d CTM em relação literalmente incapaz de assumir a independenc1a a 

decidiu não contestar. O golpe implicou num completo refluxo na

CTM a partir de então. Os lideres operãrios seguiram, ainda, por

1) Rosendo Salazar, Historia de las Luchas Proletarias de Mexico,192311936 ,
cit., pp.206/207; "d 2) Veja-se Nathaniel e Sylvia Weyl, cit.,p.234 e Rosendo Salazar, 1 em,
p.209;

3) El Universal, 28/2/1936. o/;9J
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algum tempo, organizando trabalhadores do campo em certas regiões (La Lagu 
na, por exemplo), mas nunca se atreveram a realizar o pretendido congresso 
de unificação camponesa. Não se atreveram a marcar uma posição de indepen
dência em relação ao Estado. 

A capitulação da CTM se completa em 1938 quando, 
cedendo ã pressao oficial que determinava a criação da "Confederaciõn Nacio
nal Campesina (CNC)", a ela transfere seus sindicatos agricolas, ainda que 
alguns deles tenham mantido, por algum tempo, uma dupla filiação ( l ). 

Conclui-se, então, que,para manter a existência 
da CTM, seus lideres decidiram abdicar em definitivo da autonomia da organi
zação, preferiram conviver com o refluxo castrador da sua independência. 
E os reflexos sobre o posterior desenvolvimento histõrico mexicano são cate 
gÕricos: Cãrdenas havia cortado a possibilidade de aliança operãrio-campo
nesa. 

A organização  das massas e sua participação 

na polltica fazia parte, portanto, do projeto �olitico cardenista, mas esta 

organização não deveria se dar a partir qa base mesma da sociedade. A tutela 

do Estado e a decorrente função arbitral do governo constituíam-se no eixo 

central e viabilizador do projeto. Esta era uma questão indiscutivel. 

O projeto cardenista começava, então, neste choque 

com a CTM, ·a percorrer a vereda da sua estruturação e o nivelamento do cami

nho implicava na remoção da CTM em seu propõsito de dirigir o processo de or

ganização das massas camponesas. 
Mais que participação, o projeto cardenista visava 

realmente 'a incorporação da base camponesa a seu projeto de estruturação do
Estado. Isto significa que esta participação seria,por definição, limitada.COI!
sidere-se, no entanto, que o proc�sso ê dinâmico e participação signific°'J para

d d · -ao - na Revolu-as massas camponesa5> a retoma a os seus caminhos de emanc1paç 

ção, e jã em 1810 e em diferentes momentos do século XIX, haviam sido capazes

de se constituir em exercito revolucionãrio -> o que implicava em continua in-

l) Nathaniel e Sylvia Weyl, idem. 
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tervenção em nome do papel arbitral do governo. Claro que o governo tem em 
mente o passado ·revolucionãrio do camponês mexicano. O essencial era não ati
var sua chama revol uci onãria. Nem repri mi-1 o 1

1 ab-i ni ti 0 11
, nem 1 i berã-1 o poH

ti camente, eis o cerne de um complexo jogo pendular que o governo necessita

manter sob controle permanente. 
A consecução do projeto cardenista não prescin

dia, portanto, de uma intrincada engenharia politica, de cujas engrenagens o 
governo não podia descuidar um sã instante. Por conseguinte, ou o governo e

ãrbitro, ou não hã projeto cardenista de estruturação do Estado. Cãrdenas di� 
se-o sem subterfúgios, em discurso em Guadalupe Xita, Oaxaca, a 13/3/1937: 
"Governo e camponeses; governo e operãrios ; governo e professores farão uma

sociedade melhor 11 

( 1 ). 
A 28/8/1938 iniciou-se o 11Congreso de Unificaciõn

Campesina" convocado pelo PNR ( 2 ). Tal como havia ocorrido na fundação da CTM, 
este congresso formou a "Confederaciõn Nacional Campesina (CNC)" e nomeou seu 
primeiro secretãrio-geral, Graciano Sãnchez. A CNC incorporou a todos os ejida
tarios e tambem os pequenos proprietãrios e trabalhadores agricolas. 

A CTM, por sua vez, em capitulação incondicional, 

foi obrigada a transferir seus sindicatos agricolas ã nova organização. Cons_!! 
mava-se a divisão entre operãrios e camponeses, propÕsito fundamental de to-
dos os governos estabelecidos depois da etapa armada da Revolução.

Assinal e-se que, em realidade,a CNC nunca alcan-

çou a importância da CTM no cenãrio politico-institucional mexicano. Nunca

1) Lãzaro Cãrdenas, Ideario Politico. cit. ,p.189;
2) Emilio Portes GÍl jã havia renunciado ã presidência do PNR, tendo sido sub�

tituido rãpidamente por Silvano Barba Rodriguez. Controlando adequada�ente 

a correlaçao de forças em torno ao poder, cãrdenas voltava. a se aproximar 
do submetido Lombarda Tol edana e se descartava de Portes G1�, rep�esentante

de forças conservadoras que perdiam terreno, dentro do part1�0, d � a�te da 

ascensão de uma ala esquerda. O crescimento desta esquerda, 1de�tificada 

c?m Cãrdenas, não a�eaçava, como as forças conservadoras, o proJ eto carde-
nista de estruturaçao do Estado Nacional.
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teve, em sua histõria, um dirigente verdadeiramente camponês e seu secretãrio 
-geral pelos tempos afora tem sido nomeado secreta e diretamente pelo presi
dente da Republica e, logo depois, 11eleito 11 publicamente em congresso da con
federação.

A CTM, por sua vez, mesmo havendo perdido sua 
autonomia,manteve, no entanto,uma importância relativa maior que a congênere 
camponesa nascida como obra do poder. Seu secretãrio-geral, Fidel Velãzquez, 
o sucessor de Vicente Lombarda Toledana, surgiu das bases da organização e
foi, na origem, um operãrio. A sua manutenção no poder atê hoje - mais de
meio sêculo! - revela sua inserção harmônica no sistema palitice põs-revolu
cionãrio mexicano. Não existem objeções ã continuidade de sua estada ã frente
da CTM. Nesse sentido, o octogenãrio secretãrio-geral da CTM exerce um papel
palitice da mais alta relevância. Trata-se de uma figura nacional. Como mem
bro proeminente do Partido Revolucionãrio Institucional (PRI) - desde 1941
com este nome -, Fidel Velãzquez participa corno elemento central na nomeaçao
do candidato do partido da revolução para cada pleito presidencial.

Os lideres da CTM e da CNC, no entanto, fieis 
ao espirita do quadro palitice da época em que a CNC surgiu, empenham-se, sem 
pre,em realçar discõrdias e acirrar rivalidades entre as duas organizações. 

Como integrantes do partido oficia\ os dirigentes da CTM e da CNC desejam ap� 
recer sempre como os mais fiêis servidores do senhor presidente e disputam, 
acirradamente,a cada seis anos,o privilegio de ser quem 11destape 11 ao candida

to presidencial do PRI ( 1 ). 

O projeto cardenista tem, por sua vez, sua me
cânica prÕpria, sua lÕgica, sua coerência de atuação e ê hegemônico no encamj_ 
nhamento das questões politico-sociais pendentes da etapa armada da Revolução,

e que tendem, na década de 30, ã cristalização num arcabouço politico-instit� 
ci.ona 1 capaz de recolher as diferentes tendências da fermentação poli ti ca PÕI
-revolucionãria. O sistema revolucionãrio tardio encaminha-se, portanto, a
institucionalização e o cardenismo ê O fator atuante hegemônico na sua canse-

-
> 

cuçao. 

1) O 11destapamento 11 e ato politico fundamental a anteceder as eleições presi
denciais mexicanas. No decorrer do processo de escolha, os candidatos a 
candidato do �KI são connecidos, e atuam, com� 11 tapaaos". Nos bastidores 
d2 partido deflagra-se uma luta surda e oficialmente secreta pela indica
çao. Esta luta culmina com o "destape" do vitorioso que pode então, agora 
'_'·dest�pado", contar, como candidato do PRI, com a vitõria subseqüente, 
isto e, a do pleito nacional. 
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4.2. 5. A nacionalização do petróleo 

O conflito petroleiro que redundou na nacionali
zaçao do petrÕleo mexicano em 1938 foi o grande ato final da trajetõria da 
consolidação do Estado Nacional põs-revolucionãrio mexicano. Cãrdenas saia 
vitorioso do episÕdio e com o apoio entusiasta de praticamente toda a sacie 
dade mexicana. Não hã paralelo, na America Latina, da obtenção de tal grau 
de l egitimidade, como o obtido pelo Estado cardenista. 

Os antecedentes da questão se ligam ã importân
cia da produção do petrõleo no Mêxico. Pelo seu peso especifico na economia,
seria impossivel a condensação do Estado Nacional pÕs-revolucionãrio sem o 
enquadramento do setor petrolifero nos lineamentos estabelecidos pelo Esta
do que surgia da nova sintese politico-econômico-social resul tante do des
fecho da Revol ução Mexicana. 

A atividade petrol ifera, nas 
( l ), reunia um grande numero de trabal hadores. Em 1936, os 18.000 petro
leiros uniram-se num sindicato unico que se filiou ã CTM. Desde o inicio, 
isto e, desde o 19 Congreso del Sindicato Onico, o congresso fundador do 
sindicato,em julho de 1936, as reivindicações bãsicas emergiram de forma
nitida: a elaboração de um contrato coletivo de trabalho, aumento de salã
rios e uma mais expressiva representatividade dos empregados nos postos de 
direção das companhias petroliferas. Entretanto, as negociações que se en
cetaram nunca prosperaram, ate que em fins de maio de 1937 eclodiu uma gre
ve geral que haveria de durar ate 9 de junho. 

Ãs reivindicações antes citadas, acrescentava-se

agora mais uma que se tornou essencial : o comando de greve declarava con

siderar a Suprema Corte de Justiça do Trabal ho foro adequado para a solução

das divergências e de submeter-se ãs decisões que dai viriam. De acordo com

o Direito do Trabalho Mexicano,, é atribuição da Suprema Corte da Justiça do

Trabal ho o exame das condições econômicas das companhias petrol iferas no

l ) Eram 16 as companhias petroliferas estrangeiras. As principais eram a
El Ãguila, inglesa; La Huasteca Petrol eum, Standa�Oil e Sincl�ir, n?r
te-americanas e a anglo-holandesa Royal Dutch Shell. A companhia nacio
nal Petromex, estabelecida em 1934, detinha em 1935 apenas 1 ,75% da pro
dução mexicana de Õleo. Veja-se �uis Gonzãl ez, Los Dias del Preside�te 
Cãrdenas,Historia de la Revolucion Mexicana,1934/40, n9 15 , El Colegio de
Mexico, 1981 ,pp.172/173. 
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sentido de dirimir duvidas sobre o montante do aumento salarial que estas 
companhias poderiam suportar. 

Seguindo os procedimentos legais determinados 
pela Constituição, o sindicato informou ã Junta Federal de Conciliaciõn y 
Arbitraje, Õrgão da Supr.ema Corte da Justiça do Trabalho, a existência do 
conflito de cunho econ6mico com as companhias petroliferas. Esta nomeou 
uma comissão de peritos (Jesus Silva Herzog, Efrain Buenrostro e Mariano 
Moctezuma) com a incumbência de examinar as condições das companhias pet�o� 
liferas em bancar o aumento pretendido de salãrios. As companhias negavam 
esta possibilidade alegando que os 18.000 trabalhadores da industria petro
leira percebiam um salãrio medio individual três vezes maior ao dos743.403 
operãrios de outras industrias e sete vezes maior aos dos 3,5 mil�Ões de tra 
balhadores no campo ( l ). 

A 3/8/1937 a comissão de peritos entregou seu 

informe ã Junta Federal de Conciliação e Arbitragem, no qual faz considera

ções sobre o alto custo de vida nas zonas petroliferas e os grandes lucros

das empresas, mais que suficientes para atender às demandas trabalhistas(2). 
As empresas petroliferas negaram-se a cumprir a decisão da Junta Federal e 
recorreram ã Suprema Corte de Justiça. a qual referendou a decisão da Junta. 
Como as empresas continuassem se negando a cumprir a lei, o presidente Cãr
denas decidiu-se pela intervenção. 

Independente da importância das reivindicações 

originais dos petroleiros, o certo e que o carãter do conflito se modificou

no decorrer do processo. O fulcro da questão deslocou-se significativamente,

na medida em que passaram a se perfilar como contendores bisicos as compa

nhias petroliferas estrangeiras e o Estado mexicano. 
Um conflito setorializado transformou-se,assim ,

rapidamente, numa questão nacional. As condições, naquele momento histõrico,

estavam dadas para transformar-se numa questão de autonomia nacional.

As grandes mudanças politicas que ocorriam no

Mêxico naquele momento histõrico não foram percebidas pelas companhias es

trangeiras. Insistiam em permanecer apegadas a uma posição rTgida que consi

derava como agressão ao seu patrimônio qualquer interferência sobre sua ati

vidade por parte do Estado mexicano, fosse no campo da legislação trabalhi�

1) Luis Gonzãlez,"La saga del petrõleo nacionalizado'', in Vuelta,n94 , março
de 1977, Mêxico, pp.19/20;

2) Jesus Silva Herzog, PetrÕleo Mexicano.Historia de un Problema, Fondo de
Cultura Econômica, Mexico, 1941, p.124.
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ta, triburãria ou, mesmo, qualquer intervenção d� cunho sõcio-politico. 

Mas, o governo de Lãzaro Cãrdenas estava deci 
dido a transformar em prãtica o programa econômico nacionalista da revolu
çao e que estava delineado em seu plano de governo, o Plano Sexenal de 1934. 

No inicio não se configurava, ainda, a nacio
nalização do petrõleo,mas tratava-se de operacionalizar, de alguma forma, 
uma questão de principio: a da subordinação do capital estrangeiro ao Di
reito mexicano. E o projeto de autonomia nacional que se corporificava com 
a ampliação das fronteiras do controle do Estado não admitia convivência 
com resquicios de economia colonial de 11enclave 11

• 

O que levava, no entanto, as companhias petro 
liferas a persistirem numa posição rigida era o absoluto convencimento de 
que o México não reuniria condições técnicas e econômicas para garantir a 
produção de petrõleo ( l ). 

O gov�rno, por sua vez, considerou a recusa 
das companhias petroliferas em acatar a decisão da Suprema Corte - começo

de março de 1938 - como uma provocação ao Estado mexicano e respondeu com 
o comunicado da nacionalização em 18 de março de 1938.

Desde 1936 não havia duvidas de que o governo 
Cãrdenas funcionava como polo hegemõnico inconteste no aparelho de Estado 
e se sentia com força na retaguarda interna, para efetuar a expropriação. 

1) Veja-se a respeito: Lorenzo Meyer, México y los EEUU en el Conflicto P�
trolero(l917/1942, El Colegio de México, 2a ed.,1972; Do mesmo autor,
Los grupos de presiõn extranjeros en el México revolucionario,Secretaria
de Relaciones Extranjeros, Mexico, 1973; Luis Gonzãle,z, Los Dias del Pr�
si dente Cãrdenas, cit.;
Da extensa bibliografia a respeito poderiamas citar ainda: .. 
Antonio Rodriguez, El Rescate del Petrõleo.Epopeya de un pueblo,Ed1c1?nes
El_Caballito, México, 1975; Jesus Silva Herzog, Historia de la exprop1a:
cion petrolera,Cuadernos Americanos, México, 1963; Do mesmo �u�or: �e�ro
leo Mexicano: historia de un problema, Fondo de Cultura Econom1 c�,�ex1co,
1941; Miguel Alemãn, La Verdad del Petróleo en Mexico,Grijalbo,Mex1co,l977.

