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5. O Projeto de Unidade Nacional Peronista

5. l. Antecedentes históricos

259) 

A conformação econômica inicial da região platina 

caracteriza-se, essencial.rrente, por sua incorporação, no século XIX, ao rreE_ 

cado mundial projetado pela Revolução Industrial. Sem projeção econômica de 

wlto no âmbito do império colonial espanhol,é na etapa independente que sua 
inp:)rtância emergirá cornpletarrente. Voltada, então, para a nova Órbita eco

nômica mundial, a inglesa, não conseguirá, entretanto, romper com a peculi� 

ridade de cunho colonial que perpassava a totalidade das nações latino-ame

ricanas, a da extroversão econômica que dei:<a.rá de independizá-la e desen

volvê-la e acentuará seu caráter periférico e dependente. A vinculação à no 

va Órbita econômica não romperá o estrangularrento econômico que será, então, 
de novo tipo. 

A emancipação política antecederá efetivamente es

ta incorporação econômica, funcionando, inclusive, no início, corro alavanca 

possibilitadora da própria incorpor�ção econômica. E esta significará o peE_ 

feito encaixe na órbita econômica da Inglaterra industrial que a partir do 

domínio dos trans:[XJrtes marítimos,preconizava wna política de portos aber-

tos em todo o continente americano. 

Iniciava-se wna etapa que sucedia ao estreito domí 

nio mercantil baseado no Pacto Colonial mantido pela Espanha. O anacronisrro 

do donúnio espanhol, organizado 3 séculos antes em torno à exploração de� 

tais preciosos, já estava por demais evidente. O continente, de considerá

veis pro:[XJrçõe
5i 

tinha novas necessidades e exigências e, em fins do século 

XVIII e inícios do XIX,estava diante de uma Metrópole absolutamente incapaz 

de fornecer os necessários produtos manufaturados. 

A Inglaterra, que tinha estes produtos, necessitava 

de mercados para eles e,como resultante desta especialização econômica, neces 

sitava em troca os produtos primários. A conseqüência natural foi a elabora-
> 1 

ção da sua política de portos abertos, no âmbito do qual avultava a impor� 

eia crescente do :[X)rto de Buenos Aires estrategicamente colocado corro entra

da natural ao coração do América do Sul e à frente do enorrre pampa de clima 

temperado até então ainda não utilizado para a produção destinada ao rrercado 

mundial. 
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lembre-se, nesse sentido, que a crescente penetração 

inglesa - e também a portuguesa em certa rnedida - na região fez que, já 
antes da Independência,a Coroa Espanhola se visse forçada a rrodificar sua po

lÍtica em relação à região platina caro rnedida estratégica de defesa destes 

territórios. Esta estratégia, que alxlicava da dani.nação colonial tradicional, 

pennitiu, então, à região, um "respiradouro" proporcionador de uma base mate

rial inicial para o seu desenvolvirrento. Assim, já em 1713, pelo Tratado de 

utrecht, a Coroa Espanhola concedia o comércio de escravos em Buenos Aires 

aos ingleses, que, antes disso, fazianrno através do "contrabando" por flonte

vidéu. Em 1776 a Coroa Espanhola criava o Vice-Reinado do Rio da Prata e, dois 
-

anos apos, em 1778, estabelecia-se o "Reglanento de Li.bre Comercio", a partir 

do qual os portos de Buenos Aires e ltmtevidéu se abriam ao comércio can os 

portos espanhois e se passava a pernlitir que os produtos inportados se inter-

nassem pelo território do novo Vice-Reinado, abrindo-se,assim, o mercado in

terior à influência de Buenos Aires. Mais adiante, em 1795, o Vice-Reinado do 

Rio da Prata foi autorizado pela Espanha a ccierciar com as colônias estran

geiras. 

D8sde a perspectiva espanhola - e aí todas as con

tradições de seu decadente império estão preser.tes - esta política redundou 

num malogro a largo prazo, já que dando um inpulso inicial ao desenvolvirnento 

da região, e não podendo nela inpedir o crescimenLo da influência britânica, 

acabou apressando, inclusive, a sua independência política. Por suas insufi

ciências intrínsecas, a própria t-EtrÓpole espanhola acaoou estabelecendo, por

tanto, urna política de aproximação desta região colonial com o pólo econômico 

de ponta em ni vel mundial. 

A independência política que é a resultante final da 

trajetória desencadeada
1
transferirá o poder aos proprietários "terratenientes" 

e a urna burguesia mercantil "criolla" que se formara em torno aos interesses 

ligados ao porto de Buenos Aires - grupos sociais surgidos de um tronco oomum 

e com interesses correlatos - e que se sentem livres, então, para intensificar 

os intercâmbios com a Grã-Bretanha. Esta instalará, de imediato, casas de im

portação e exportação, bancos, e financiará a divida pública do Estado.Acrese� 

te-se que a ascensão da burguesia"criolla" , portadora de urna ideologia libe

ral>não foi suficiente para urna mudança significativa, nem no carrpo externo

- mudança que ela inclusive não desejava, já que o livre corrércio significava

incorporar-se à orbita econômica inglesa,que ela desejava - nem no interno,

onde ela não estava em condições de organizar um sistema substanciabrente dife 
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rente do estabelecido pela antiga netrópole. 

O novo rranento privilegiará, em conseqüência, uma 

tendência à autonomia regional. "Na ausência de vínculos econômicos mais si� 

ficati vos, o localisno poli tico tendia a prevalecer" ( 1 ) . De resto, os gru

pos sociais dominantes - e especialnente a burguesia "portenha" - cem seus 

interesses totalnente localizados no porto que os aproximava do desenvolv� 

to industrial inglês, tinham uma visão de desenvolvimento absolutanente seto

rializada que os inprli.a de elaborar qualquer perspectiva de integração nacio

nal. Assim, abstraindo-se as iniciativas inglesas no sentido da pulverização 

polÍtica da região que efetivanente existiam, o Paraguai, a Bolívia e a Banda 

Oriental nada significavam desde a exclusiva perspectiva portenha
1
e o espeta

cular desrrembrarrento do Vice-Reinado do Prata acabou acontecendo por via de 

conseqüência natural. 