. .• .;J 
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O cenãrio internacional se mostrava igualmente 

favorãvel para a politica de emancipação nacional a que Cãrdenas se propu

nha. Não apenas pela nova inflexão de rumos da politica latino-americana 

dos EEUU - a Politica da Boa Vizinhança de Roosevelt - mas, também, pela 

crise geral que antecedeu a conflagração mundial que explodiria em 1939: a 

queda de Shangai e Nankirn nas mãos dos invasores japoneses, a invasão de 

Hitler na �ustria, a morte de Nicolai Bukharin determinada por Stalin ... 

Cãrdenas estava certo de que os EEUU não agiriam. Em seus 11Apuntes 11(Diãrio) 

escreveu a 9 de março de 1938: 11 Vãrias administrações do regime da Revolu

ção tentaram intervir nas concessões do sub-solo, concedidas a empresas es

trangeiras, e as circunstâncias não estavam propicias, pela pressão inter

nacional e pelos problemas internos. Mas hoje,que as condições são difere_!l 

tes, que o pais não registra lutas armadas e que uma nova guerra mundial e� 

tã ã porta, e que a Inglaterra e os EEUU falam com freqüência em favor das 

democracias e de respeito i soberania dos paises, ê oportuno ver se os go

vernos que assim se manifestam cumprem ao fazer o México uso de seus direi

tos de soberania. O Governo que presido, contando com o respaldo do povo 

cumpri rã com a responsabilidade desta hora 11 ( l ) .

Como se vê, a necessidade e as possibilidades da 

expropriação petroleira estavam ficando claras para cãrdenas. Na noite se
guinte, ao regressar do engenho açucareiro "Emiliano Zapata", no Estado de 

Morelos, nos arredores de Cuernavaca,Cãrdenas decidiu interromper a viagem 

para uma discussão ampla e livre sobre o assunto com seus acompanhantes, e� 

tre os quais seus ministros da Fazenda e das Comunicações, Eduardo Suãrez e

o general Francisco Mugica, respectivamente. Caminhando, durante mais de uma

hora, avaliaram a situação. Cãrdenas sintetizou assim o acontecido em seus

11Apuntes 1

1 do dia seguinte, 10 de março de 1938: "Fizemos considerações das

circunstâncias que poderiam apresentar-se se governos como os da Inglaterra

e EEUU, interessados em respaldar as empresas petroliferas, pressionassem

o governo do México com medidas violentas; mas tomamos também em conta que

se apresenta jâ a ameaça de uma nova guerra mundial com as provocações que

desenvolve o imperialismo nazi-fascista, e que isto os deteria de agredir

ao Mêxico no caso de decretar a expropriação" ( 2 ).

l) Lãzaro Cãrdenas, Obras - I.Apuntes(l913/1940), Tomo I, Universidad Nacio
nal Autõnoma de Mêxico(UNAM), 1972, pp. 387/388;

2) Idem, p.389.
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Cãrdenas analisa com acuidade o momento histõ 

rico. Tem faro politico para pressentir possibilidades,fazer projeções e 

acaba, ao final, intercalando-se concretamente nas contradições inter-im

perialistas do sistema para obter um "respiradouro" para seu projeto de 

autonomia nacional. 

Nesse particular, Cãrdenas ê pioneiro. A pr� 

tica terceiro-mundista de arrancar vantagens da utilização das contradi 

çoes nos momentos de crise ou conflito mundial tem sua iniciação imponen

te com a nacionalização do petrõleo mexicano. Observe-se que a nacionali

zação ocorria em todas as fases da produção desde a prospecção, passando 
pela extração e refino, atê a comercialização. 

Getülio Vargas, no Brasil, alguns anos mais 

tarde, atuarã de forma parecida. Em troca da cessão de territõrio para ba 

ses aéreas norte-americanas no Rio Grande do Norte - necessarias para o 

abastecimento dos aviões que voavam rumo ao norte da Africa para atacar 

a frente aberta por Rommel - obteve o financiamento para a instalação da 

Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Fundada em 1941, a Comp� 
nhia Siderúrgica Nacional recebeu empréstimos do "Export-Import Bank" p� 

ra a construção da usina de Volta Redonda, a maior da América Latina( l ). 

Trata-se de um caso unico na histõria: o imperialismo financiando obra 

de infra-estrutura capaz de gerar desenvolvimento industrial prõprio. 

O caso mexicano e também impressionante: pela 

primeira vez na Histõria um pais do 39 Mundo decidia - e conseguia! - con 

trol ar a produção e comercialização de uma matéria-prima vital e que era 

fonte energética de ponta na sociedade industrial da êpoca. 

Evidentemente as conjunturas interna e exter

na favoreciam a consecução destas ações que faziam parte de todo um pro

jeto global de autonomia nacional. Isto não quer dizer que não tenham o 

corrido pressões das nações sede das empresas petroliferas, mas estas, com 

exceção de uma ou outra medida no plano econômico, circunscreveram-se ba 
sicamente ao âmbito diplomãtico. 

l) Veja-se Humberto Bastos, A Conquista Siderúrgica no Brasil, São Paulo,
1959.
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Obviamente, as relações politicas do Mêxico 
com os EEUU e a Grã�Bretanha se deterioraram. Com esta ultima naçao, che 
gou a ocorrer o rompimento de relações diplomãticas em 1941. 

O governo norte-americano, ao contrãrio, teve 
uma postura mais flexivel, chegando a reconhecer o direito do Estado mexi 
cano em nacionalizar companhias petroliferas estrangeiras desde que hou -
vesse compensação financeira ( 1 ). Grandes divergências acabaram ocor
rendo, então, justamente quanto ã questão da compensação financeira. 

Desta forma, apesar da postura inicial relatj_ 

vamente elãstica dos EEUU, as divergências acabaram emergindo exatamente 

nesta questão, isto ê, a necessidade de entendimento quanto ao montante 

da indenização. O passo seguinte foram as pressões econômicas contra o M! 

xico, da qual e exemplo a suspensão da compra de prata. Evidentemente, o 

governo norte-americano, que tem representado sempre os grupos econômicos 

em seus interesses no exterior, não estava imune ãs pressões das comp� 

nhias petroliferas e, em realidade, por exigência destas, passou a trans

fer-i'-las para o governo mexicano. 

A questão indenizatõria não era, no entanto, 

uma questão simples e uniforme. Havia matizes os mais variados e inesp! 
rados. Havia pontos colocados na ordem do dia de forma unilateral, se nao 

provocativa. Entre eles, certamente a mais inesperada e desgastante das 

discussões ocorreu em torno das reservas de Õleo dos empreendimentos ex

propriados. As companhias de petrõleo pretendiam exigir indenização por 

estas reservas. Para o governo mexicano, colhido de surpresa por proposi

ção que considerava totalmente absurda e indecente, esta era questão in -

discutivel: os recursos do �ubsolo, a Constituição o dizia clara e expli

citamente, eram propriedade da nação. 

Alem disso, os EEUU pressionaram no sentido

da indenização imediata, ao passo que o Mêxico propunha o pagamento em 10

1) O Ministro das Relações Exte-riores Cordell Huil reconheceu,ja a 3� de
março de 1938 o direito do Mexic:o como Estado soberano de expropriar 
patrimonios shb sua jurisdição.

Ve-ja-se Haus Werner Tobler, Die Mexikanische Revolution, Suhrkamp Ver
lag, Frankfurt am Main, 1984, pp. 583 e segs.
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anos. As companhias petroliferas, por outra parte, eram as mais intransi
gentes - a discussão em torno das reservas de Õleo revela o seu grau de 
disposição para a negociação - e atuavam, realmente, a seu modo. Ao con
trãrio do governo norte-americano consideravam a nacionalização como ile 
gal e confiscatõria e, por isso, recusavam sistematicamente as propostas 
mexicanas de negociações. 

No fim, as divergências acabaram abismais no 

cotejo das avaliações sobre o montante indenizatõrio. A avaliação do go

verno mexicano indicava l milhão de dólares e a das companhias petrolife
ras - aceita pelo Departamento de Estado norte-americano - apontava p�
ra 40 mil hões de dôl ares� ( l ) . 

Claro, ai estavam incluidas as reservas de 

Õleo que sao, evidentemente, de dificil quantificação. A diferença anu 

lava, então, de fato, qualquer possibilidade de tratativa para chegar-se 

a um acordo. Não havia meio termo capaz de.aproximar as partes. 

Se, por outro lado, as companhias raciocina -

vam exclusivamente em termos de lucros - a indenização era vista na linha 

de continuidade de empreendimento lucrativo - o governo norte-americano 

tinha, obrigatoriamente, uma visão mais abrangente da questão. Tinha int� 

resse - e necessidade - da estabilidade politica no Mêxico. Temia que, ao 

apoiar rebeliões anti-cardenistas pudesse fomentar a emergência de um Es

tado fascista ao sul de suas fronteiras. O g:)verno norte-americano não se 

sentia confortivel diante da alternativa que vislumbrava ao nacionalismo 

cardenista. 

Por isso, ao final, acabaram em grande medida

indo ao encontro das posições mexicanas - especialmente na questão cen

tral do pagamento - o que ocorreu apenas em 1942,sob a influência da 2a.

Guerra Mundial e do empenho norte-americano por uma aliança de defesa na

Amêrica Latina. 

l) Hans Werner Tobler, cit., p. 584; tambêm Lorenzo Meyer, cit., p. 289.
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Assim, apesar de sintonizados em questões de 
principio, nas questões ultimas, Departamento de Estado norte�americano e 

companhias pretroliferas acabaram,por força das circunstãncias,atuando em 
faixa prÕpria, cada um a seu modo. As companhias petroliferas tentavam, a 
traves da pressão econômica sobre o Mêxico, recuperar suas propriedades. O 

mais importante instrumento utilizado nesse sentido, foi o boicote ao 

Õleo mexicano no mercado internacional por eles controlado em 90%. 

Eram enormes as dificuldades, no inicio, para 
o Mêxico enfrentar a situação, tendo em vista que 60% de sua produção des
tinava-se ao mercado externo. E apesar das maciças ofertas de preço redu
zido, estes mercados permaneceram quase que totalmente fechados ã Petrõ -
leos Mexicanos (PEMEX), a companhia estatal que havia surgido como canse
quência da nacionalização.

Assim, apesar de o governo Cãrdenas haver adot� 
do na esfera internacional uma posição antifascista, inclusive com a memo 
rãvel solidariedade ã Republica Espanhola contra o levante de Franco, foi 
forçado pelo boicote a estabelecer acordos de fornecimento de Õleo com as 
nações do Eixo e o Japão ( 1 ). Com a irrupção da 2a. Guerra Mundial es
tes mercados se perderam também. Esta situação corresponde evidentemente 
apenas para a época do conflito mundial. Mais tarde, o Mêxico retomarã 
uma trajetõria de crescimento permanente na produção petrolifera atê que 

na dêcada de 1970 o novo 11boom 11 petrolifero permitiu ao Mêxico ascender ã

4a. posição como produtor mundial novamente. 

Alêm disso, o boicote nao se restringiu ape

nas ao campo petrolifero. Houve fuga de capitais e drãstica desvaloriza -

ção do peso com relação ao dÕlar. Não apenas as companhias petroliferas 

retiraram seus bens dos bancos, como também muitos estrangeiros e mexica

nos transferiram seus capitais para o exterior, o que conduziu a uma que

da considerãvel das reservas cambiais mexicanas. A suspensão temporãria

das compras de prata do Mêxico determinada pelo Tesouro norte-americano�

gravou ainda mais esta situação. Assim, entre 20 e 27 de março de 1938

l) Veja-se Luis Gonzãlez, Los Dias del Presidente Cãrdenas, cit., pp.129/
135 e 229/239.
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De outra parte, entretanto, apesar destas di
ficuldades evidentes, estas tiveram tambem o seu lado benefico. A alterna 
tiva natural que acabou se apresentando para o Mexico foi, então, o dire
cionamento da produção do Õleo para o mercado interno,que se ampliou con
sideravelmente com a industrialização acelerada. Mais que isso, a nacion! 
lização do petrõleo provocou um entusiasmo patriõtico sem precedentes na 
Histõria mexicana. Era o ãpice de uma verdadeira união nacional que se 
formava em torno do Presidente. Jã não eram mais apenas operãrios e campo 
neses a festejar, tambem outros setores da população, a grande maioria do 
restante da população passou a participar tambem das gigantescas manifes
tações de massa que então aconteceram. 

Caracteri s ti ca importante da nacionalização 
do petrõleo ã qual jã fizemos referência, constitui-se o fato de que, ao 
contrãrio das ferrovias com sua solitãria auto-gestão operãria, os em
preendimentos petroliferos nacionalizados ficaram subordinados diretamen
te ao Estado, com melhores condições, portanto, para a obtenção de suces
so o que, por sua vez, estimulava novamente o entusiasmo popular em torno 
do empreendimento. 

Observe-se, por outro lado, a fundamental im
portância da reorganização do partido da Revolução a que fizemos referên
cia acima, nos exatos momentos da euforia nacional-popular. Nesse sentido, 
Cãrdenas aproveitou habilmente o momento para consolidar definitivamente 
sua base pofítica. Mas, mais que isso, os acontecimentos histõricos e que 
exigiam a reformulação do· partido. Seus ranços caudilhescos se estilhaç!
vam e ele se encaminhava para a verdadeira dimensão nacional. 

De outra parte, lembre-se ainda a questão fun

damental do empenho dos petroleiros em superar os desafios que se lhes !
presentaram. Contra os prognõsticos dos executivos das companhias estran

geiras e toda uma propaganda dirigida nesse sentido, os trabalhadores sou

l ) Idem, p. 190. 
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beram resolver com pleno êxito todos os problemas técnicos com que se de

frontaram. Houve quem observasse que este fato tenha sido facilitado pelo 
relativamente envelhecido - e por isso mais simplificado - equipamento 

técnico das companhias petroliferas mexicanas ( l ). Concedendo-se even -
tual pertinência a esta observação que não ê destituída de veracidade,ela 
passa, automaticamente, por cima das (Juestões prÕprias do empenho e da m_2. 

tivação dos trabalhadores mexicanos. Revelando uma Õtica procedente dos 

paises de capitalismo central, por extensão passa por cima também da in -
vulgar capacidade e criatividade dos trabalhadores latino-americanos, bem 
como da capacidade de desenvolvimento prõprio das nações desta parte do 

Continente. Ademais, ela não suplanta a constatação Õbvia de que os operl 
rios continuaram trabalhando nas condições que lhes eram oferecidas desde 
sempre. Justificar-se a vitõria dos trabalhadores naquele momento crucial 
da histõria mexicana pelo obsoleto equipamento de que dispunham - por 

responsabilidade das companhias estrangeiras! - � retroceder acusaç6es, � 
injustificadamente inverter argumentos e observações que fogem a qualquer 

critério cientifico. Tentar desmerecer - jã que anular não era mais poss! 
vel - a vitõria herõica dos trabalhadores mexicanos com argumentos que,em 
verdade,responsabilizam as companhias petroliferas é enveredar por um des 
focamento de anãlise abismal. 

l) Veja-se a respeito Merrill Rippy, Oil and the Mexican Revoluti�n,_
Leiden, 1972. Este autor (pp. 263/284) dedica particular atençao a es
trutura e problemas da nacionalizada industria de Õleo mexicano.
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4.2.6. A reforma agrãria cardenista 

As cJndições históricas que conduziam, aoõs a PtNn� Nr 
mada da Revolução, ã estruturação do Estado Nacional exigiam um equaciona=-

mento de novo tipo ã questão agrãria. Depois d� etapa armada da Revolução1 0 

desenvolvimento das forças produtivas impunha à alteração da estrutura agrl 
ria mexicana. 

As forças que conduziam Cãrdenas ao poder conside 
ravam, efetivamente, que a questão agrãria estava, naquele momento, insati� 
fatoriamente encaminhada e exigia corretivos de profundidade. No poder, co-· 
mo instrumento hegemônico da execução das alterações estruturais exigidas 
pela sociedade mexicana, o governo Cãrdenas considerava de relevância prima 
cial, entre os ajustes necessãrios ã estruturação do Estado Nacional, o re
direcionamento da estrutura agrãria. Empenhado em tornar a realidade agrãria 

compativel com o Estado que se visava a estruturar, o governo Cãrdenas via o 
mõvel ideolÕgico e o fio condutor do processo na retomada dos principias 
agraristas da Revolução. 