A política britânica na região tinha, entretanto, 

inegavelnente, sua consistência e,corn relação à Banda Oriental,ela se dirigiu 

pragIIlclticanEnte no sentido de transfonnã-la numa nação independente. Inclusi

ve a incorporação da Banda Oriental por parte do Brasil {1823/28) havia conta

do cano beneplácito inglês. Acosturrar a opinão pública argentina com a idéia 

da separação tinha, por certo, sua importância. Mas, a diplomacia inglesa ti

nha projeções mais anplas a respeito da Banda Oriental. Conforme R.Scalabrini 

Ortiz, "manter o domínio desta base estratégica, chave do Rio da Prata e da 

bacia dos rios Paraná e Uruguai, será o centro magnético da política inglesa 

e ao seu redor se tecerá uma típica manobra de sua diplomacia { ..• ) A diplo

macia inglesa vai trabalhar na fundação de um pequeno estado que
1

por sua po

breza de recursos, estará forçosarrente subrretid ) e que lhe servirá de base para 

sl.lhreter as mais poderosas Províncias Unidas do Rio da Prata. Desde esta base 

de operações dobrará facilrne11te todas as possíveis rebeliôes" { 2 ). 

Julio Irazusta, por sua vez, refere-se assim ao papel 

histórico específico que a política externa inglesa conterrplava a este novo 

pequeno Estado que se cristalizaria na nação uruguaia: "Na correspondência do 

1) Celso Furtado, La Economia Latinoarrericana desde la Conquista Ibérica hasta
la Revolución Cubana, Siglo XXI Ed., M2xico, 1973, p.37; 

2) R.Scalabrini Ortiz, Política Britânica en el Rio de la Plata, Ed.Plus Ultra,
Buenos Aires, 1965, p.118. 
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embaixador inglês no Rio se vê a decisiva influência britânica na segrega

ção do Uruguai. Pressionando alternativarrente sobre o Irrpério e a RepÚblica, 

seja para lançá-los à guerra quando um ou outro aneaçavam fortalecer-se, ou 

para negociar a paz quando resistiam à sua pequeneza, a Inglaterra logrou 

arrebatar à Argentina o inteiro domínio do Prata, e ao Brasil sua expansão 

até a linha do Paraná, que era o sonho de seus pri.neiros patriotas; e criar, 

entre dais Estados grandes, um rtE11or, que servisse não de alnofada, mas de 

eterna maçã de discórdia para avivar suas rivalidades e debilitá-los can 

guerras incessantes" ( 1 ). 

Para a Grã-Bretanha e seus interesses correrciais 

era, portanto, fundamantal evitar que o Rio da Prata se constituísse no es

tuário interiorano de una nação poderosa. Era fundarrental torná-lo um rio 

de águas internacionais onde reinassem soberanos os interesses da maior po

tência econânica mundial da éi:x:,ca. o propósito fundarrental e Último da In

glaterra era, efetivarrente, manter as condições do livre corrércio que a be

neficiariam enonremente em função da desvalorização, no intercâmbio desi

gual, dos produtos prinários frente aos manufaturados, sempre com rrelhores 

preços no rrercado internacional, controlado em grande parte por ela rresma. 

Por isso, "em janeiro de 1827, Canning concordou graciosarrente em conprorre

ter-se a rnanter a livre navegação do Rio da Prata tanto para o Brasil, corro 

para Buenos Aires e para o recém-constituído Estado de M::mtevidéu" ( 2 ) . 

Para a Inglaterra o aspecto econômico era primor

dial. A independência poli tica, inclusive a divisão poli tica e a COITp)sição 

de forças na região, obedeciam aos superiores propósitos de tipo econômico, 

deveriam estar a serviço do livre-cambismo econômico. Por isso," ( ••• ) a qu� 

da do irrpério hispano-arrericano não representa outra coisa que a expressão 

da expansão comercial da Europa, particularrtE11te da Inglaterra; por causa 

dela, a libertaçao econômica da América Hispânica estava já decidida antes 

que coneçasse a política" ( 3 ).

1) Julio Irazusta, Influencia Económica Britânica en el Rio de la Plata,
Ed.Universitaria de Buenos Aires(EUDEBA.),1968,p.54; 

2) In William Kaufmann, la Polpitica Britânica y la Independencia de la�
rica Latina,Ed.Universidad Central de Venezuela, Ca.racas, 
1963, p. 201;

3) R.Hunphreys, Economic Aspects of the Fall of the Spanish Errpire, in Revi�
ta Historia Americana, M2xico,1950, citado por Manfr8d Kossok 
La Santa Alianza y Arrérica 1.atina,Ed.Silaba,B.Aires,1963, 
p.16.
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A partir da independência política, a região platina 

estava decididanente pronta para tirna. integração mais estrita e dinâmica com 

o m:!I'Cado mundial, especial.rrente cana Grã-Bretanha, o inpério hegeITÔnico.

Neste particular, a região platina não se constituía num ponto isolado. Este

é também o :rrarento em que o sul do Brasil se incorporava à nação sobre a ba

se da mão-de-obra livre;proporcianada pela .imigração européia
1
e em que o Ou.

le se integrava ao nercado mundial da Revolução Industrial cano cobre, o

guano e o salitre.

A Argentina e o Uruguai nao tinham capitais, nem re

cursos humanos, mas tinham terra, com clima terrperado,em abundância. Todo um 

"hinterland" a ser aproveitado. Todo o panpa, Ótino para a criação ganadeira 

e a agricultura. Couro, lã, charque, alimentos de diferente tipo seriam suas 

oontribuições na nova epoca de comércio mundial e da divisão internacional 

do trabalho.Para isso podiam contar, inclusive, canos "créditos que lhe for

nece a Inglaterra, aumentam suas irrportações de bens de consurro não durável 

e dão caneço à construção de um sisterra de transportes, rrediante obras portu

árias e as primeiras ferrovias, can que abrem um rrercado suplenentar à inci

piente produção pesada européia" ( l ). 