Plutarco Elias Calles (1924/28) havia terminado com 
\ a partilha e distribuição de terras, sobretudo a partilha na sua forma ejidal, 
; objetivando o desenvolvimento de uma pequena burguesia agrãria a partir da 

pequena propriedade parcelãria. Organizando o Estado e o sistema bancãrio 
para afirmã-los como pilares do desenvolvimento capitalista nacional, ve-se 
que Calles invertia os rumos que a Revolução Mexicana havia imprimido as 

. transformacões no setor agrãrio ate aauele momento, e liquidava a continuida
de das transformações por ele preconizadas.

Desde a perspectiva cardenista haveria que resga
tar, então, os principies da Revolução Mexicana, os principies originais da 

vertente revolucionãria burguesa da Revolução. Para tanto, haveria que passar 

por duas ordens de questões: a da divergência quanto aos rumos da politica 

fundiãria e a questão "institucional", expressa no estancamento da distribui 

ção de terras que implicava no literal fracasso da reforma agrãria pretendi-

da originalmente. 
Os jã referidos dados do Censo de 1930 são inega

velmente impressionantes: 13.444 latifundiãrios monopolizavam 83, 4% do total 
da terra em mãos privadas; 668.000 ejidatãrios tinham a posse de terras que 
repres�ntavam apenas um décimo do que estava em mãos dos "hacendados''; e 
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2.332.000 camponeses não possuíam terras ( l ). Os dados revelam, então, a resul_ 

tante da desmobilização e do desarme camponês como contraponto da vitõria da ver 

tente burguesa da Revolução. O rechaço e o abandono das antagônicas massas camp_Q 

nesas reabriam, entretanto, novamente, o fosso entre a burguesia - a nova bur -

guesia vitoriosa na Revolução e todo o conjunto de setores medias a ela incorpo
rados - e o campesinato. Por isso, não e de extranhar a aparição, ao final do 
periodo callista, da contrapartida destes fatos, isto e, um renascimento da luta 

social: levantamentos camponeses e greves operãrias que revelavam perigo para a � 
estabilidade do grupo governante. E as recordações dos camponeses em armas eram 

ainüa muito vividos e presentes. 
Começa, então, a ficar claro para setores da bur-

guesia nacional que a "revolução" necessitava continuar. Necessitavam consolidar

conquistas prõprias e,ao mesmo tempo,aquietadoras da rebeldia social popular.De

sejavam liquidar, no nascedouro, insatisfações que pudessem levar ã irreversibi

lidade da retomada da luta armada. Desejavam a incorporação das massas campone

sas. O êxito da institucionalização do Estado põs-revolucionãrio dependia justa
mente da incorporação, e não do rechaço, das massas camponesas. Na perspectiva
desta burguesia era, portanto, fundamental liquidar - e nao abrir - todos e 
quaisquer fossos sociais. 

Esta tendência,que terã o seu ãpice em Cãrdenas e

seu gov�rno, jã era visivel na reeleição de Ãlvaro Obregõn em 1928. 0 assassinato

de Obregõn deve ser visto, fundamentalmente, nos marcos de uma reação conservadora

ã radicalização deste setor da burguesia, o nacional, dentro do grupo governante

0 qual, atingido com sua morte ,, recompôs-se no periodo do Maximato, para che

gar ao poder com a vitõria de Lãzaro Cãrdenas em 1934. 
Cãrdenas encabeçava o setor mais radical do gru-

po governante: aquele que desejava levar adiante o curso revolucionãrio burguês,

inconformado que estava com o estancamento da revolução antes de esta chegar ãs

suas metas e que visualizava neste estancamento um grande risco para todo O pr_Q

cesso de estabelecimento definitivo da hegemonia da vertente burguesa revoluci_Q
- · N · l pasnar1a no aparelho de Estado. E a consecução da autonomia do Estado aciona -

sava também - e fundamentalmente - pela solução da pendente problemática fun-

di ã.ria. 

l) Nathanie� e Sylvia Weil, cit. p.3.
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Nesta questão, ma i s do que em qualquer outra, o 
engajamento pessoal de Lãzaro Cãrdenas e cons i derãvel e proveniente da epo 
cada campanha ele i toral. Desde os se i s meses da gira ele i toral percorreu 
literalmente o pais i nteiro. Durante meses conversou com agricultores, per 
noitou em ranchos e estabeleceu uma grande i dent i f i cação com os pequenos 
a9ricultores e trabalhadores agricolas. Conhec i a, portanto, a realidade da 
agricultura do pais. E os agricultores eram, ainda, a maioria da população 
mexicana. E passou a man i festar-se, desde cedo, pela necessidade da modi fj__ 

cação da estrutura fundi ãria do pais. 
Na chefia do governo, depoi s de resolvi da a pe.!!_ 

dênc i a com Calles em 1935, dedi cou-se de corpo e alma ao equaci onamento da 
problemãtica fundiãria como ele a conceb i a. Part i am dele, de i mediato, i n� 
truções e determi nações para a realização da reforma agrária, em âmbi to lE_ 
cal ou regional ( l ). Mas, mais �ue determi nações i soladas ou detalhistas, 
procurou a solução global dando instruções para que os camponeses se orga

n i zassem e colocassem em func i onamento uma organ i zação �nica, naci onal,que 
se v i ncular i a, depois, ao poder central. 

li\ 
Ao mesmo tempo, era acelerada a parti lha de ter

ras, cujo auge ocorreu de 1936 a 37. S i multaneamente, o governo Cãrdenas 
' revisa o conceito de ej i do. Inconforme com a inst i tu i ção voltada exclusi v� 

mente ao campo da subsi stência, e com freqüênc i a de tipo individual, Cãrd� 
nas imprimiu novos rumos e novo dinamismo aos ejidos1 ao promover sua expa.!!_ 
são tambem para o âmbito da agricultura comerci al e apoiando e fomentando 
fundamentalmente o ejido coletivo. A distribuição de terras destinadas ao 
ejido coletivo serã marca caracteri"stica do regime cãrdenas. l reforma agrã 
ria caràen i sta estã umbilicalmente l i gada ao ejido coleti vo. De resto, o

--;, ,. -
' ejido inà i v i dual não tem, aliãs, importância no âmbito da reforma agraria, 

pois sua especif i c i dade não o d i st i ngue fundamentalmente da propriedade Pª.!:.
celãria que Cãrdenas pretend i a efet i vamente combater. Para a reforma agrã

ria o ej i do sõ tem i mportânci a na sua forma coleti va. 
Outra caracteri"stica fundamental da polltica

agrãria cardeni sta foi a rap i dez imprimida ã partilha e distribuição de ter

ras.Os quadros a seguir são significativos de sua importância: 

l) Luis Gonzãlez, idem.



PORCENTAGEM DE EJ I DATA 
RIOS ENTRE POPULAÇAO DE 
DICADA AS ATIVIDADES 
AGRICOLAS 

Anos do 
Censo 

1930 15% 

1940 32% 

CRESCIMENTO DOS PRO PORCENTAGEM DE CAM 
PRIETÃRIOS AGR!COLAS PONESES SEM TERRA 
(na maioria pequenos 
proprietãrios) 

1930 

1940 

17% 

32% 

1930 

1940 

68% 

32% 
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Ao aumento do número de ejidatãrios e, também o de 

proprietãrios agricolas,que corre paralelo ao espetacular descenso do número 

de camponeses sem terra,acrescente-se,ainda,a realidade correlata de que au

mentaram também consideravelmente neste periodo, o tamanho e a qualidade das 

terras ejidais. 

Anos do 
Censo 

1930 

1940 

1930 

1940 

PORCENTAGEM DE EJIDOS FRENTE A 

TODAS AS TERRAS 
AGRICOLAS 

10 ,2% 

35,9% 

CAPITAL INVESTIDO NO 
SETOR EJ IDAL 

3,7% 

52,6% 

TODAS AS TERRAS 
CULTIVADAS 

13,4% 

47,4% 

PLANICIES IRRIGADAS 

13, l % 

57,3% 

PORCENTAGEM DA PRODUÇÃO EJIDAL EM RELA 
ÇAO A PRODUÇ'AO AGRTCOLA GLOBAL 

11% 

50,5% 
.___ _________________ --------------- - - - - . ···----- -----· ----·-

FONTE: Salomon Eckstein, El Ejido Colectivo en México, Fondo de 
Cultura Econ6mica, México, 1966, p.61 

Entre 1935 e 1940 alcança a posse da terra um nu-

mero similar de ejidatãrios ao dos 20 anos anteriores - desde 1915 -, e,

quanto ã distribuição de terras, esta ocorreu em quantidade idêntica ao

dobro do que nos 20 anos anteriores. Isto significa, então, que, em media,

o tamanho da parcela por ejidatãrio duplicou ao tempo de Cãrdenas, se com

parado com os anos anteriores - década de 1920 -, o mesmo ocorrendo com o

solo do ejido coletivo.
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Alem disso, a reforma agrãria cardenista não se 
limitou ã mera dimensão quantitativa da distribuição de terras, mas preocu
pou-se em desenvolver melhorias significativas, ainda que parciais, no inte 
rior do setor agrãrio reformado. A mais significativa destas melhorias foi, 
sem duvida, a concessão de credito abundante ã agricultura, fundamental pa
ra o setor ejidal escapar do credito extorsivo vigente no mercado. O aumen
to do credito oficial, do credito exclusivo para os ejidos, concretiza-se 
com o Banco Ejidal, instituição criada para atender exclusivamente às neces 
sidades de desenvolvimento da produção dos ejidos. 

TRANSAÇÕES DO BANCO EJIDAL 
(em milhões de pesos) 
1936 23,3 

1938 63,4 

FONTE: Sergio Reyes Osorio et alii, Estructura Agraria 
y Desarrollo Agr1cola de México, cit., p.836

Hã, portanto, um grande incremento do volume de 
credito aos ejidos. Entre 1936/38 cerca de 300.000 ejidatãrios receberam 
credito do Banco Ejidal ( l ) 

Todos estes dados ligam-se ã criação do ejido c_Q 

letivo, que e a marca do governo Cãrdenas. Apesar de suas peculiaridades pr_§_ 

prias, o ejido coletivo constitui-se, essencialmente, numa cooperativa de 

produção agr1cola ( 2 ). 
Deve-se observar, no entanto, que a concessao de

credito vai diminuir consideravelmente apõs o governo Cãrdenas, e o Banco Ejj_

dal chegou, com o tempo, a ser praticamente desativado. O estrdngulamento do

sistema ejidal terã a, sua base, pois, fora do credito oficial, com os exto.!:_

sivos juros do mercado, era totalmente imposs1vel o progresso do sistema.

1) Veja-se James W.Wilkie, The Mexican Revolution: Federal Expenditure and
Social Change since 1910, California University Press, Berkeley, 1967, 
p. 138;

2) Salomon Eckstein, El Ejido Colectivo en México, cit. Esta e a grande obra
bãsica de anãlise do ejido coletivo. 



226) 

Esta e, portanto, uma questão pertinente: a reforma 
cardenista nao avançou sobre a estrutura do sistema capitalista mexicano. A 
reforma funcionou relativamente enquanto o prÕprio Cãrdenas estava no poder. 
A vontade politica era do Presidente e as instituições não foram tocadas.De
pois, sem a presença do tutor, e cercado por todos os lados, o sistema eji
dal estiolar-se-ã em seu prõprio fracasso. 

A reforma cardenista caracterizar-se-ã, então, funda 
mentalmente, por "arranhões" nas leis de acumulação do capitalismo. Estes 
"arranhões•• , no entanto, não o atingem essencialmente. Pelo contrãrio, agu
çam suas capacidades de defesa. Mesmo assim, Cãrdenas toma as tênues reformas 
apenas para si e para sua ação politica. t ate onde tem condições de chegar. 
t certo que estrutura o Estado, isto e, estrutura o sistema que pretende 
reformista, mas) no âmbito do capitalismo o processo e eminentemente dinâmico 
e,por isso, uma reforma que permita a recuperação do sistema atingido estã 
fatalmente, a longo prazo, fadada ao fracasso. Ou melhor, a reforma carece, 
desde o inicio do carãter de perenidade e se esgotarã com o correr do tempo. 
Não se esgotarã, no entanto, durante o período Cãrdenas. A "voluntas" politi
ca do Presidente tem, apesar da limitação da reforma, inegavelmente seu esto
fo, sua consistência. A mesma timidez de ação ocorre tamDfm nos intentos de 
apoio tecni co geral que não tiveram sucesso, nesse casu r,em niesmo na época de 
Cãrdenas e que foram, naturalmente, abandonados depois ( l ). 

A alteração no enfoque dado ao tratamento da questão 
do ejido a partir do governo Cãrdenas e, no entanto, notãvel. Suplanta-se, em 
todos os sentidos, a maneira com a qual Carranza � o grupo de Sonora encarava 

'--- . -- ----··- . 

o ejido e seu papel na economia mexicana. Para estes, o ejido era entendido 
como unidade de subsistência - sua função era por isso mesmo eminentemente so
cial - e visto apenas como periferico no seu papel econômico. A partilha, 
quando ocorria, era feita basicamente de terrenos marginais das fazendas es
tabelecidas. o latifúndio considerado eficiente do ponto de vista técnico e 
produtivo, e especialmente as "plantations", não eram passiveis de partilha 
em favor da propriedade ejidal. 

Esta politica era, evidentemente, resultante da cren-
ça na necessidade da grande unidade produtiva. Por isso, ate 1934, os peões 
"acasillados" estavam exclu{dos do direito ã distribuição de terras, o que 
evidenciava a total impossibilidade de uma politica agrãria que objetivasse 
a dem�cratização da propriedade da terra. O perverso da situação ia ao ponto 
de a outra parcela dos peões, a daqueles em condições de se tornarem ejidatã 

1) Idem,p.58.
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rios, os peões de 1

1tarea 11 (tarefa), os que trabalhavam nas 1

1haciendas 11 em 
epoca de plantio ou colheita, encararem a parcela do ejido como a possibi
lidade cie um rendimento adicional, mas nunca como uma real alternativa â 
grande propriedade territorial. O ejido seria, no maximo, um acrescimo,nun

ca uma alternativa. 
Com Cãrdenas no poder, a pressão sindical dos agQ 

ra organizados trabalhadores agricolas redundou no abandono da politica de 
parcelamento agririo e do posicionamento que mantinha as11 haciendas 11 incõlu
mes para fins de desapropriação. Privilegiava-se, agora, a produção decorren 
te da exploração coletiva. 

O novo tipo de cooperativas de produção agricola 
correspondia a um consenso generalizado entre o novo grupo no poder que come 
çava com o prõprio Cãrdenas e passava pelo grande numero de politicos que tj_ 
nham no agrarismo seu horizonte de atuação e era alicerçado conceitualmente 
por asrônomos que sustentavam as excelências da agricultura coletivizada.Esta 
realidade adequava-se, naturalmente, ao posicionamento de Cãrdenas pela auto
-gestão dos trabalhadores, seja no setor industrial, como no agricola. 

Não se ignore, por outro lado, que a depressão de 
inicias dos anos 30 atingiu duramente a agricultura extensiva; voltada prima
cialmente para a exportação, o que tornou a desapropriação fundiãria bem mais 
exeqtHvel do que se 1

1vigisse uma prosperidade geral e altos preços da terra" 
( l ) . 