A região passa, em conseqüência, a articular-se di

retairente com o centro hegem3nico inglês. Buenos Aires, Montevidêu e muitos 

outros portos latino-americanos estarão voltados, sem vinculações entre si, 

diretairente para a Inglaterra, assim corro na região do Prata as diferentes 

zonas produtoras, também sem vinculaçÔ2s entre si, estarão voltadas direta

rrente para o porto exportador de Buenos Aires. O novo sisterra de transportes 

UIÚficará o mercado interno em torno dos grandes portos de exportação. 

A grande produção agrícola interna, contando com a 

abundância do fator terra, passa a corrpetir com a própria produção interna 

dos países em fase de industrialização. Ou, dito de outra forma: "AD susten

tar a política do livre-câmbio e diminuir substancial.rrente suas próprias ati

vidades agrícolas, este país - a Ingl2terra - pôde beneficiar-se plenamente 

com o descenso dos preços das matérias-primas resultante da redução das tari

fas marítimas. reste nodo, as manufaturas inglesas transformavam-se em bene

fÍciv interno das eCX)nomias externas produzidas pela revolução tecnolÓgica 

nos rreios de transporte. Cabe recordar que nos prirreiros decênios da segunda 

rretade do século XIX, as duas terceiras partes das manufaturas que circulavam 

no mercado internacional eram de origem inglesa" ( 2 ) • 

1) Ruy Mauro Marini, Subdesarrollo y Revolución,Ed.Siglo XXI, México,1971,
p. 4;

2) Celso Furtado, idem, p.46.
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Um esquema de divisão internacional de trabalho está 

inplantado e, caro todos os países da América Latina, também a região do Pr� 

ta se insere nesta estrutura. [entro deste rrarco da divisão internacional do 

trabalho, que a grande indústria estabelece em bases sólidas e definidas, a 

defasagem entre o valor dos produtos primários frente aos produtos industri� 

lizados é um fato relevante. A região platina contribui para criar a disponi

bilidade de bens agrícolas que o desenvolvilrento industrial europeu necessita. 

09 outra parte, "o forte incremento da classe operária industrial e, em geral, 

da pcpulação urbana ocupada na indústria e nos serviços, que se verifica nos 

países industriais no século passado, não teria podido ocorrer se estes não 

houvessem cantado com os meios de subsistência de origem agro-pecuária, pro

porcionados de foma considerável pelos países latino-americanos. Foi isto 

que permitiu aprofundar a divisão internacional do trabalho e especializar aos 

países industriais caro produtores mundiais de rranuf aturas" ( l ) • 

D9sta foma, a especificidade do desenvolvimento po

lítico-econômico argentino coneçará, realrrente, quando a revolução da indef?e!! 

dência privilegiar a irrportância do porto de Buenos Aires. A irtlX)rtância me

nor da região no quadro geral do colonialismo espanhol e a conseqüentemente 

escassa atividade corrercial daí decorrente, irrplicará numa situação inicial 

em que Buenos Aires não terá ainda muito que exportar e, em decorrência, 

pouco que irrportar. A produção pecuária no princípio, e a agricultura 

nais tarde, preencherão este vazio e aumentarão a irrportância de Buenos Aires 

corro centro corrercial. Esta realidade configurará, rapidament�, no entanto, 

um conflito entre o porto e as economias regionais auto-suficientes do inte

rior. 

Havia, entretanto, inegavel.rrente, uma série de condi

ções, tanto internas quanto externas, favoráveis à expansão da pecuária. Em 

ternos internos poderíanos citar a abundância de terras planas e férteis da 

zona parrpeana, a escassa complexidade da errpresa "ganadera" e, ainda, a escas 

1) Ruy Mauro Marini,Dialéctica de la r:ependencia, Ed.Era,México,1973, p.21.
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sa demanda de não-de-obra. Externamente, pode-se apontar a !Evolução Indus

trial caro increrrentadora do canércio mundial de produtos, tais caro os oou

ros e as lãs, a correlata melhora dos meios de transporte rnaríti.no e a pr� 

ção de charque para o consurco da não-de-obra escrava das economias de agricu! 

tura trq,ical. 

No período da expansão da pecuária observa-se que, 

por suas escassas necessidades a respeito, a econania "ganadera", a rigor, 

não rrodi.fica, praticamente, o quadro da di.m:i.nuta não-<ie-d::>ra existente na 

região. O problema da falta de rrâ0-de-abra aparec.Yará apenas na segunda rretade 

do século XIX cano advento da agricultura destinada à exportação, o que traz 

a necessidade da inportação de rrâo-de-obra, demanda que será, neste :rrornento 

histórico, atendida pelos imigrantes europeus. 

A passagem da predominância da economia "ganadera" 

para a agricultura de exportação teve,a princípio,a oposição dos proprietá

rios de terras, mas a partir de 1860, estes passam a verificar a conveniên

cia de arrendar as terras para os agricultores. "A cobrança dos arrendamentos 

é a fonna de participação no crescente produto agrícola e o meio de utilizar 

suas terras na nova e expansiva atividade" ( 1 ). 

são os "terratenientes" do litoral os que primeiro 

fanentam a imigração e a política de povoamento da zona pampeana. Até 1850 a 

produção agrícola abastecia exclusivamente o mercado local e ocupava apenas 

os cinturões verdes em tomo dos núcleos povoados. Ao final do século a prer 

dução agrícola proporcionava mais da metade das exportações. Assim, ainda que 

a etapa de predominância da pecuária não tenha desencadeado nenhum processo 

consistente de acumulação de capital,ela funcionou coITD um pré-requisito, a 

rigor caro urna condição para o desenvolvimento agrícola posterior. Inporta 

ressaltar, então, a característica fundamental de um processo de continuidade 

e não de oposição. 

Há que se referir ainda à simultaneidade da expansao 

da pecuária com a expansão territorial e a apropriação privada das terras, 

cana conseqüente expulsão dos indígenas. "O processo de ocupação territorial 

na zona pampeana se desenvolve ininterruptamente durante todo o século XIX até 

culminar cana campanha de Roca de 1879 e a derrota definitiva do Índio"( 2). 

1) Aldo Ferrer, La Economia Argentina, Fondo de Cultura Económica,México,1968,
p. 60;

2) Idem, p.62.
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Terra conquistada significava terra apropriada 

em ternos privados. O Estado legalizava posterionrente estas apropriações, 

abrindo mão de milhões de.hectares de terra, não apenas na província de 

Buenos Aires, caro em todo o território argentino, fenômeno crie se repetiu

no Uruguai. Surgem, desta fonna, grandes latifúndios, as propriedades pas

sam a pertencer de forma privada a um reduzido núrrero de pessoas. Já por 

volta de 1840, depois dos governos Martin Rodríguez e Rivadavia,corneçam a 

se tornar canuns os arrendamentos. Sonente por volta de 1860, entretanto, 

consuma-se o processo de apropriação privada das terras, ocasião em que a 

economia da região estará em condições de se inserir ccmpletanente na es

fera da economia mundial para dar início à etapa da econania primária ex

portadora. t: desta época, inclusive - a partir de 1850 -; a difusão do 

alambrado que elevou a rentabilidade da "hacienda" ao consolidar os direi

tos jurídicos de propriedade e reduzir a necessidade de mão-de-obra. Já 

não eram necessários os vigilantes para que o gado não se perdesse. 

Em ternos políticos,esta é a época de Rosas 

(1835/1851) , uma epoca de nacionalismo ascendente, de uma busca de unidade 

nacional. Ccorre uma primeira e fundarrental centralização política. D2 

acordo can Sarmiento, "a Argentina rosista, com suas brutais simplifica

ções políticas, reflexo da brutal simplificação que independência, guerra 

e abertura ao rrércado mundial haviam imposto à sociedade rio-platense, era a 

filha legítima da revolução de 1810" ( 1 ). O período de Rosas - a "here

sia" de Rosas,segundo os elerrentos tradicionais vinculados aos interesses

britânicos - constituía-se, pois, num antecedente essencial e conpactador 

da fase expecificanente liberal posterior. 

A solidez do Estado Nacional da etapa liberal 

tem, portanto, suas bases colocadas no nacionalismo rosista. O Estado Na

cional sólido, can uma política econômica liberal é de 1862, a partir de 

Bartolorreu Mitre, se bem que
1
já em 1853,as províncias tenham decidido es

tabelecer uma RepÚblica Federal can uma Constituição. 

D2 outra parte, esta consolidação do Estado Na

cional coincide com a concretização da supremacia de Buenos Aires, cidade 
e província, sobre as demais regiões do Prata. Já não se mantinha o equilí

brio entre as economias regionais. Buenos Aires centralizava o comércio 

1) Tulio Halperin Ionghi, Revolución y Guerra, Siglo XXI, M§xico,1972,p.419.
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exterior e inpunha, por sua conveniência, restrições à navegação dos rios Pa

raná e Uruguai, o que a colocou em confronto freq"uente com os interesses loca 

lizados em santa Fé, Entrerrios e Corrientes. Ademais, a apropriação dos d.ire! 

tos de alfândega e à intermediação ccnpulsória de todo o corrércio exterior por 

seu porto, concentravam em Buenos Aires os recursos fiscais e os lucros ge

rados na atividade corcercial. Buenos Aires estava ligada ao m'lmdo exterior e 

sua posição privilegiada fez que se tomasse centro de um sistema nacional 

de poder. As províncias do interior argentino, cerco também o Uruguai e o Para

guai resistiram, mas a preponderância econômica e política continuaria,sercpre 

nais,sendo de Buenos Aires.

Por intermédio do porto de Buenos Aires a Ingla

terra recebia os produtos primários da região retornando,em troca, os produtos 

manufaturados que ela podia oferecer. E esta realidade fez que a produção 

artesanal argentina não reunisse condições de corrpetir. Na realidade, isto 

fez que o desenvolvimento industrial argentino se frustrasse desde o início. 

são,então, ingleses, desde os mais simples aos mais sofisticados, os produtos 

·industrializados de consumo corrente na Argentina.

As características do desenvolvimento da economia 

argentina vai se constituir, então, num dos casos mais significativos do proces

so integrador que se verificava em nível da economia mundial. Os 56 Pri.lhões de 

hectares de sua zona panpeana, com condições ideais para a produção pecuária e 

agrícola de zona temperada se constituíram num dos principais centros de atra

ção do fluxo migratório europeu e do rrovimento internacional de capitais. Daí 

resultou o considerável aurrento das exportações e a colocação do país num lugar 

destacado na economia mundial, tanto pelo volume de seu comércio exterior, corro 

pela magnitude dos capitais estrangeiros nele invertidos. 

D:::>sta fonm, esta região que durante os 3 séculos 

da etapa colonial poderia ser catalogada corro circunscrita à economia regional 

de subsistência, cano caráter nítido de "território inútil" para as atividades 

econânicas centrais da epoca, e que durante a etapa de transição havia sido tes

temunha de um desenvolvi:rrento apenas incipiente da produção pecuária, converteu

-se, a partir da segunda metade do século XIX, em local onde passou a vicejar 

uma economia dinâmica e expansiva, com forte integração ao rrercado mundial. 

D:::>sde a perspectiva global do sistema>a integração

econômica em nível mundial realizava-se fundamentalmente pelas vias do rrovirren

to de capitais, das correntes migratórias e da expansão do comércio mundial. 
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Nesse sentido, a respeito das repercussoes desta integração econômica mun

dial sobre a Argentina, Aldo Ferrer observou que ••• "a imigração total de 

pessoas, provenientes da Europa em sua grande maioria, ascendeu,entre 1857

e 1914
)
a 3.300.000 almas. Por outro lado, entre a década de 1860 e 1913 o 

total de capitais estrangeiros invertidos na .Argentina, segundo o .rrontante 

total existente neste Últino ano, ascendia a ITB.is de 10 bilhões de dólares 

de hoje. Esta cifra representava 8,5% das inversões estrangeiras dos paÍses 

.exportadores de capital em todo o mundo, 33% das inversões estrangeiras to

tais na Arrérica Latina e 42% das inversões do Reino Unido na rnesma região. 