O novo tipo de ejido coletivo, marca da reforma 
agrãria cardenista, tornou-se realidade pela primeira vez em outubro de 1936, 
na região de La Laguna,nos Estados de Coahuila e Durango. Era uma região la
custre de cerca de 500.000 hectares com produção de algodão e cereai� princi

palmente( 2 lPor causa do seu extenso sistema de irrigaçã� a Laguna era uma 

das regiões agricolas mais férteis do pais. Despontava ai a produção de algQ 
dão, alicerçada num moderno sistema de "plantation" com alto grau de concentr� 
ção de terra e controle estrangeiro. "Em 1928 estavam registradas 75 hacien
das com uma superficie entre 1.000 e 10.000 hectares, 19 com mais de 10.000 
hectares e 3 com mais de 100.000 hectares, muitas delas pertencentes a com
panhias estrangeiras, especialmente norte-americanas e inglesas" ( 3 ). 

l) Clark W.Reynolds, The Jviexican Economy -Twentieth Century Structure and
Growth, Yale University Press, New Haven e Londres, 1970, p.153�

' 2) Sobre a reforma agrãria na Laguna veja-se os jã citados Salomon Eckstein, 
pp.131/142 e Joe C.Ashby, pp.142/178 e Clarence Senior, Land Reform and 
Democracy, Floriaa University Press,Gainesville, 1958. 

3) Salomon Eckstein, iaem, p.132.
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Do ponto de vista da mão-de-obra, o nücleo central 
das "plantations" da Laguna era constitu{do por trabalhadores fixos, os "aca
sillados", e os jornaleiros, trabalhadores migrantes que, vindos de diferen
tes regiões, apareciam aos milhares em êpoca de colheita. Proletãrios agrico
las constituíam, portanto, a mão-de-obra fundamental na Laguna. Em conseqUin
cia, ao contrãrio do altiplano centrat com seus conflitos entre comunidades 
agrTcolas e 1

1hacienaas 11

, na Laguna existia, desde o inicio, um tipo "indus
trial" de conflito trabalhista por salãrios mais altos, melhores condições 
de trabalho, proteção social por parte do empregador,de acordo com o previsto 
pelo direito trabalhista mexicano. 

Com a Depressão de principias dos anos 30 e a conse
qüente redução das possibilidades de trabalho_, agrdvada com a seca havida, 
acirraram-se, sobremodo, as tensões sociais na Laguna, a ponto de os prÕprios 
latifundiãrios sugerirem a organização de ejidos com o propõsito de amenizar 
a explosiva situação social. Apesar dos propõsitos em contrãrio, no entanto, 
estes ejidos de inspiração empresarial (1934), formados em terreno marginat 
não diminuíram, em absoluto, a agitação social na Laguna ( 1 ). Pelo contrãrio, 
durante o ano de 1935 as greves aumentaram extraordinariamente de numero, na 
maioria das vezes de forma espontânea e desordenada. Neste momento, a CTM estã 
atuando no sentido de organizar sindicatos entre os camponeses da região. Os 
conflitos chegam ao auge em 1936 quand�no decorrer de uma grande greve geral, 
ocorrem enfrentamentos sangrentos entre camponeses e proprietãrios, vale di
zer, entre os camponeses em greve e os novos camponeses (jornaleirost contra
tados pelos proprietãrios para suprir a falta daqueles. 

t neste momento, e diante desta situação, que Lãza
ro Cârdenas decide-se definitivamente pelas desapropriações na Laguna. A 

6/10/1936 escreve nos "Apuntes": "Determinei hoje ao Departamento Agrãrio pa

ra que inicie a dotação de ejidos aos nucleos de população da Comarca Lagune

ra, concentrando naquela região todo o pessoal de engenheiros-agronomos que

seja necessãrio para que se force a entrega da terra. O problema ejidal da

Laguna ê o mais serio a afetar hoje o regime da Revolução. A forte organiza

ção dos capitalistas proprietãrios e sua constante oposição a que suas pro

priedades se reduzam ao limite assinalado pelo CÕdigo Agrãrio, vêm provocando

agitações e querem, por meio da imprensa e por diversos outros meios, pertur

bar a ação agrãria do governo, mas firmes em nosso propõsito de atacar imedia

1) Veja-se Luis Gonzãlez, cit. ,pp.101 e segs.
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tamente este problema, temos tomado todas as medidas indispensãveis para que 

o novo sistema de propriedade da Laguna não fracasse e,a respeit� antecipou
-se a organização financeira para que o Banco Nacional de Credito Ejidal te

nha os fundos necessãrios para atender a todas as operações de credito d�s S� 
cieaades de Credito Ejidais que se formarão na Laguna, operações que passarão 

de �O milhões de pesos durante os exercicios agricolas de 1936 e 1937"( l ). 

A distribuição de terras foi efetuada então, num e� 

paço de tempo bastante curto no outono de 1936. O propõsito cardenista não 

era o de qualquer tipo de radicalismo, mas este acaba ocorrendo especialmente 

no "front" interno.Assim,apesar de a maior parte das terras na Laguna perten

cerem a estrangeiros, a desapropriação começou com terras de generais da Rev_Q_ 

lução. 
Escrevendo em seu diãrio("Apuntes") a 29 ae outubro,

Cãrdenas dã seu depoimento: ... "O chefe do Departamento Agrãrio, licenciado

Gabino Vãzquez, efetuou hoje as primeiras dotações na região Lagunera, juris

dição do Estado de Durango, afetando as propriedades dos generais Pablo Qui
roga, Eulogio Ortiz, Jesus Gutierrez, Carlos Real e Miguel Acosta e de vãrios

particulares. Os generais manifestaram confo�midade e prestaram sua coopera

ção ao ocorrerem as dotações. O general Eulogio Ortiz expressou : "A Revolu

ção me deu a terra e a Revolução a retira ( 2 ). Ueveria haver expressado: 

Durante a Revolução a adquiri e hoje a devolvo ao povo"·( 3 ). 

A reforma agrãria na Laguna abarcou a distribuição 

de mais de 440.000 hectares de terra a mais de 34.000 camponeses, os quais 

ficaram circunscritos a 296 ejidos ( 4 ). Estes ejidos eram, portanto, cole

�ivos e se constituíam essencialmente em sociedades de produção de tipo co

operativada. Cada ejido coletivo configurava um empreendimento autônomo,cuja

organização interna era decidida pelos prõprios ejidatãrios. 
Na realidade, porem, invariavelmente

>
º Banco Ejidal

passava a assumir a administração geral do ejido, pois O apoio que brindava

não significava apenas o credito, mas tambem O mercado para a colheita, acon

selhamento tecnico etc. ( 5 ).Na medida em que O sistema permanecia nos mar

cos do capitalismo,somente uma instituição financeira como o Banco Ejidal po-

1) Lãzaro Cãrde�as, Apuntes, cit.,p.359; 
2) "�a Revo!ucion me.diõ la tierra y la Revoluciõn me la quita".
3) Lazaro Cardenas, , dem, p. 360;
4) Salomon Eckstein, cit. ,p.135; 
5) Para a organização interna dos ejidos veja-se O jã citado Salomon Eckstein,

pp·. 102/128. 
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deria garantir a existência de um tal bolsão coletivo que o governo cardenista 
insti tuía. Ã mercê das leis de mercado,o ejido coleti vo fracassaria inevi tavel 
mente. Era o Banco Ejidal que garantia a sua sobrevivência. Mais tarde, a cri
se do ejido correrã paralela ã desati vação do citado banco. 

Mas a importância fundamental da reforma agrária da 
Laguna resi di a no fato de tratar-se de uma terra agricola de ampla extensão e 
rica,o que jã era i nusitado,e de tratar-se de uma reforma agrária que privile
giava o ejido coletivo,outra novidade absoluta.Ai nda que houvesse antecedentes 
na Histõria mexicana ''indigena",o eji do coletivo operacionalizado pelo governo 

� Cãrdenas,numa dimensão quali tati vamente nova a partir de um invulgar acelerame� 
to da partilha de terras, era algo novo no panorama agrário latino-americano e 
se constituia no marco central da reforma agrãria realizada. 

A instalação do ejido coletivo não circunscreveu-se 
apenas ã regi ão da Laguna. Nos anos seguintes,o mesmo ocorreu também em outras 

regiões - todas elas importantes,diga-se de passagem - como nas férteis terras 

do Vale do Yaqui em Sonora,nas regiões arrozeiras do sul de Michoacãn e Sinaloa, 
bem como,de forma uma tanto alterada,nas plantações de sisal na peninsula de Y� 
catán ( 1 ). São terras férteis e produtos de exportação que, em outras circuns 
tânci as, permaneceriam, como o usual na América Latina, ocupadas pelo latifún
dio monocultural agro-exportador. 

A reforma agrária cardenista,abrangente e radical ,se 

comparada com outros projetos reformistas na América Latina,esteve,desde o i ni_ 
cio,cercada de um invulgar carãter polêmico.Foi saudada por agraristas radicais 
como passo para um "socialismo mexicano"( 2 ), mas também recusada com a mesma 
veemência por adversários do governo, especialmente os latifundiãrios ( 3 ).De� 
ta forma,a reforma não estã imune ã violência desfechada nos locais onde os la
tifundiários detinham considerável parcela de poder,como são exemplo os ataques 
de setores conservadores aos "maestros rurales"( 4 ),o que levou Cãrdenas ao c� 
lebre di scurso do Ejido 3 Palos a 17/5/1934.Neste discurso, foi explici to: "En-

1) Veja-se Salomon Eckstei n,cit. ,pp. 150/178 e Luis Gonzãlez,cit. ,ppl45/151,
157/160 e 208/211; 

2) A Liga dos Agr6nomos Soci alistas tinha como palavra de ordem "Ni eji dos,ni

parcelas;Haciendas sin hacendados!"Veja-se Hans Werner Tobler,ci !,PP-610/611;
3) A esses somou-se a voz de Luis Cabrera,autor da Primeira Lei Agraria de 1915

e que,agora na década de 1930,cri tica a reforma agrãria cardenista_por suas
tendências ã coletivi zação. Luís Cabrera, Un Ensayo Comunista en Mexico,Edi 
torial Polis, México, 1938;

4) Veja-se David Raby, Educaciõn y Revoluciõn Social en México(l92l/40),Secreta
ria de Educaciõn Pública, ColSepSetentas, nQ 141, México, 1974, p. 72.
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tregarei aos camponeses o 'mauser' com que fizeram a Revolução,para que a de
fendam, para que defendam o ejido e a escola" ( 1 ). 

O governo estava, portanto, empenhado em enfrentar 

decididamente a questão, a colocar em ação todos os recursos ctispon1veis para a 

consecução da reforma agrãria. Nesse sentido, a Lei cte Desapropriação de 1936, 

preventivamente promulgada, respaldava juridicamente a ação governamental, permj_ 

tindo-lhe avançar no sentido da distribuição de terras. O procedimento jur1dico 

da concessão de terra e o correspondente aparato organizatõrio haviam sido, por

tanto, adredemente estabelecidos por Cãrdenas1 que estava, então, como nunca an

tes, livre para a implementação da reforma no campo. 
De outra parte, também os camponeses, mobilizados 

e em grande medida organizados pelo prõprio regime,atuaram como força de pres

são nada desprez1vel, na medida em que o governo não vacilou em armar nada me

nos que 60.000 homens constituídos na "defensa rural" para defender as conquis

tas da reforma agrãria ( 2 ). Ressalte-se, por outro lado, que o governo estava 

seguro de que estes homens armados não iriam alem de "defensas rurales". 

Outro dado relevante a se considerar ainda na que! 
, 

tão em apreço,e que,ao mesmo tempo em que ocorria o apoio das novas organizações 
de massa,o governo Cãrdenas conseguiu neutralizar e controlar o Exercito a ponto 
de esta instituição carecer de condições para continuar levando adiante, como nos 
anos 20 e in1cios dos 30, uma pol1tica agrãria prõpria ã revelia dos camponeses. 
Aliãs, o enquadramento do Exercito nos marcos institucionais do éstado e outro 
dos fatos que caracterizam exemplarmente o governo Cãrdenas. 

Entre 1936 e l93e estavam dadas, então, as condições 

para que a reforma agrãria fosse implementada. As pressões, tanto internas como 
externas, jã não eram suficientes para entravar.o processo que o governo domina
va plenamente. E esta era uma condição necessãr1a, pois a reforma agrãria atingia 
não apenas os hacendados mexicanos, mas também os estrangeiros e os novos pro

prietãrios, como os generais da Revolução, majoritariamente de linha "callista". 

Na Laguna, como vimos, ao lado de "plantations" de

propriedade de britânicos, norte-americanos e espanhõis, foram desapropriados

também os bens fundiãrios dos 5 generais jã citados. A estes poder1amos acres

centar ainda o prÕprio ex-presidente Plutarco Elias Calles de quem foram reparti

das entre seus trabalhadores, no ano de 1937, as "haciendas" Santa Bãrbara e El 

Mante ( 3 ). 

l) Lãzaro Cãrdenas, Ideario Pol1tico, cit .• p.114;
2) Ge�rit Huizer, La Luc�a Campesina en Mêxico,Siglo XXI Ed. ,Mêxico,1970,p.72;
3) VeJa-se Francisco A.Gomez Jara, El Movimiento Campesino en Mêxico,Editorial

Campesina, México, 1970, pp. 110/111.
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Clark Reynolds. reconhece que os ejidos trabalhados 

i ncii vi ciua l mente corriam, em termos de produtividade, ã za!;,a dos empreendi me_!! 

tos a9ricolas privados ( l ) . Não res.ta duviaa que o crescimento agricola 

dos anos 40 e 50 não procedia do setor ejidal então jã completamente margi

nalizado, e não provinha dos ejidatãrios individuais. No tempo de Cãrdenas, 

no entanto, estes obtiveram do Estado parcelas maiores;como se viu acima,e 

um certo - nem sempre satisfatõrio -· apoio financeiro e técnico, mas em 

comparação com os empreendimentos privados� especialmente as Haciendas que 

se mantiveram, eles ficaram visivelmente em segundo plano, especialmente em 

qualidade eia terra, em recebimento de capital, serviço de ãgua etc .. Mesmo 

assim, segundo Clark Reynolds, elas forneceram"uma contribuição importante 

para o produto agricola total, jã que necessitavam pouco capital e emprega

vam mão-de-obra disponivel, para produzir alimentos para o consumo prõprio, 

os quais, de outra maneira, teriam que ser produzidos pela agricultura co

mercial" ( 2 ). E a vocação desta e outra, como se sabe. Não esta vinculada 

ao consumo interno da população. 

Cãrdenas, por sua vez, via no ejido coletivo um 
carãter ae modelo e cercava-o de enormes �xpectativas: 110 caso da Comarca 
La9unera é caso tipico de ausência de custos para um sistema parcelãrio de 
cultives. A distribuição de lucros terã de ser proporcional ao trabalho cio 
ejidatario, pois o parasitismo não se tolera, mas a produção hã de se org� 
nizar tratando a cada povoado como unidade, porque somente assim lhe é po� 
sivel·obter credito e adquirir implementas e maquinaria que estão fora do 

alcance dos individues isolados. Nada disto colide com as leis, nem consti

tui ameaça de dissolução para as instituições. rum assunto que cai no do 
., . m, n, o da técnica econâmi ca 11 ( 3 ) .

Anos mais tarde, jã em final de governo dirã, nova

mente em Torreon, que ... "deixou-se na Laguna .. e também em Yucatãn, como em

todo o pai� urna margem econômica para a pequena propriedade agricola" (4 ).

l) Clark Reynolds, cit., pp. 147/149;
2) Idem, p.152;
3) Lãzaro Cãrdenas, Mensaje a la Naciõn desde Torreõn Coahuiia,30/11/1936,

. in Ide�rio Politico,cit., p p. l36/i37; � 4) Idem, Discurso en Torreon, Coahuila, 20/6/1940, in Ideario Pol,tico,p.152.
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Autores norte-americanos dedicaram-se especialmente ao 
estudo da implantação do ejido coletivo e de seus resultados econômico-soc1a1s, 
abstraindo considerações de matiz ideolõgicº e enfatizando a notõria vocação 
para a mensuração quantitativa de seus resultados. Assim como Clark Reynolds, 
também Salomon Eckstein, pelo exemplo da Laguna, chega a uma apreciação posi
tiva das possibilidaaes de rendimento econômico do ejido coletivo>desde que 
relevados os percalços iniciais da relativamente atabalhoada partilha das 
terras. 