Em alguns anos determinados dentro desse período, o fluxo de inversões es-

trangeiras na Argentina chegou a ter tal magnitude a ponto de absorver, no 
ano de 1889, de 40 a 50% das inversões totais do Reino Unido no exterior 

que, neste rnesrro ano, originava a maior parte do fluxo internacional de ca

pitais" ( 1 ) • 

Observe-se ainda que a essência da hegezronia 

britânica sobre a economia agro-exportadora baseava-se no controle absoluto 

do sistema de transportes ligado à exportação - ferrovias, corrpanhi.as de 

navegaçao - , o controle da maior parte do corrércio exterior e as atividades 

a ele ligadas - bancos, seguros etc.- e sua aliança com os grandes criado

res de gado. 

Lesta fonna., a influência inglesa não era pred� 
minante apenas na parte carnercial, entendida esta carro troca de produtos pri

mários por industrializados. Da mais alta relevância constituí'am-se também 

as inversões na economia da região, tanto em transportes int0rnos carro exter

nos - característica essencial desde os prirrórdios da decolagern expansionis

ta britânica - caro também em empresas financeiras, serviços pÚblicos etc •• 

Ft.mdarnentais foram também as inovações tecnológicas,carro as ferrovias, barcos 

refrigerados, instalação de frigoríficos e <l.e portos e o próprio processo de 

esfriarnento das carnes,que substituiu, com vantagem, o anterior :9rocesso de 

congelamento. 
Le outra parte, a corrente migratória chegada 

do exterior foi de um vulto que não encontrava paralelo nas demais conforma

çê'Jes sociais latino-anericanas. Dede a perspectiva da política imigratória 

do Estado argentino o parânetro seguido foi o da politica imigratória prorro-

1) Aida Ferrer, idem, pp. 104/105.
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vida pelo governo dos EEUU no século XIX. A partir das concepções ideolÓgicas 

fundarrentais fonnuladas por lbmingo Faustino Sanniento,a implantação da poli

tica imigratória obedecia aos critérios da imitação do rrodelo estadunidense. 

A imitação acabava, no entanto, circunscrita à superficialidade, pois os gru

p:>s oligárquicos argentinos não tinham condições de levá-la às Últimas conse

qüências. A burguesia norte-arrericana - que havia sido capaz de fazer a sua 

revolução com o novimento independentista - oferecia efetivanente ao imigr� 

te a possibilidade do acesso à terra. O .inenso oeste estava totalrrente dispo

nível para converter-se em propriedades acessíveis aos imigrantes europeus d� 

sejosos de transfonnar a nova terra em nova pátria. A oligarquia latifundiá

ria argentina, por sua parte, havia se apossado do Pampa úmido antes de im

plenentar a sua política imigratória. Esta, visava, por conseguinte, menos o 

povoamento e a colonização do que a obtenção de mão-de-obra que,na etapa do 

industrialisno>convinha que fosse assalariada. A oligarquia latifundiária ar

gentina desejava peões agrícolas, não proprietários. 

A irnpossibi1idade do acesso à terra em ternos de 

propriedade reduziu, obviarrente, a capacidade do canpo de absorver as corren

tes migratórias procedentes do exterior. Assim, não mais de 25% dos imigran-

tes dirigiram-se às atividades rurais, enquanto 75% ãeles dirigiram-se 

aos centros urbanos para engrossar a força de trabalho disponível para a in

dústria e os serviços. Assim se explica, confonne observou Gino Ge:nnani, que 

em 1914, enquanto os estrangeiros de nascimento representavam 42,7% da popu

lação total, os imigrantes constituíam sorrente 10% dos proprietários de bens 

folÓveis ( 1 ) , 

Numa economia totalrrente voltada para a exporta

ção, em que as grandes propriedades estavam nas mãos de um reduzido grupo de 

proprietários e frente às dificuldades de obtenção de propriedade da terra, 

a grande maioria dos imigrantes acabou se fixando nos centros urbanos. Mais 

que isso, a imp:>ssibilidade de acesso à propriedade da terra e a solução im

posta ao imigrante de trabaThar corro arrendatário ou assalariado na produção 

agro-pecuária, comprimiu extraordinariamente o nível de remunerações que po

deriam obter e concentrou na rresrna proporção os rendimentos e lucros da pro

dução rural num grupo rm.rito reduzido da população. Há estimativas de que ao 

redor de 70% do rendimento bruto do setor agro-pecuário concentrava-se em não 

1) Gino Gennani, "El proceso de transición de una derrocracia de masa en la
Argentind: Revista Política, Caracas, julho de 1961. 
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ma.is do que 5% da população ativa ocupada no setor, ou seja,em tenros nacio

nais, cerca de 2% da população recebia 20% da renda bruta do pais ( 1 ).

Hã que se considerar esta realidade dentro do 

quadro geral da especialização corrpleta da economia à exportação, da extro

versão econômica plena a rroldar toda a paisagem política e social da região 

no século passado. A forte dependência do estrangeiro era um fato, e agravada 

pelo intercâmbio de produtos não similares, em tenros de valor no �cado. 

A demanda externa detenninava a maio.: ou rrenor valoração da produção na zo

na, mas obviamente sempre abaixo do valor dos produtos industrializados 

que aí ingressavam. A vulnerabilidade externa era um fato. O endividarrento 

externo sua conseqüência direta e inevitável. 

A Argentina - de 1862/1930 - foi, portanto, 

rroldada pela colonização capitalista. Os 57 miJhões de hectares do parrpa 

ofereciam campos de abastecinento e inversão às grandes potências que disput� 

vam os mercados entre si e.apesar de o sistema de propriedade já haver sido 

estabelecido anteriorrrente, prometiam riquezas aos carrponeses pobres da Itá

lia e da Espanha que, na ignorância desta realidade, se aventuravam a "fazer 

a América" • 

A colonização capitalista alterou então, subs

tancial.rrente,a vocação e a paisagem econômica da Argentina. Acarretou, de 

imediato, o aurrento substancial da superfície semeada para o incremento da 

agricultura de exportação, cujos principais itens passaram a ser o trigo, o 

milho, o linho. A antiga "ganaderia" decai - fecham-se os saladeiros de 

carne, por exemplo -, para renovar-se com o incremento da criação de ove

lhas e, no caso da criação bovina, com a importação de exernplares ingleses 

(Hereford, Aberdeen Angus etc.). 