Aparentemente,a enorme rapidez na realização da refor
ma agrãria na Laguna impediu um planejamento mais acurado, se e que ele era 
desejado. t possível que as restrições quanto ã profundidade da reforma agrã
ria na Laguna,tantas vezes encontradas nos escritos dos analistas, estejam 
na mente do observador sem idêntica correspondência na dos planejadores da 
reforma. t bem provãvel que a reforma agrãria desejada pelo cardenismo fos
se essa mesma. Nesse caso, a reforma agrãria na Laguna correspondia integral
mente ã pretendida pelos seus idealizadores. 

Assim, na partilha de terras determinada pela reforma 
agrãria lagunera destinavam-se aos antigos proprietãrios 150 hectares de te_!:_ 
ra ã sua escolha, o que os levava a optar pelo quinhão mais fertil e com me
lhores condições infra-estruturais, invariavelmente a zona central (el casco) 
da velha Hacienda. Tornava-se, desta forma, impossível transpassar integral
mente as velhas 11plantations 11 como unidades econômico-administrativas aos 
novos ejidos coletivos. Alem disso, - visto da perspectiva econômica - os 
ejidos �ontavam com um numero avultado de integrantes, jã que na Laguna mi
lhares de trabalhadores temporãrios obtiveram o acesso ã terra ( l ), o que 
modificav� obviamente, também desde esta perspectiva, o carãter bãsico da 
propriedade fundiãria. 

A reforma agrãria car0enista tentava, pois, visivelmen-
te,compatibilizar os dois sistemas de propriedade. Ela não se realizava em d_�_ 
trimenta do latifúndio monocultural, mas emergia como acréscimo suplementar 
ã realidade fundiãria existente. O ejido coletivo podia ate, por preferên
cia governamental, ser visto como o cerne da estrutura agrãria mexicana, mas 
não se constitu{a numa realidade exclusiva. Neste caso, da posição inicial 
de acrescentamento,alçava-se, então,ã posição centralj sem liquidar revoluciQ 
nariamente as estruturas fundiãrias vigentes. No âmbito do reformismo uma 
estrutura a mais sur9ia para, a rigor, suplantar apenas a monotonia da es-

trutura latifundiãria monolítica. Numa outra situação, e num outro governo, 
a situação poderia se modificar novamente e o latifúndio voltaria ã posição 
proeminente da qual o ejido coletivo a havia destronado. 

l) Salomon Eckstein, idem, pp.142 e segs.
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Insistir-se,então, numa comparaçao mais detalhada

quanto a eficiência econômica entre ejidos coletivos e empreendimentos priva
dos redundarã, fatalmente

J
em distorções considerãveis, jã que

>
depois de 1940, a

polltica agrlcola oficial mudou efetivamente de inflexão ao privilegia� sempre 

mais acentuadamente, o empreendimento individual e de grandes dimensões. Igual

mente irrelevante seria o julgamento comparativo circunscrito a comparações 
isoladas de eficiência econômico-administrativa. Mais importante serã, certa-
mente� levar-se em conta e analisar as conseqüências econômico-sociais e 
pollticas para os contingentes majoritãrios da população mexicana. A disposi
ção para fazê-lo implicarã em adentrar um terreno complex� se formos cativos 
da tentação da mensuração de resultados, mas com amplas possibilidades para

uma discussão abrangente ate das próprias con,eqUências da Revolução. 

Nesse sentido, Clark Reynolds apontou enf atica

mente para os indiretos efeitos econômico-populares da reforma agrãria (1), ao

observar um aumento de rendimento por hectare em diversas regiões mexicanas 
alem de uma maior estabilidade dos rendimentos no campo . Alem disso, insistiu 
ainda na importância, para a criação no campo, de uma reserva de trabalho pa
ra a industria, setor de serviços, contribuindo, portanto, para o crescimento

econômico do setor latifundi�rio que, como vimos, a reforma agrãria cardeni! 
ta não liquidou. 

Os múltiplos efeitos soc1a1s da reforma agrãria

sao, por outro lado, de difícil abordagem. Tema do gosto de autores estadu

nidenses tem sido o de conjeturar sobre os efeitos do bem-estar individual

dos ejidatãrios e, nesse campo, a mensuração estatlstica - outra vocaçao nor

te- americana - e praticamente imposs,vel. Reduzir-se, ainda, ã generalidade,

observações sobre as mudanças da conàição econômica e social dos ejidatãrios

1 praticamente imposslvel, em função das grandes diferenças no equipamento

material dos diferentes ejidos. 
No caso da Laguna, por exemplo , - certamente

uma região privilegiada pelo pioneirismo da reforma realizada - foi observa

- - d "standard"da oor Joe C.Ashby e Nathan Whetten uma consideravel elevaçao o 

de vida geral entre os antigos trabalhadores da terra ( 2 ). Deve-se, por

certo, considerar também - independente da exclusiva situação material -

1) Clark Reynolds, cit. pp. 140/154�

2) VeJ a ··se Joe C.Ashby,cit. ,p.167 e 176/178, e Nathan Whetten� Rural Mexico,

Chicago University Press, Chicago, 1948, pp.215/239, especi almente 
235/239.
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que a obtenção da parcela ejidal significava, de fato, a posse da terra,o que 
implicava na satisfação de aspirações fundamentais para os camponeses sem terra 
com a correlata segurança economico-social dai advinda. 

Por outro lado, a reforma agrãria teve uma função 
de estabilização politico-social que se expressou no crescimento da lealdade ao 
regime por parte dos agricultores beneficiados e dos que aspiravam a sê-lo,bem 
como acarretou a desaceleração da migração rural-urbana. 

Mas, os efeitos politicos imediatos da reforma 
agrãria não terminam ai. Eles se completam com a organização dos camponeses em 
entidades fieis ao governo, o que ocorre paralelamente ã distribuição de terra . 

. A sindicalização dos trabalhadores provinha "do alto", isto ê, do prõprio go
verno. O Departamento Agrãrio, criado para tal fim no Congresso Agrãrio de 
1935, encarregou-se da tarefa realizada nos anos de 1935/36. A partir da funda
ção de organizações locai� os agricultores foram convidados enfaticamente -eram 
na verdade, intimações de carãter praticamente obrigatõrio - a elas se filiar(l). 

A pesquisa citada de Raymond Buv� sobre o desen
volvimento agrãrio em Tlaxcala durante os anos 30 mostra claramente o fen6meno 

J 

que se repetiu em outros muitos Estados mexicanos. Isto ê, a mobilização campo-
nesa neste Estad�ao tempo de Cãrdena� apenas minimamente partia de baixo� na 
sua maior part� procedia da iniciativa dos politicos locais que vislumbrava�a 
partir da reforma agrãria1 novas possibilidades de ascensão política ( 2 ). 

De outra parte, quando da reorganização do Parti·· 
do da Revolução por parte de Cãrdenas em 1938 ( o Partido Nacional Revolucionã
rio - PRN - se transforma em Partiao de la Revoluciõn Mexicana - PRM -� os cam
poneses organizados a ele se integram politicamente. O carãter ambivalente desta 
integração se evidencia de imediato: por um lado, uma participação politica da 
qual não tinham experiência atê aquele momento, mas que permitiria atê uma certa 
influência na politica nacional e, por outro, a submissão ao crescente controle 
por parte do Estado .. 

No controle, sem volta, do Estado) que impediu) ao 

fim e ao cabo,a real emancipação camponesa, centrou-se a maioria das criticas ã

reforma agrãria realizada no Mexico na decada de 30 ( 3 ). 

1) Veja�se Departamento Agrario 1935/36,ed.prõrpia,Mêxico,1936,pp.88 e segs�
Tambêm Raymond Buve, State governors and peasant mobilisation.in Tlaxca�a,
in D9vid Brading, Caudillo and Peasant in the Mexican Revolut1on, Cambridge
University Press, Cambridge, 1980, p.236;

2) Raymond Buve, idem, pp.222/244�
3) Veja-se,por exemplo, Jean Meyer,La Revoluciõn Mejicana,Ed.Dopesa, Barcelona,

1974.
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E, de fato, ai estamos, - desde a perspectiva das massas camponesas - , dian 
te de uma dimensão insidiosa da reforma agrãria mexicana: a passagem do camponês 
sem terra para ejidatario não se constitu{a no inicio de uma processo emancipat_� 
rio, mas num processo terminal em si mesmo, na medida em que a intervenção do Es

tado bloqueava as reais possibilidades de emancipação politica, social e econômi 

ca.Era um avanço, mas que trazia em si mesmo uma retroversão impossibilitadora 
da real emancipação. 



4.2.7. Estado, sociedade e economia: a totalização do respaldo popular 
e a Unidade Nacional 
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Os traços de originalidade do governo Cãrdenas 
que lhe permitiram uma conformação prõpria no quadro geral do Segundo Ciclo 

, 

revolucionãrio e,fundamentalmente,o mérito da estruturação definitiva do Es
tado Nacional pÕs ··revolucionãrio não chegam, no entanto, ã concepção do Estado. 
Neste particular, o do reconhecimento do Estado como fator central da realiza
ção social e econômica, Cãrdenas permanecia herdeiro da tradição sonorense. 
Assim, apesar de todas as divergências e do prõprio confronto havido com Calles, 
ambos coincidiam em ver o Estado forte, ativo, como premissa fundamental de 

suas filosofias politicas. Em realidade, o governo Cãrdenas constituiu-se no 

ãpice da trajetória politica põs etapa armada da Revolução. A novidade,porêm, 
consiste justamente na mudança final de inflexão imprimida a esta trajetória 
pelas reformas cardenistas. 

A moldagem cardenista estrutura, assim, o Es
tado Nacional põs-revolucionãrio. Jã em seu discurso de posse, Cãrdenas defi
ne o Estado: "Somente o Estado tem um interesse geral e por isso somente ele 
tem uma visão de conjunto. A intervenção do Estado hã de ser cada vez maior, 
cada vez mais freqüente e cada vez mais a fundo'' ( l ). 

As possibilidades de orcienamento do Estado Na

cional mexicano no entorno do sistema põs-revolucionãrio tardio coincide, por 

outro lado, com a conjuntura que se revelava favorãvel, do momento da crise 

geral do sistema capitalista no começo dos anos 30 e a iminência da 2a.Guerra

Mundial. O êxito de alguns aspectos da afirmação do Estado Nacional podem ser 

creditados também ã conjuntura externa, como e exemplo a expropriação petro

lifera de 1938 que pôde ser efetuada sem provocar intervenção externa. Com
I 

ela, Cãrdenas obteve o apoio entusiasta de quase toda a população e culminava,

prat icamente, sua atuação em prol da unidade nacional. 

Era fundamentalmente a culminação e o retorno 

do maciço investimento politico feito desde mesmo antes da sua posse. Desde o

in1cio., Cãrdenas havia se instalado nas novas mobilizações camponesas , impul

sionando-as decididamente. Chegou ao ponto de ameaçar com a entrega de armas

1) Discurso de protesta como Presidente de l� Repüblica , Estadio Nacional , México,
30/11/1934,in:Ideario Agrarista del Gen.Lazaro Cardenas,Ed . del Departamento 
Agrario,Mêxico, 1935 p.6.
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- fato totalmente inusitado no panorama latino-americano_ - no histõrico dis

curso do ejido de Tres Palos no Estado de Guerrero a 17/5/1934: "Entregarei

aos camponeses o 'mãuser' com que fizeram a Revolução, para que a defendam,

para que defendam o ejido e a escola" ( 1 ).

Instalando-se nas mobilizações camponesas
J

Cãrde-
nas visava a liquidar o poder econômico dos latifundiirios e canalizi-las em
proveito do Estado, em proveito dó projeto de desenvolvimento nacional que o 

Estado cardenista propugnava. Assim� com o atendimento de reivindicações 

imediatas dos camponeses, como a partilha de terras, ou deixando neles a es

perança de obter a parcela ejidal no futuro, obteve a adesão entusiasta de mi

lhões deles. Obteve tambêrn o apoio operaria atravês de melhoras salariais e 

uma eficaz politica sindical. Depois, o projeto cardenista de desenvolvimento 

capitalista independente obteve tambêm o apoio da burguesia graças a sua po

litica de estimulo ã industrialização e ao beneficio que o capital obtinha 

do processo inflacionãrio. 

Ainda que,no in,cio,a preocupaçao fundamental 

tenha sido no sentido da separação entre camponeses e operarias a assertiva 
não se referia exclusivamente a eles. Os proprietãrios não estavam excluídos. 
Cãrdenas pretendia, atravês do Estado, estabelecer um contra-balançamento 

entre as diferentes forças sociais. Era uma engenharia politica que buscava 

peso idêntico para estas forças no âmbito do Estado, o que atê então não 

existia ( 2 ). 

A criação de sindicatos fortes, com o apoio in· 

clusive i greve, serviam a este prop6sito e não ao da busca da hegemonia pa

ra alguma classe social, ou mesmo 'a construção de um sistema econômico so·

cialista. Importante, por outro lado, era o Estado não perder o controle so
bre as grandes organizações sociais, o que o relacionamento com a CTM demons

tra claramente. Como vimos anteriormente, para impedir uma hegemonia d�sta

central, o governo Cãrdenas tolerou não apenas a concorrência de centrais 

sindicais rivais como a CROM e a CGT, como tambêm estimulou a organização 

sindical em separado de camponeses e funcionãrios do governo.Camponeses e 
agricultores, isto ê, especialmente os ejidatãrios foràm, de imediato, orga

nizados pelo Estado. A subseqüente incorporação dos mesmos ao Partido Nacio 
nal Revolucionario(PNR), o que tambêm ocorreu com os funcionarias publicas, 

1) Lãzaro Cãrdenas, Ideario Politico, cit. ,p.114;

2) Veja--se Arnaldo C6rdova, cit. ,p.186 e segs.

-d 
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ver�se,-a mais adiante ( l ). 
O Estado passa a obter então, uma enorme capacj_ 

dade de controle social. Cãrdenas disse-o claramente em Monterrey: 11 0 governo 
e o árbitro e o regulador da vida social" ( 2 ). De fundamental importância 
era manter separados o proletariado e o campes inato. Evitava--se, com isso, que, 
no processo de reformas sociai� as nrassas escapassem ao controle do Estado: 
"Governo e camponeses; governo e operãrios, governo e professores farão uma 
sociedade melhor" ( 3 ). 

-

As concessoes a� massas, por sua vez, garantiam 
este controle. Como observa Arnaldo CÕrdova, "com o Plano Sexenal se havia 
recobrado a herança ideolÕgica reformista da Revolução; com a transformação 
do Partido Nacional Revolucionãrio em Partido da Revolução Mexicana ligava
•Se muito estreitamente as massas trabalhadoras ao Estado da Revolução, or
ganizando-as como uma força politica em cujo nom� se iria governar dai por 
diante" ( 4 ). 

Observava-se igualmente uma notãvel expansao do 
setor público e da sindicalização dos burocratas. Ao final do seu periodo, o 
pais inteiro havia sido organizado pelo Estado, inclusive os empresãrios, 
obrigados a pertencer ãs câmaras correspondentes. Jã na gira eleitoral, em 
1934, Cãrdenas afirmava: "Que os operãrios se organizem de acordo com seu 
matiz de pensamento, de acordo com seus interesses profissionais, e que 
igual coisa faça o empresãrio industrial e o possuidor de terra: a luta eco
nomica e social jã não serã então a diãria e inutil batalha do individuo 
contra o individuo, mas a contenda corporativa da qual haverã de surgir a 
justiça e o melhoramento para todos os homens" ( 5 ). 

1) Para a organização dos camponeses e sua incorporação politica ao regime
veja-se Moises Gonzãlez Navarro, La Confederaciõn Nacional Campesina.Un

grupo de presiôn en la reforma agraria mexicana, C�sta--Amic Ed.,Mexico,
1968 (2ª ed, 1977), Para a organização dos funcionarias do Estado, veja
-se Arnaldo CÕrdova, cit.,pp.123 e segs;

2) Lãzaro Cãrdenas Ideario Politico, cit.,p.189. Tambem in William Cameron
Townsend= Lãzar� Cãrdenas, Demõcrata Mexicano, Biografias Gandesa, M�xico,
1954, p.131. 

3) Idem, Palabras en Guadalupe Xita, Oaxaca, 31/03/1937,in Ideario Politico,
cit. ,p.

4) Arnaldo CÕrdova, cit.,p.146:
5) La Gira del Gen.Lãzaro cãrdenas, Secretaria de Prensa Y Propaganda del

CEN del PNR M�xico, 1934, p.33.
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Em fevereiro de 1936, em Monterrey, Cãrdenas confi r
mara: 11As classes patronais têm o mesmo direito que os operãrios para vincular 

suas organizações numa estrutura i1acional 11 

( l ). 

Carlos Pereyra refere-se, então, a 11uma politica 

semi-corporativa que mantinha separados o proletariado e o campesinato para 

evitar que no processo de reformas sociais as massas escapassem ao controle do 

Estado", para concluir, logo depois,que "poucas vezes na histõria um Estado ha
via obtido um grau tal de legitimidade e um domínio tão àefinitivo sobre a vi
àa econômica,política e ideolÕgica num país" ( 2 ). 

A organização cardenista de tipo corporativa da so
ei edade mexi cana pode ri a ser vis ta, de forma esquemãti ca, da seguinte maneira: 

CNC 

CtvOP 

A 1
1Confederaciõn Nacional Campesina (CNC) 11

, a 11Con

federaciõn de los Trabajadores Mexicanos (CTM)" e a "Confederaciõn de las Ur

ganizaciones Populares (CNOP)" constituem-se nas câmaras correspondentes aos 
três diferentes setores sociais em que a sociedade mexicana foi dividida. O 
cardenismo tentava reproduzir aí a "cara" popular da Revolução Mexicana. Ã 
CNOP passavam a pertencer todos os demais segmentos sociais, que não fossem 
o campesinato e o proletariado. Desta forma, incorporavam-se a ela tamb�m a

"Confederaciõn de las Cãmaras Nacionales del Comercio(CONCANAC0) 11 e a "Confe

deraciõn de las Cãmaras Nacionales de la Industria(CONCAMIN) 11

, De fundamental

relevância era a determinação governamental de que a cada um destes setores

reproduzidos no quadro era lícito relacionar-se apenas verticalmente com a che

fia do Estado e J·amais o relacionamento horizontal com qualquer dos outros' ' 

setores congêneres.

1) Lâzaro Cãrdenas, Ideario Político� cit. ,p.190;

2) Carlos Pereyra "México: los limites del reformismo", in Cuadernos Poríti-
, - .

cos: nQ l, julho/setembro 1974, Mex,co.
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O Estado cardenista cumpriu tambem,de forma cl2_ 
�a,algumas funções relevantes do Estado jã consideradas clãssicas. Assim, o 
prÕprio Cãrdenas se refere ao fato de que o Estado mexicano procura criar con
dições materiais reais da produção quando estas não são criadas pelos capitais 
individuais: "O governo tem fundado instituições nacionais para atender \s ne 
cessidades que a iniciativa privada não pôde nem quis atender" ( 1 ). 

O mesmo ocorre com outra função relevante do 
Estado, a da determinação e defesa das relações juridicas gerais e,particular 
mente,das relações capital-trabalho, a respeito da qual Octavio Ianni observa 
que "as estruturas juridico-politicas do Estado mexicano-e o plano econ5mico 
e social adotado pelo governo Cãrdenas estabelecem as bases doutrinãrias e or
ganizativas a partir das quais funcionam e prosperam a propriedade privada, o 
monopÕlio estatal, o monopÕlio privado e o setor agrãrio, composto pelos eji
dos individuais e coletivos" ( 2 ). 

Tambim neste caso, Cãrdenas i explicito: "Quan- · 
to ao mais, conforme os principias que governam nosso direito, o poder publ.i. 
co ê o mediador nos conflitos que surgem a diãrio nas relações operãrio-pa
tronais" ( 3 ). E em Monterrey concluiu: "O governo e o ãrbitro e o regula
dor da vida social" ( 4 ). 

De outra parte, no que diz respeito ã função do 
Estado1 i famosa a expressão de Gramsci :"em to�o Estado burgu�s existe um el! 
mento de coerção e legitimação 11

, o que,segundo Perry Anderson,i um pensamento 
não completado. Andersen diz especificamente que 11

0 Estado burgu�s representa, 
) J 

por definição,a totalidade da população,abstraindo-a de sua distribuição em 
classes sociais, como cidadãos individuais e iguais. Quer dizer, apresenta a 
homens e mulheres suas posições desiguais na sociedade civil como se fossem 
iguais no Estado" ( 5 ). 

O Estado cardenista - Cârdenas utiliza sempre
o termo governo - i instância poderosa e deve funcionar como ãrbitro dos con
flitos sociais. Neste sentido, apresenta ainda uma peculiaridade inerente ao

populismo, que ê a sobreposição do governante ao prõprio Estado, o que lhe

l) Lãzaro Cãrdenas, in Octavio Ianni, El Estado Capitalista en la epoca de Cãr
denas, Ed. Era, Mêxico, 1977, p.28;

2) Idem, p.37; 
3) Lãzaro Cârdenas, La Funciõn del Poder Publico, alocuciõn ª.los directores

del. Centro Patronal de Monterrey, Nuevo Leõn, sobre la acc1on gubernamental
Y la lucha obrera, El Nacional, 11/2/1936; • . . " . 

4) Lãzaro Cârdenas, "Los 14 Puntos de la Politica Obrera Presidencial ', n

Ideario Politico, cit.,p.189; � . 013 5) Perry Anderson,"Las antinomias de Gramsci ",in Cuadernos Pol1t1cos,n. '
julho/setembro 1977, Mexi co, p. 20. 
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permite "baixar" i planicie social com palavras paternalistas: "Por isso meu 
governo vem recomendando a todos os setores da Republica que estejam tranqüj_ 
los, que guardem serenidade, que mantenham sua confiança em que a responsabj_ 
lidade que eu tenho como chefe do Executivo Federal segue em pê, velando pe
los interesses de toda a nação e,especialmente, pelos interesses da classe 
traba 1 hadora 

11 ( 1 ) . 

Atê 1938 a organização do povo não estava ainda 
consumada dentro dos parâmetros corporativistas que iam alcançando com o pas
sar do tempo. Atê esta data era uma organização que não se completava, na me
dida que fazia falta um elo entre povo e Estado. Arnaldo CÕrdova refere que 
"apesar de que o governante falava em nome da Revolução e dizia governar para 
os trabalhadores que a haviam feito, seu poder seguia sendo um assunto priva
do seu, mantido pela violência, para proveito seu e não da sociedade" ( 2 ). 

A obra se complementa realmente com a transfor
mação do Partido Nacional Revolucionãrio(PNR) no Partido da Revolução Mexi
cana (PRM), isto ê, com a agilização do partido no sentido de garantir a in� 
titucionalização do regime como conduto elaborado da articulação entre os tr� 
balhadores e o Estado. Recorde-se que Cãrdenas herda um partido que, por sua 
origem no Maximat0;não era um- partido nacional, mas em realidade um organismo

receptor de lealdades individuais a caciques e chefes do exercito. Enrique 
Suãrez Gaona chama a atenção para o fato de que Cãrdenas pôde eliminar a 
Calles como fator politico porque tinha a força militar - lealdade de expre� 
sivo numero de caciques e chefes militares - e porque se apoiava numa base 
popular como resultado de sua politica sindica l e agrarista. Esta situação 
politica revelou, no entanto , claramente, o vazio criado pela ausência de um 
partido oficial, de um partido eminentemente nacional. Como observa este au
tor, "o resultado foi a criação de um instrumento de integração naciona\ não 
somente organizado, mas poli�icamente coerente" ( 3 ). 

E, efetivamente, a áiferença fundamental do

Partido de la Revoluciõn Mexicana com relação ao Partido Nacional Revoluciona-

1) Lãzaro cãrdenas Discurso a trabajadores del pais concentrados en la Plaza

de la Constituciõn 1 22/12/1935, in Ideario Politico, cit.,p.60; 

2) Arnaldo CÕrdova, idem, p.161;
3) Enrique suãrez Gaona, "Lãzaro cãrdenas y el neutralismo actual", in Lãzaro

Cãrdenas, Revista de la Universidad de Mêxico, vol.XXV, nY 9,maio de 1971.
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rio consistia, por certo, na estrutura semi-corporativa do novo partido. 
Moises Gonzâlez Navarro acentua especialmente o carãter "indireto" da nova 
agremiação ( 1 ). Sua organização seria, entã�semi-corporativa porque ex· 
cluía os empresãrios. Impedidos de nele ingressar, estes foram, portanto, 
submetidos a um acentuado controle por parte do Estado. 

A consequente nova inflexão do Partido da Re-
volução ê que ele se transformava,efetivamente,em partido de massas. Estas, 
eram as 1

1massas recém-organizadas" que se incorporavam ao novo partido, aos 
4 setores do partido: o setor dos trabalhadores, o dos camponeses, o setor 
militar e o chamado 1

1setor popular 11 como aglutinador dos funcionãrios publi-
- - - Â 

cos e outras agrupaçoes de classe media que nao tinham lugar nos outros tres 
setores. Operârios, camponeses e militares, por pertencerem ãs suas centrais, 
eram automctticamente membros do novo partido

1
que funcionava, no dizer de Ar

nalcio C6rdova,mais como administrador de corporações do que de "massas•• ( 2 ). 
Sua indiscutive l capacidaae de mobilização de

massas, no entanto, revelou-se desde o inicio e foi crescendo com o tempo, a

ponto de tornar-se basilar na estrutura de sustentação do Estado mexicano. 
Não hã, na América Latina, exemplo simil ar de tão alto grau de capacida ae de

mobilização de massas por parte de um Estado e seu partido. 

l) Moisês Gonzãlez Navarro. idem, pp.92 e segs, Para a organização do Parti
do da Revolução Mexicana veja-se tambêm:
�rnaldo CÕrdova, cit., pp. 161 e segs., Tzvi Medin� cit. ,pp.98/113, Ale-
Jand�a Lajous, Los Origenes del Partido Onico en Mexico, Instit� to de In
vest,gaciones Histõricas, Serie de Historia Moderna y Contemeoranea 11,. 
Direcciõn General de Publicaciones, Universidad Nacional Autonoma de Nex1-
co ( UNAl\i), 1979; 
Luis Javier Garrido, El Partido de la Revoluciõn Institucionalizada, Secre-
taria de Educaciõn Publica/Sigla XXI Ed . .? Mêxico, 198�,. ... . -
Robert Furtak, El Partido de la Revolucion y la Estab1l1dad �ol1t1ca en Me

xico, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, Serie Estud1 os 35, UNAM,
1974, 
Manfred Mols, Mexiko im 20.Jahrhundert. Politisches Systern, Regierungspro-
zess und Politische Partizipation, Paderborn1 1981; . 
Frank �randenburg, Mexico . An experi ment i n One-Party. Democracy: A �1 s�er
ta ti on in polftica l science. University of Pennsylvan1a Press, F1ladelf1a, 
1956; 
Patricia Mclntire Richmond, Mexico: A case study of One-Party politics,
University of California Press, Berke l ey, 196b; 

2) Arnaldo CÕrdova, idem, p.164.
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Ue acordo com o programa do Partid�a meta a ser 
alcançada era uma ''ordem social socialista" e uma "democracia dos trabalha
dores", mas estes postulados, jã no per1odo final do governo Cãrdenas, alcan
çavam sempre menor importância ( l ) . 

úe outra parte, desde a perspectiva aa organiza
çao interna do partido, não se desenvolveu uma prãtica de participação poli 
tica democrãtica a partir cia base partidãria estruturada nos 4 setores, jã 
que a autoritãria estrutura ae decisão aas diferentes centrais e setores se 
reproduzia como um todo no partido. Manfred ��ls observa que "o processo po
l1tico ae decisão serã oligopolizado nuffi pequeno c1rculo de detentores de 
funções que, na ausência de mandato, as acrescentam por decisão prõpria; i 
grande massa da população garante-se variada gama de possibilidaaes de liya
çao que, no entanto, não valem por uma autêntica participação, mas que fun
cionam como instrumentos do controle e dos dosados prêmios ã boa conduta"(2). 

O setor dos empresãrios não foi, como jã se refe
riu, incorporado ao Partido da Revolução. Por uni lado, a maioria dos ernpre
sãrios estava em oposição histõrica ao regime procedente da revolução e que o 
PRM tentava estruturar e, por outro, este grupo certamente resistiria a se 
deixar organizar pelo alto na mesma medida 1ue camponeses e operãrios.Mesmo 

: assim, entretanto, pela "Ley de Cãmaras de Comercio e Industria (1936)") o 
Estado adjudicou-se um estreito controle sobre os empresãrios ( 3 ). Estes 
foram obrigados a ingressar ou na CONCAMIN(Confederaci6n de las Cãmaras de
Inaustria) ou na CONLANACO (Confederaciõn de las Cãmaras Nacionales de Co
mercio)

> as quais, pela lei, no artigo 4, tinham como objetivo( ... ) "ser 
-

-or9ao de colaboração do Estado para a satisfação cias necessiciades relacion�
das com a ina�stria e o comircio nacionais'' ( 4 ). 

Desta forma, o Estado obteve un� considerãvel in
fluência sobre o setor privado. o setor empresarial, renitente no in1cio,
acabou com o tempo sendo enquadrado também. Depois de 1940 passa a ocorrer

uma sempre mais estreita simbiose entre O setor privado e o estatal. Clark

Reynolds chamou-a de uma "aliança por interesses" ("alliance for profits")
( 5 ) . 

l) Um exame do programa do Partido in Tazvi lvledin, cit. ,pp.106 e segs, Para o
significado destes postulados depois de 1938 �e�a-se L?renzo fv1�yer,.El Es
t�do Mexicano Contemporãneo, in El Estado Pol1t1co Mexicano, H1stor1a Me-
xicana XXIV/4, 1974, pp.722/752,

2) Manfred Mols, idém, p.99; 
3) Sobre esta lei veja-se o jã cit. ,Arnaldo Cõrdova, pp.197/201,
4) Idem,p.198,
5) Clark Reynolds, idem, p.186.
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De outra parte, ao tempo àe Cãrdenas,o Estado este.!!_ 
deu considerãvel influência sob�e a e�onomia. Não.apenas ·pelo controle sobre 
as organizações dos .empresãrios, mas também pela intensificação de suas prõ
prias atividades econ6mica� que culminaram com a desapropriação da indiistria 
petrolifera e a criação da Petroleos Mexicanos (PEMEX). 

'. antes, na infra-estrutura, 
Grandes investimentos foram realizados, como nunca 
particularmente em irrigação, construção de estra-

. das e eletrificação. 

TOTAL DE GASTOS UO ESTADO EM 
INVESTIMENTOS NO CAMPO ECONÕMICO 

Obregõn 17,9% 
Calles 24,8% 
cã�denas 37,6% 

FONTE: James W.Wilkie, The Mexican Revolution: 
Federal Expenditure and Social Change 
since 1910, California University Press, 
Berkeley, 1967, p.32. 