Em fins do século XIX ocorre a instalação de 

frigoríficos que,depois do fecharrento dos saladeiros de carne>vão beneficiá

-la e prepará-la para a exportação. A partir da Guerra dos "Boers" na África 

do Sul (1899/1902) aumentou extraordinariarrente a demanda inglesa e a Argen

tina torna-se, então, a líder mundial de criação e exportação de gado • 

1) Veja-se Aldo Ferrer, idem, p.135.
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Todo este novo direcionarrento da economia argentina 

tinha ccno base também a malha ferroviária que se estabelecia para tal fim: 

ANO 

1857 

1887 

1900 

1914 

1930 

EXPANSÃO DA REDE FERROVIÂRIA 

N9 DE KM. CCNSI'RUÍOOS 

10 

6.700 

16.600 

33.500 

38.634 

FONTE: Rodolfo Puiggrós, la Argentina en la Década 
de los Treinta, in: América latina en los 
Anos Treinta,Universidad Nacional Autónoma 
de México(UNAM), 1977, p.307 

O quadro rrostra a extraordinária expansão da rede 

ferroviária argentina neste período. Ela foi construída, na sua maior parte, 

µ:>r ccmpanhias inglesas, segundo o plano de organizar o transporte em função 

do desenvolvirrento de urna economia agro-exportadora com centro no porto de 

Buenos Aires. 

ParalelarrEI1te, o suµ:>rte financeiro para tal desen

volvimento será dado pelo sistema bancário,que crescerá também de foma consi

derável. Os ingleses instalaram seus primeiros bancos em 1862, ano em que Bar

tolarreu Mitre assumiu a presidência. Neste setor, no entanto, até 1930 o capi

tal bancário nacional argentino pôde, ainda, desenvolver-se com autonamia fre!; 

te ao capital inperialista, tanto pelas contribuições dos .imigrantes assimila

dos pelo país, corro por ser o instrumento financeiro das classes sociais que 

dominavam a economia do litoral: os estancieiros, os chacareiros e os interme

diários. ( 1 ). Nas ferrovias, rondes, frigoríficos, eletricidade, gás e segu-

ros, no entanto, o domínio dos "trusts" anglo-estadunidenses e seus bancos foi 

prctticarrente total. 

1) Rodolfo Puiggrós, idem.
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A defonnação de tal via de desenvolvirrento extro

vertido, estava dada pela :urpossibilidade do desenvolvinento de atividades 

que nela não se encaixassem. Assim, apenas um tipo de indústria rrereceu pr9.. 

teção simultânea do Estado e dos bancos estrangejros: a que elal:x:>rava os 

produtos da pecuária e da agricultura: curturres, rroinhos, fábricas de azei

te etc .. Ao rresrro tempo, do desenvolvirrento agro-pecuário errergiram rroncpó-

lios internos, corro os dos cereais, Bunge e Bom e Eernberg, este últirro ex

propriado pelo governo Perón em 1948 para ressarcirrento de inpostos não pa

gos por ma.is de vinte anos. 

A vulnerabilidade do extrovertido sistema econômico 

argentino diante das crises do sistema. mundial rrostrou-se serrpre de forma 

.irrediata nas crises de 1882, 1890, 1900, 1907 e 1920. De outra parte, consi

dere-se também a relevância do crescirrento populacional prqx:>rcionado pela 

imigração. Corro já referi.nos, de 1857 até 1914 ingressaram 3.300.000 imigr� 

tes na Argentina. Buenos Aires e Rosário contavam, freqüentemente
1
corn ma.is 

estrangeiros que argentinos. Buenos Aires, por exerrplo, que em 1868 tinha 

177.000 habitantes, tinha ma.is de 2 miThões em 1930 ( 1 ) • Neste período, 

a cidade passou pela mais carrpleta rrodernização: obras sanitárias, eletri

cidade, telefones, gás encanado e amplo serviço de transportes urbanos, en

tre os quais, desde 1913, o rretrô, que no ano de 1930 transportou 1 bilhão 

de passageiros ( 2 ). 

Buenos Aires tornou-se, também, um território de 

intermediários e especuladores. Em seu âmbito, e corro decorrência da arrplia

ção do espectro social, cresceram os partidos políticos que passaram a riva

lizar entre si no decorrer do século XX e> em decorrência do crescimento in

dustrial a partir de pequenas unidades artesanais levadas adiante por imi

grantes que não tiveram acesso à terra, os sindicatos operários,que surgiam 

corro denúncia e antítese da ordem estabelecida. Esta nunca gozou da saúde 

prorretida pela oligarquia ilustrada que a planejou em rreados do século pas

sado e as contradições político-sociai5,às quais nos referirerros logo adian

te1energirarn com intensidade no século XX.

1) Rodolfo Puiggrós, idem, p.308;

2) Idem.
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Por outro lado, à Iredida que se envereda pelo sécu 

lo XX, especialmente depois da lª. Guerra Mundial, o declinio da hegenonia 

britânica no mundo se traduz, na região do Prata, pela diminuição das rel� 

ções ccrnerciais entre a região e a Inglaterra. O cl.Írrax deste descenso 

ocorre com a grande crise de 1929/30, cem a quebra do sistema rronetário e 

financeiro internacional. O setor exportador entra em crise, as possibilida

des de exportação estão dimi.nu:(das, a extroversão sofre um choque. 

De outra parte, a vinculação à órbita imperialista 

americana que se sucede e um fato, mas esta nova dominação que emerge no 

século XX é de outro tipo e também não ircpede a crise do setor ex}X)rtador, 

ao rnesrro tempo que não oferece nenhuma alternativa às classes exploradas, o 

que irrplica - apesar da fonna distinta de dominação -, na imutabilidade 

do caráter global da situação social do país • 

Com efeito, a crise de 1930 provoca efeitos deterio

rantes sabre uma sociedade organizada cano satélite do irrpério britânico. 

Una economia estruturada sobre a base da venda ao exterior de carnes e cere

ais teria necessariamente de ser muito sensível aos alti-baixos da derranda 

dos rrercados consumidores destes produtos. Além disso, a vulnerabilidade 

argentina às transfonnações externas se via acrescentada ainda pela própria 

postura dos grupos dominantes internos,para os quais a vocação exclusiva do 

país seria a de ser a "cesta de pão do mundo". Uma eventual separação da "di 

visão internacional do trabalho" existente acarretaria a total inadimplência 

da nação. A pennanente subordinação ao principal centro financeiro da época 

traduzia-se, na visão de tipo exclusivista destes grupos, na opulência da 

nação cano totalidade abstrata - opulêncj, que não anulava a divisão em 

poucos ricos e muitos pobres - e que insistia na necessidade da erradica

ção de urna "barbárie" dP origem indo-hispânica. Era a visão de um grupo 

dominante "orgânico", no sentido de se rrostrar capaz de apresentar seus in

teresses setorializados caro sendo os de toda a nação. Rodolfo Puiggrós re

fere, então que "os progressos equivaleram a UP7a revolução burguesa que, sob

a égide do império britânico, se concentrou na econania agro-exportadora. A 

oligarquia "terrateniente" que se enriqueceu à sua sombra tinha caracterís

ticas de uma grande burguesia rural. Uniu seu destino ao da burguesia inter

mediária ou ccmercial. Ambas, livre-cambistas por sua natureza de classe, se 

opuseram tenazmente à proteção à indústria, argumentando que esta era, na 

Argentina, 'artificial e anti-econê:mica' "( 1 ). 

1) Idem, p. 311.
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Assim, no quinqüênio 1925/29 a Argentina alcançava a 

posição de principal exportadora mundial de linho, milho e carne bovina.Ocupa 

va, também, a rresma posição como produtora de linho, e o segundo lugar, logo 

atrás dos EEUU, como produtora de milho e de carne bovina. 

A causa essencial da crise que se abateu de forrna am

pla sobre a Argentina ao final da década de 1920 e princípios da de 30 deve 

ser vista, então, à raiz da contradição representada pelo antagonisrro entre 

as tendências para o auto-desenvolvimento integral e urna estrutura agro-expor

tadora que o impedia. A demanda expansiva externa era a que determinava,desde 

sempre, a extensão dos cultivas e invernadas. Esta chegou, em 1930, a t.nn ní

vel nunca antes alcançado
J

quando a crise que acometeu o sistema. capitalista 

em nível mundial dá origem ao estancamento da produção de grãos e carnes e a 

derivação para o mercado interno em expansão de urna parte crescente dela. 

Por outra parte, a imigração estancou praticarrente 

por canpleto a partir de 1930, enquanto aumentava o êxodo de trabalhadores do 

carrpo à cidade. 

As margens de manobra da oligarquia agro-exportadora, 

tradicionalmente ilimitadas, reduzem-se extraordinariarrente. Começa a escapar

-se-lhe das mãos o donúnio econômico exclusivo, do mesrro rrodo que se lhe havia 

escapado o domínio político com o advento do "irigoyenisrro". Correça a ver, en

tão, que dois perigos gigantescos se abatiam sobre seu futuro: a progressiva 

auto-consciência das massas populares e a quebra do esquema da econania agro

-exportadora. O golpe de 1930, inaugurador da Década Infame, ocorre, então,

em terrros de resguardo defensivo, forçada que estava sendo a esta antítese

pela crueza do golpe, pela necessidade do pronunciamento militar, o primeiro

em 68 anos de legalidade constitucional -, de sua prática política tradicio

nal.

A multi-facetação social argentina era UI1E. realidade, 

e os novos grupos sociais ocupam seu espaço no cer1ário político-econânico pro

pondo urna política alternativa: o processo de substituição de irrportações 

- nacionalisrro econômico, desenvolvimento industrial interno - tem andarrento

antcccxlcndo, inclusive, dl'sdc iJ perspectiva cconômic<.1, ao seu intcqral contra

ponto político, expresso no advento do PeroniSITD.

Nesse sentido, Aldo Ferrer considera� Argentina en 

trando, a partir de 1930, na 4ª. etapa de seu desenvolvimento econômico, a 

etapa da "economia industrial não integrada", na qual o crescimento e nível 

de ocupaçao depende dos abastecirrentos irrportados devido ao insuficiente de-
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senvolvimento das industrias de base ( l ). 
t inegãvel, de outra parte, que tal realidade,apesar 

de não viabilizar a independência econômica da nação, arranca, no entanto, de 
uma base de relativa solidez determinada pela consumação da efetiva integra
ção nacional ocorrida. A decisiva incidência da imigração europeia, rapidame� 
te fundida com o velho tronco "criollo" e a cêlere urbanização que determina 
a perda da importância relativa da população e da sociedade rural apontam pa
ra a hegemonia de Buenos Aires como metr5pole interna e encaminham a integra
ção nacional superadora dos conflitos regionais. 

Durante o perTodo que vai de 1870 a 1930, como vimos, 
a economia argentina encaixou-se plenamente na nova divisão internacional do 
trabalho subordinada ã hegemonia inglesa. No âmbito desta inserção,observa-se 
ao mesmo tempo, uma mudança radical na composição da população e na estratifi
cação social argentinas. A imigração intensiva e a conseqüente maciça mobili
dade configuram a vida argentina nestas seis dêcadas c 

Desde o ponto de vista do poder interno, a oligarquia 
"terrateniente" atuou como elemento capaz de transformar a nação de acordo 
com seus interesses politicos e econômicos, enxertando sua economia no mercado 
internacional e conformando-se com as limitações que a dependência externa im
punha. Seu programa consistia, basicamente. na imigração maciça, a importação 
de capitais estrangeiros para inversões infra-estruturais (ferrovias, estra
das e meios de comunicação), a ocupação de toda terra disponivel, a incorpora
ção da economia nacional ã economia mundial mediante a modernização da agri
cultura e pecuãria. 