Ao mesmo tempo, completava-se a obra iniciada por 
1 Calles: sistema de bancos estatais de desenvolvimento e instituições finan

ceiras e fomento ã industrialização através da concessão de recursos, politi 
ca alfandegãria, criação de impostos etc .. Segundo Raymond Vernon, no total, 

os investimentos estatais em infra-estrutura sob cãrdenas perfizeram mais de
I 

1 

.1 bilhão de pesos ( 1 ). 
Mas no entender do prõprio Cãrdenas, a ponta de lan-

1, ça do desenvolvimento econ6mico deveria continuar sendo a iniciativa privada,
no que, aliãs, contava com o apoio da imprensa. O jornal El Nacional, por exe�

plo, assinalava em editorial a 13/7/1938 que a iniciativa privada constituía

um "fator indispensãvel para o avanço do programa oficial empregando de forma

l) Raymond Vernon The Oilemma of Mexico's Development: the roles of the pr� vate
ana public sectors Harvard University Press,Cambriage, 1965 , A este resp�i to 

veja-se também Cla;k Reyholds,cit.,p 1 67,A.Cõrdova,cit,p.189 e segs,Tzvi Med1n,
cit,pp. 114/129. 
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mais completa e efetiva os recursos do pais" ( 1 ). 
A esse respeito, Tzvi Medin tocou o ponto focal: 

"Apesar da retõrica socialista em voga, não cabe duvida que longe de o capit� 
lismo ser atingido pelo regime cardenista, e�tabeleceram-se,precisamente du
rante este periodo,as bases de todo o processo de desenvolvimento industrial 
que caracterizaria .o Mexico ate os nossos dias" ( 2 ). 

Desta forma,sob o i mpacto do nacionalismo revivi
do, e na seqUência áa nacionalização do petróleo, o capital estrangeiro perdeu

importância e se desenvolveram grandes empreendimentos como, por exemplo, as 
empresas de Monterrey, ainda que estas fossem adversãrias do regime. f1as,alem 
aisso, no processo da fomentada industrialização,surgiu um sem-numero de pe
quenas e medias empresas industriais, cujos proprietãrios se ligaram ao regime

e a ele brindaram seu apoio. Resultado: considerãvel crescimento industrial. 
Segundo o Compendio Estaàistico de 1947, o gran

de desenvolvimento industrial no sexênio cardenista ocorreu principalmente 
na industria de transformação. Nela, o numero de estabelecimentos industriais 
duplicou de 1935 a 1940, isto e, passou de 6.916 para 13.510. Alem disso, o 
capital invertido subiu de l bi lhão e 670 milhões para 3 bilhões e 135 mi
lhões de pesos; o valor da produção subiu de l bilhão e 890 milhões de pesos 
para 3 bilhões e 115 milhões de pesos; e o numero de operãrios empregados su
biu de 318.041 para 389.953 ( 3 ). 

No total,o governo Cãrdenas promoveu a consolida-
ção do sistema revol ucionário nacional: a reforma agrãria e a polí tica sindi
cal estatal alargaram a base social do regime; o nacionalismo - especialme.!:!_
te a estatização das empresas petroliferas estrangeiras - funcionou como i�
portante elo de integração entre as distintas camadas da população; a refor
ma partidãria de 1938 fortaleceu sobremodo o processo de centralização polí
tica iniciado em principias aos anos 30· e final mente , o Estado pôde esten-

• -
- I I 

• \' aer sua influencia ae forma considerave l sobre a economia. 

Este desenvolvimento fortal eceu, naturalmente , a 
posição de poder do Presidente, a despeito de sua diminuição relativa a par
tir de 1938,quando pressões àe grandes grupos econômicos� tanto internos qua.!:!.

to estrangeiros, obrigaram-no a modificar relativamente sua politica e deter�!.
nar-lhe um curso mais moderado. A organização da sociedade e a estruturação
política do Estado ,no entanto, estavam indelevelmente estabelecidas. E de

tal magnitude e importância elas foram que Arnaldo Côrdova pôde pontualizar

1) El Nacional, Cidade do Mexico, 13/7/1938,
2) Tzvi Medin . cit., p.122�
3) Compendfo Estadistico 1947 Di recciõn General de Estad1stica,Secretaria aeEconomia,Mexico,1947,'p.32�. 
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suas caracteristicas "sui-generis",dando a impressão de veracidade i concei
tuação hegeliana da precedência do Estado frente i sociedade:"A organização
dos trabalhadores e a transformação consequente do PNR operou o milagre e o 
Estado, finalmente, encontrou o povo de que necessitava para legitimar-se na 
sociedade mexicana. O povo se organizava e, a sua vez, organizava o Estado: 
eis ai a sintese a que dava lugar o esforço politico do cardenismo" ( 1 ).

Octavio Ianni, por sua vez, observa assim es
ta supremacia do Estado frente ã sociedade mexicana: 11Cãrdenas põe o Estado 
na vanguarda e direção da sociedade; e lhe diz a esta que essa e sua condi
ção de existência e progresso" { 2 ). O que permite áo mesmo autor observar 
ainda que ... "se tem a impressão de que o conjunto do pais e organizado pe
lo Estado" ( 3 ). 

A magnitude dos êxitos da politica de Unidade

Nacional posta em prãtica pelo cardenismo, envolvia , naturalmente, o espi 
rito de conciliação de classe, prõprio do populismo, e que alcançou inclusi
ve os partidos de esquerda, como o Partido Comunista Mexicano. Claro que a
atuação do PCM foi influenciada por fatores externos e pelo prÕprio contexto

internacional, mas o certo e que, de uma posição de expectativa crltic�este
partido passou a brindar seu apoio ao regime cardenista.

Assim, por ocasião do conflito entre Calles e 
Cirdenas, o PC autorizou a palavra de ordem "Nem com Calles, nem com Cãrde
nas" ( 4 ). Depois do VII Congresso da Internacional Comunista em Moscou(l935),
a posição do PC mudou. Na carta que a delegação mexicana ao Congresso enviou
ã direção do partido no México, se dizia que ... "a posição falsa do PC o
impediu de compreender a tempo o conteúdo real da po litica de Cãrdenas", e
admite, mais adiante, que se havia lançado "a palavra de ordem errada: Nem
com Calles, nem com Cãrdenas" (5)

1) Arnaldo CÕrdova, cit.,p.161;
2) Octavio Ianni, cit.,p.26;
3) Idem, p.54; 
4) Miguel Angel Velasco,"El PC durante el periodo Cãrdenas:,.in L§z�ro Cãrde

nas, Testimonios del Fondo (21-22),Fondo de Cultura Econom1ca,Mex1co,1975,
p. 32; . _ 

5) Idem,p.43. Lyle e.Brown refere que a fins de junho de �935,depo �s de Car:
denas haver legalizado a existência do PCM - este havia �enuncia do a ati
tude como demagogia esquerdista_ a palavra de ordem havia �udado p�r� o 

tom intermediário de "Com cãrdenas não, com as _mas�as car�enistas, si� , 
in "Los comunistas y el rêgimen de cãrdenas", ,n La�aro Cardenas, Revista
de la Universidad de Mêxico,cit .. Karl Michael Schmitt, fal� da r.alavra de
ordem "Nem com cãrdenas,nem com Calles,com �s.massas carde�istas : Kar� M.
Schmitt, Communism in Mexico (a study in political frustrat1 on),Un1vers1ty 
of Texas Press, Austin, 1965, p.16.
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Em julho de 1937 foi aprovado o lema de "Unida 
de a todo Custo". A estratégia foi resultado, segundo Miguel Ãngel Velasco, 
"não somente de pressões,que as houve, como as do então secretãrio geral do 
PC dos EEUU, Earl Browder, como da nossa prõpria anãlise da situação do pais, 
nãq desprovida de fundamento ... " ( l ). 

Esta postura formava parte , naturalmente, da es

tratégia da Frent� Popular com o PNR. Miguel Ãngel Velasco conclui, caracte:
rizando a postura final do PCM ante o regime de Cãrdenas: "Entre q PC e o go 
verno de Cãrdenas estabeleceram-se relações de colaboração, principalmente

através das organizaçõe� de massas nas quais o partido tinha influincia pre
ponderante" ( 2 ). 

Desta maneira, a estruturação do Estado nos mar 
cos da Unidade Nacionàl em torno do chefe de governo ficava feita de forma

tão completa que este podia dar-se ao luxo de ameaçar com a entrega de armas 
aos camponeses e encaminhar-se em direção do campo ideolÕgico soci alista. 

Ao insistir na necessidade da educação sociali� 
ta, esclarecia que "a educação socia lista não tinha como finalidade despertar 
ª luta de classes, mas aumentar a solidariedade entre elas" ( 3) 

Com a utilização de expressões extraidas da te.r:. 
minologia marxista como ,iluta de classes", "mais valia", "acumulação de capi-
tal 11 "d· -, 1tadura do proletari ado" ( 4 ), Cardenas e seu grupo ingressavam no 
terreno ideológico socialista com uma desenvoltura sem igual no panorama la-

\ tino-americano. Segundo Octavio Ianni, no Mêxico a burguesia "se acomoda a
um estilo populista de governo, no qual a retõric� às vezes inclusive socia
lizante, não altera fundamentalmente as re l ações capitalistas de produção
nem as condições politico-econômicas da acumulação de capital" ( 5 ).

A retõrica socialista da burguesia mexicana e, 
por sua vez, expressão da segurança da condição hegemõnica �esta classe so
cial na realidade politica, econômica - e social do México na êpoca de Cãrde
nas, e a ponte que esta classe estende ideologicamente ãs classes subalter-

l) Miguel Ãngel Velasco,cit.,p.138; 
2) Ibidem; .-3) Victoria Lerner, La Educaciõn Socialista,Historia de la Revoluc,on Mexi-

cana(l934/40) , El_Colegi9 de Mêxico, 19?9,p.79;� . 
4) Abraham Rocheli, Lazaro cardenas:Ideolog,a y Pol1!1ca _Educat1v�(La Escue

l� Socialista)� Tesis de Doctorado, Facultad de C1enc1as Pol1t1cas y S0-
�1ales,UNAM, Mexico,1974,p.250; 

5) Octavio Ianni, cit. ,p.55 .
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nas c orno se  sua revolução fosse a daquelas. 

O cardenismo corresponde, então, à expressão política 
da 2ª. fase ascendente da Revolução Mexicana e, no poder, afirm:m-se e desenvo_! 
veu-se cano um governo nacionalista revolucionário e anti-inperialista à frente 
da forma peculiar de Estado capitalista surgido depois da etapa armada da Revo
lução. Apoiado nas massas populares>cárdenas pôde, além da estruturação interna

do Estado, implementar uma política internacional anti-inperialista e independ� 
te,que é marca característica de seu governo e que reflete, certarrente, mais que 
uma simples resistência ao imperialismo. Por seu estofo e estrutura, revela que 
arranca das profundezas da Revolução Mexicana e que o impulso interior desta Re
volução, indiretam:mte, sem base específica de classe, mas através do Cardenisrro 
neste nomento histórico,procurava um enlace com os novimentos revolucionários na

esfera internacional. Buscava pontos de apoio que garantissem as possiLilidades 
de continuidade e arrpliação de sua existência. 

Nesse sentido, entende-se o apoio irrestrito à Revo-
lução Espanhola e também, de certa maneira, o asilo político concedido a I.eón 

TrotSky. No caso do apoio à Revolução Espanhola, o México constituiu-se em caso 

único entre todos os países capitalistas. cárdenas não apenas proclamou a soli
dariedade mexicana como enviou armas, arriscando, com isso, os recursos de sua
própria defesa num período extremamente difícil. Teve, por certo, a C'OITpreensão
- ou intuição - que a primeira linha de defesa àa Revolução Mexicana e de sua
política anti-inperialista estava na Espanha e para lá enviou armas e incenti
vou o alistanento de voluntários mexicanos. As metraThadoras Mendoza, fabricadas

no r.€xico, por exemplo, foram enviadas em nomentos decisivos e contribuíram para

organizar a defesa de Madri ( 1 ). Em seus "Apuntes"(Diário), cárdenas escreveu:
"O rrotivo pelo qual O México ajuda a Espanha? Solidariedade à sua ideologia!"(2).

o proletariado mexicano, por sua vez, materializou
seu apoio à Revolução Espanhola de variadas formas. Fruto do traball10 efetuado

em horas extras, 0 sindicato dos petroleiros começou a enviar rrensalmente 40.000

barris de petróleo, quantia que se duplicou para 80.000 barris logo depois. Os
açucareiros, também com trabalho extra, enviaram quase 100.000 toneladas ao povo

espanhol e os ferroviários transportaram gratuitamente as rrercadorias que iam

1) Adolfo Gilly, La Revolución Interrunpida, Ed. El Caballito, México, 1973,
p. 384;

2) Lázaro cárdenas, Obras - I Apuntes(l913/1940), cit.,p. 370.
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à Espanha ( 1 ) • 

'lbda esta atividade solidária impulsionou o governo 
cárdenas, mas também encontrou nele apoio e estímulo. Depois, cárdenas recebeu, 

; : sem restrições de qualquer espécie, os refugiados espanhóis. O significado 
maior desta ação solidária reside fundanentalnente na necessidade da busca de 
pontos de apoio mundiais para poder avançar com sua política anti-imperialista. 
A busca de pontos de apoio revolucionários - no caso da Revolução Espanhola 
em muitos sentidos o processo era mais avançado e profundo do que o protagoni
zado pelo regine de cárdenas - revela a existência de uma concepção revolucio 
nária no projeto politico cardenista. A ala radical que cárdenas representava 
estava,inclusive,sobrem:xio necessitada - e desejosa - de parâmetros e rrodelos 
para atuação consequente. A educação socialista, a par do indicativo da condição 

social e política hegemônica, COI1D referi.nos, revelava, por outro lado também, 

que estavam livres e despojados para aceitação, sem imposição de limites, de 

rcodelos ou experiências procedentes de outros processos revolucionários. O de

sejo de incorporação de outras experiências era real,ainda que a concepção re

volucionária própria fosse de tipo evolutiva e paternalista,na qual a pequena

burguesia radical deveria fonnar a "consciência de classe" das massas populares.

Carecem, destarte, de sentido acusações, que as 
houve, de ação denagógica por parte do governo cárdenas. o retilíneo da polÍ

tica cardenista e seu próprio substrato histórico embebido na perspectiva his
tórica proveniente da Revolução não admitiria a introdução de uma variável ar
tificial e sem conteúdo histórico como a da ação demagógica. A utilização da 

variável demagógica - de resto destituída de qualquer aplicabilidade cientí

fica - exigiria tnn "fiat" artificial incorrpatível com a estrutura do projeto

cardenista que rercontava à etapa annada da Revolução M:!xicana na segunda década

do século. O apoio à Espanha o comprova. O asilo a Trotsky também.

Em 1936 Trotsky não era recebido em nenhum país do 

mundo. Tinha pennissão para uma estada provisória na Noruega e corria o risco 

de ver o governo norueguês ceder às solicitações de stalin,no sentido da sua
deportação para que corrparecesse a julgamento nos processos que se realizavam, 

1) Adolfo Gilly, ideJ!l.
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em M::>scou, contra a velha guarda bolchevique. cárdenas tomou a iniciativa do
oferecinEnto do asilo político a Trotsky. No seu Diário escreveu, em dezembro
de 1936, que 11encontrando-me em 'Ibrreón, Coahuila, autorizei que se desse asilo
em nosso país ao Senhor Ieón D.Trotsky, expulso pelo governo da Rússia, radi�
do provisoriamente na Noruega. o México deve rranter o direito de asilo a toda 
pessoa de qualquer país, seja qual for a doutrina política que sustente. Diego 
Rivera IrE entrevistou em La Laguna solicitando o asílo de Trotsky 11 

{ 1 ). 

· o tom seco, conciso e conedido do documento escrito
esconde,por certo,a realidade da recepção cordial e efusiva tributada ao revol� 
cionário russo. Quando de sua chegada ao porto de 'I'ampico em janeiro de 1937, o 
trem presidencial e o General Francisco Múgica, Ministro das Comunicações, o 
estavam esperando cono hóspede do governo mexicano. I.ázaro cárdenas chanou-o 
de "huésped distinguido" ( 2 ). 

A admiração que tanto cárãenas como Múgica devotavam 
a Trotsky tinha, na origem, uma conotação rnarcadanente de tipo "militar". 
Admiravam o organizador e estrategista militar. Admiravam fundarrentalnente o 
revolucionário da "práxis" militar.Afinal de contas, cárdenas e Múgica eram 
também generais, fonnados "errpirica.rrente" nos campos de ba.tallla da Revolução 
�xicana. Com o tempo, a admiração extrapolou este terreno estrito e exclusivo 
- as manifestações de cordialidade i::ennitem inferi-lo - e o Gen.Múgica, por

exemplo, passou a fazer freqüentes visitas de muitas horas de duração a Trotsky, 
de quem se tomou amigo pessoal. Não se tem conhecim2nto de docurrentação ares
peito do Çi.Ue conversaram, de que análises fizeram. são, assim, contatos que pro

vaveJ..nente se perderam para a análise concreta do historiador. O rresrro ocorre 
com os contatos de Trotsky com o próprio cárdenas, certam811te em bem rrenor nÚir!:.

roe sobre os quais reina ainda maior mistério. 

A propósito, lacuna histórica similar existe quan
to aos contatos do jomalista norte-americano John Reed com os revolucionários

russos. Depois de haver estado no México quando da etapa annada da Revolução(3),
esteve também na Rússia revolucionária ( 4 ). Quais os info:rnes que Reed deu ao

comando bolchevique? Questões referentes ao canpesinato revolucionário, à aus�

eia de lill1a efetiva aliança operário-camponesa, à ausência do partido como van

guarda revolucionária e muitas outras devem ter sido, de alguma fonna, discuti

dos no escasso terrpo disponível (lembre-se neste particular também a morte pre-

1) Lázaro cárdenas, idem, p.362;
2) Francisco ColIIEnares, Petróleo y Lucha de Clases en México,1864-1982,Ed.El

Caballito, i:léxico, 1982, p. 114. � . 
3)Veja-se John Reed, México Insurgente, Ed.de CUltura Popular, Mexico, 1974;

4)Idem, Os 10 Dias que Abalaram O Mundo, círculo do Livro, são Paulo, s/data.

·-
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matura de Reed em outubro de 1920). Mas, por enquanto, a ausência de documen
tação conhecida retira do historiador qualquer possibilidade de afinna.ção a
respeito. 

Ie outra parte, é certo, no entanto, que cárdenas não 

impediu que Trotsky continuasse sua atividade de organização da IV Internaci,2 
nal desde o Mfud.co,e rechaçou as exigências de expulsão que tinham, interna
mente no Mfud.co, em Vicente I.Dmbardo 'lbledano · seu principal porta-voz. No seu 
tertp:> de Mfud.co, Trotsky escreveu intensamente e discorreu, inclusive, sobre 
0 bonapartisrro no capitalisrro da periferia, bonapartisrro "sui-generis" no caso 
do México. cárdenas, é claro, não ignorava esta atividade e a ela não se opôs. 
O próprio Trotsky, em certo Irornento, temeroso com as constantes pressões que 
havia, procurou contato com o presidente para desmentir as acusações de des

cunprirnento das condições de asilo por intromissão em assuntos polÍticos me
xicanos. Veja-se a resposta do presidente:"Palácio, 23/11/1937 - Senhor Ibn 
Ieón Trotsky, Coyoacán, o.F: - Estimado Senhor: AD referir-ne à sua atenta de 
18 do corrente, na qual ne participa que é de todo inexato que o Senhor tenha
se afastado do propósito de não imiscuir-se nos assuntos da vida interior do 
Mfud.co, manifesto-lhe que o governo a meu cargo tem infonres de que o Senhor 
tem :[)ennanecido leal à sua prarressa inicial e portanto continuará desfrutando 
do asilo que :rreu país lhe ofereceu,guardando-se-lhe as considerações que :rrere
ce. Canas certezas de minha estima, fico seu atento servidor. Lázaro cárde
nas" ( 1 } • 

Observa-se na carta, de i:rrediato, a sua forma de "ates

tado". Trotsky tinha em mãos, a partir de então, fornecido pelo presidente, 
um atestado de boa conduta do ponto de vista do asilo político e que poderia 

Produzir defesa contra acusações que se lhe faziam.Chama a atenção, ainda, o 
tratamento amistoso de "estimado senhor" e, ·especialmente, a forma até suba!_ 
terna de "servidor". Esta, que é uma expressão de uso comum e corrente em ní
vel popular no México, não é, no entanto, de uso protocolar, oficial ou dipl,2 

rnático. E, :rresrro em tenros populares, ela é muito mais urna expressão oral, co 

lCXJUial, e sua ampla utilização a esse nível não encontra correspondência pa

recida em documentação escrita. Nesse sentido, examinando-se a vasta corres

pondência de cárdenas observa-se que o tenro é usado rarissimamente. OU me

lhor, observamos que �a O tenno em algumas oportunidades em correspondência

1) Lázaro cárdenas, Epistolaria de Lázaro cárdenas, I, Sigla XXI Ed.,México,
1974, pp. 311/312. 
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para Francisco castillo Nájera, embaixador em Washington ao tenpo do confli 
to petroleiro e Narciso Bassols, seu embaixador em Paris. Estes dois diplo
natas eram, no entanto, amigos pessoais de cárdenas e o tenro "servidor" 
aparece, então, ao lado de expressões como "amigo", "companheiro" e outras, 
todas indicativas da afeição que uma longa amizade pessoal havia produzido. 

A utilização do tenro para Trotsky é, então, muito significativa do apreço 
que o presidente mexicano devotava ao líder revolucionário russo. Dificil
mente na História Mundial outro asilado tenha recebido tal tratamento pelo 

goven1ante concedente do asilo. 
Le qualquer fonna, I.ázaro cárdenas recusava-se a 

perseguir revolucionários. Pelo contrário, tudo denonstra que considerava 
sua tarefa histórica dar-lhes asilo cano canpanheiros de uma mesma luta his
tórica, ainda que não carcpartilhasse suas idéias. Na verdade, não chegava, com 
suas idéias, até onde chegava Trotsky. Sua trajetória revolucionária não al

cançava a dele. Também daí a admiração. Mas, é a condição revolucionária de 
I.ázaro cárdenas e, por isso mesmo. sua s.imultânea humildade, que lhe pennitia 
ter a admiração por Trotsky. :t: urna admiração no âmbito revolucionário, ainda 
que cárdenas fosse um revolucionário desde a perspectiva da burguesia quando

esta ainda podia atuar revolucionarianente na Arrerica I.a.tina. Porque, em 
realidade, ao convidar e receber a Trotsky, Cárdenas encarava um conflito 
com todos os poderes que com ele se confrontavam: com o irrperialisrno, cem a 
burguesia em nível mundial, cem o canando político soviético e com um setor 
do próprio aparelho político no qual se apoiava internamente. Não poderia, 
efetivamente obter, com isso, nenhuma vantagem, apenas incômodos e complica

ções. Ao fazê-lo estava certamente expressando algo ffi3.is profundo que sua 
exclusiva convicção pessoal: fazia-se sentir, por certo, o impulso histórico 
proflll1do da Revolução �cana e o sentimento de solidariedade do povo rrexi

cano, protagonista de urna revolução, a todos os revolucionários do mundo.

ee outra parte, as observações e análises de Trotsky

sobre o México transcorrem basicamente em dois níveis: 

1) o da aplicação conjuntural da política revolucionária que o leva

ao apoio à nacionalização do petróleo e 'a preconização do controle operário

sobre a indústria petrolífera; 

2) 0 da conceituação teórica sobre o Estado pás-revolucionário mexi-

- · - d "ba partismo sui-generis"cano, cuja classificaçao essencial sera a o na 
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Quanto ao primeiro dos níveis citados, Trotsky não ti
nha ilusões de que o Mfudco estivesse em véspera de transfonnações revolucio
nárias que pudessem fazer o país avançar em direção ao socialismo. A nacionali
zação do petróleo constitufa-se numa "nedida profundanente progressista de a�
tanania nacional" ( 1 ). Acentuava aí a inportância da nedida e colocava a sua 
simultânea limitação. Em nenhum nanento supôs uma dimensão superior à medida 
da nacionalização. Considerava que ela era resultado da pressão àa classe ope
rária frente ao governo de cárdenas, mas advertia quanto à inpossibilidade de
este Estado anpliar a expropriação e dar-lhe uma projeção diferente. o enfr�

tamente às carpanhias inperialistas era, no entanto, um ato progressista ao 
qual chanou a apoiar. O chamado ocorria no âmbito da aplicação conjuntural da 
política revolucionária. 

Quando, depois, a administração estrangeira da indús

tria petrolífera acabou sendo substitufda por urna administração local, .basea

da em funcionários sindicais burocratizados, Trotsky sugeriu aos trabalhado

res "alçar a luta pela criação de comitês operários em cada seção, canitês 
que realizem o cantrole operário da indústria petrolífera, que participem na 
administração e planejanento da produção" ( 2 ). 

Com referência ao outro nível de análise, o da concei
tuação do Estado nexicano, jâ em 1932, em "El Onico cami.no", Trotsky havia de
finido o bonapartisno pós-revolucionário: "O reg.ure bonapartista pode a<i:Juirir 
um caráter relativamente estável e duradouro somente em caso de que se feche 
uma epoca revolucionária; quando a relação já tenha sido provada em lutas; 
quando as classes revolucionárias já se tenham desgastado, mas as classes 
possuidoras ainda não estejam libertadas do tenor "o amanhã não trará novas 
convulsões?". Sem esta condição fundamental, quer dizer, sem o esgotarrento 

prévio da energia das massas na luta, o reg.ure bonapartista é incapaz de de

senvolver-se" ( 3 ) • 
Em 1938, já no México, e .baseando-se no caso do país 

que o havia acolhido cano asilado, define o bonapartismo, que classificou de 

"sui-generis": "Nos países industrialmente atrasados, o capital estrangeiro

joga um papel decisivo. Dai a debilidade relativa da burguesia "nacional"

frente ao proletariado "nacional". Isto dá origem a condições especiais de

poder estatal. o governo oscila entre a débil burguesia nacional e o proleta-

1) reón Trotsky, México y el rnq::,erialismo Británico, Ed.de CUltura Popular,

. México, 1973, p.127; 

2} In Arturo Anguiano et alii, cárdenas y la Izquierda .Mexicana,

blos Ed., México, 1975, p.352; 

3) ln Adolfo Gilly, idem, pp.339134o.

Juan Pa-
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l riado relativarcente poderoso. Isto confere ao governo um caráter bonapartista 
"sui-generis", um caráter distintivo. Eleva-se, por assim di zê-1 o, acima das 

classes. Na realidade, pode governar tanto convertendo-se em instrurrento do 
capital estrangeiro e algenando o proletariado com as cadeias da ditadura po
licial, oli rranabrando cano proletariado, chegando inclusive a fazer-lhe con 
cessões e obtendo, assim, a possibilidade de certa independência frente aos 

capitalistas estrangeiros. A polÍtica atual d0 governo rrexi.cano está na segun 
. da etapa: suas maiores cOIXIU,istas são as expropriações das ferrovias e da in

dústria petrolÍfera. Estas :rredidas perrranecem inteirarrente dentro do domínio do 
capitalisrro de Estado • Entretanto, m.un país semi-colonial o capitalisrro de Es 
tado se encontra sob forte pressão do capital estrangeiro privado e de seus go 
vemos e não pode rranter-se sem o apoio ativo dos operários. Por isto tenta, 
sem deixar que o poder real escape de suas mãos, colocar sabre as organizações 
operárias uma parte considerável da responsabilidade pela marcha da produção 
nos setores nacionalizados da indústria" ( 1 ). 

De outra parte, a derrota da Revolução Espanhola
significou um golpe na continuidade do Cardenismo e do curso ascendente da Re
volução Mexicana nesta etapa, deixando-os a partir de então, sem pontos de apoio
externos. o avanço do fascisrro era uma realidade e o retrocesso da revolução

· era mundial. E o assassínio de Trotsky inscreve-se no âmbito deste refluxo. Hã,
inclusive, um grande simbolisrro de identificação entre este assassinato e O de
Emiliano Zapata 21 anos antes. Com o assassínio de Zapata liquidava-se, em 
1919, a primeira fase da Revolução Agrária �cana e o de Trotsky em 1940 é 

, 
I 

representativo do fim da segunda fase que, a partir de cárdenas, poderia avan-

çar. 
No quadro geral do refluxo conservador, o Gm.Fran

cisco Múgica, amigo de Trotsky, sucessor natural de cárdenas dentro do Partido
de la Revolución M:xicana (PRM) foi vetado pelo governo norte-americano (Fran

klin Delano Roosev'elt) articulado canas forças conservadoras mexicanas de q:>o
sição ,a cárdenas, e este e os setores radicais do governo tiveram que ceder,
aceitando a carrposição ern tomo de Manuel Ãvila camacho. A unidade nacional 
ficou, por conseguinte, circunscrita ao projeto cardenista ou à estruturação

do E�tado Nacional que este projeto pôde realizar.

cárdenas pessoalrcente continuou, no entanto, ligado 

i) 111:a adrtti:nisttaciãn obrera en la industria nacionalizada", in Ieón Trotsky 
Sábrê la Lihetac:ión Nacional, Editorial Pluma, Bogotá/Buenos Aires,pp.61/62 •
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às causas avançadas da revolução em tenros mundiais. Ap::>iou a Oiina, a Revo
lição Boliviana de 1952, a Revolução CUbana, a União Soviética, o Vietnam, 0

Peru de Velasco Alvarado em 1968 e o Cllile da Unidade Popular(l970/73). Mante 
ve, assim, à sua maneira, certa representação histórica internacional do nacio 
nalismo revolucionário do México. E era capaz de avançar extraordinariamente. 
Na Última entrevista de sua vida, declarou enfaticamente sua crença de que 
"os princípios do socialismo são carpa.tíveis canas idéias da Revolução .Mexi
cana em seu ulterior e inevitável desenvolvimento" ( 1 ) • A sua Mensagem Pós
tuma, divulgada por seu fiJho cuauhténoc cárdenas a 19/1/1971, um ano após 
sua norte, contém todo um programa para a continuação da Revolução Mexi.cana. 
Pontos programáticos relevantes que preconiza neste documento são, entre ou
tros: a unidade nacional, a dercocratização interna do Partido Revolucionário 
Institucional(PRI), a nacionalização dos bancos e das indústrias básicas, a in
dependência dos sindicatos em relação ao Estado, a organização sindical de to
dos os setores de trabalhadores não organizados, a expulsão incondicional do 
imperialismo, alianças com a revolução nacionalista em toda América latina e 
com a revolução em nível mundial,e finaliza a mensagem com um chamado às con
clusões socialistas da Revolução .Mexicana corrop�te da revolução socialista 
nrundial ( 2 ) • 

Mas, já bem antes disso, no começo de agosto de 1940, três 
semanas antes da norte de Trotsky,havia referido que "os comunistas sinpati
zantes do regime de Stalin sustentam que com a defesa de Trotsky serve-se a 
burguesia inperialista. Não. Ao contrário, defende-se a revolução em sua mais 
pura essência" ( 3 ). A 29 de agosto de 1940 divulgou urna mensagem aos traba
lhadores com relação ao assassínio de Trotsky. No longo documento, discorre 
inicialmente sobre o fracasso dos procedimentos de hostilidade contra Trotsky 
e a entrada, então, no campo de atos delituosos que coincidiram com a etapa 
de liberdade sem limitações internamente no México, para culminar com o assas

sinato. Faz a seguir considerações sobre o Partido Comunista �xicano e a li-

1) Adolfo Gilly, idem, p. 390;

2) Idem, p. 391;

J) Lá aro cárdenas Apuntes, cit. ,p. 440. No dia da norte de Trotsky, 21 de z 
to de 1940 'anotou em seu Diário: ( ••• ) As causas ou ideais dos povosagos , 

l"'d f' · - e extinguem com a morte de seus 1 eres, mas antes se a 1:rrnam mais nao s ... sk ... f rti 
0 sangue das vi ti.mas irroladas ( ••• ) O sangue de Trot y sera um e -

�apte nos corações de sua pátria". Idem, p. 441. 
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