A criação de uma organização burocrãtica funcional e 
de um regime politico permanente, tinha como objetivo realizar e consolidar o 
processo referido. O regime politico estãvel caracterizava-se pelo esquema de 

-

l) Aldo Ferrer, idem, pp.11/13. Na concepçao deste autor, as 3 etapas ante-
riores teriam sido:
a) A das economias regionais de subsistência que vai do seculo XVI a fins

do seculo XVIII;
b) A da etapa de transiçâo, de fins do sê, ulo XVIII atê IB60;
c) A da economia primãria exportadora, de 1860/1930.
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uma democracia - segundo o modelo liberal - , mas com uma limitada parti
cipação popular. 

Como se vera mais adiante, estas mudanças que a 
oligarquia "terrateniente" serã forçada a p amover, traziam em si mesmas as 
forças sociais e politicas que,com o tempo, haveriam de ameaçar seu poder mo
nopÕlico. Ao promover a vinda da mão-de-obra imigrante,a oligarquia "terra
teniente" não considerava a possibilidade de jua futura insubmissão politica. 
Manter a mão-de-obra submissa era o propÕsito, mas a fuga do controle seria 
resultante natural do crescimento demogrãfi co diferenciado no âmbito do de 
senvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. 

Na concepçao de Jorge Graciarena, o poder hegemôni
co nas mãos de "oligarquias monoliticas" ou "nacionais de exportação" carac
terizarã este periodo. Depois de 1930 elas ser'â'o substituídas pelas "oligar
quias pluralistas" que ... "no essencial se caracterizam pela necessidade 
de incorporar ã estrutura de poder novos grupos, cujo peso e presença signi
ficam um s�rio desafio para a hegemonia oligãrquica'' ( l ). Graciarena cons! 
dera, ainda, que as oligarquias monolíticas haviam podido exercer o poder de 
forma irrestrita pela inexistência de uma competição expressiva de qualquer 
grupo não oligãrquico. As oligarquias pluralistas, em contrapartida, tiveram 
que "mover-se e operar numa situaç�o muito diferente, jã que um certo monta� 
te de pressão, de uma força e permanência crescentes, lhes vinha de fora de 
seu prÕprio circulo, quer dizer, de grupos nio oligãrquicos, cuja ideologia 
e organização de classe haviam crescido notavelmente" (2 ). 

A sociedade de classes que a oligarquia abominava 
revelava-se agora de forma plena, como resultado, em grande medida1 da prÕpria 
política imigratõria posta em prãtica. A imigração intensiva e a mobilidade 
maciça que se seguiu deram ã sociedade de classes argentina um dinamismo que 
contrastava com a feição social estãtica anterior. De fato, a 1m1gração in
tensiva de agricultores, numa sociedade em que as possibilidades de obtenção 
da propriedade fundiãria estavam esgotadas, favoreceu, de sua parte, sobremodo 
a mobilidade social, na medida em que forçou um numero apreciãvel de imigran-

1) Jorge Graciarena, Podery Clases Sociales en e·1 Desarrollo de Amêrica La-
tina, Ed.PaidÕs, Buenos Aires, 1967, p. 65; 

2) Idem, p. 66 .
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tes a buscar refugio em atividades - entre as quais as de corte artesanal 
ou industrial nas quais as possibilidades de ascensão social acabam ocor-
rendo. 

SociÕlogos funcionalistas enfatizaram as questões 

relativas ã considerãvel consistência e velocidade da mobilidade social
J 

apre
sentando dados de pesquisas indicando que,na 33 • decada do seculo,mais de 
2;3 das camadas medias da sociedade argentina teriam sua origem na "classe
baixa",com uma mobilidade que,em muitos casos

J
era intra-geracional ( l ).De

acordo com esta visio sociolÕgica, a imigraçio contTnua tinha tambem a fun
ção de efetuar uma constante renovação dos estratos inferiores tendente a
substituir o egresso produzido pela mobilidade ascendente. Gino Germani re
corda, a propÕsito, que assim não hã tempo suficiente para a formação de uma
verdadeira "tradição proletãria". No caso clãssico europeu houve um periodo
longo - pelo menos duas gerações - de isolamento e homogeneidade, sem gran
de mobilidade ( 2 ). Esta seria, de acordo com esta visão sociolÕgica,uma das
explicações para que as primeiras manifestações políticas protagonizadas pelo
proletariado urbano na primeira decada do sêculc tivessem sido violentas e,
ao mesmo temp� de curta duração, para que pudessem ser absorvidas pelos grê-

-

mios ou pelo socialismo moderado, ideologia vinculada a pequ�na burguesia e 
que adquiriu grande importância nas dêcadas de 1920 e 1930. 

De qualquer forma, ao nio contemplar socialmente am
plos setores na sua estrategia de dominação, em realidade, o regime oligârquj_ 
co permitiu, desde o inTcio, a multiplicaçic, de muitos descontentamentos. Mar 
cos Kaplan, por exemplo, cita: 

1) "Terratenientes" e �randes comerciantes excluidos dos circulos oligãr
quicos centrais, grupos em descenso econômico e politico; grupos beneficiados 
pelo crescimento econômico, mas marginalizados das posições superiores de po
der; 

2) Novas camadas mêdias, rurais e urbanas, especialmente as de origem mi
gratõria; pequenos comerciantes, artesãos, empresãrios de serviços, burguesia 
manufatureira (Buenos Aires, La Plata, Rosario e outras cidades); profissio-

1) Veja-se Gino Germani, Sociologia de la Modernizaciõn, Ed.PaidÕs, Buenos
Aires, 1971, pp.112/113; 

2) Idem, p. 115.
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nais liberais,intelectuais, estudantes, funcionãrios publicas e privados, mi
litares; 

3) Pequenos e medianos estancieiros, chacareiros, arrendatãrios e colo

nos; 

4) Trabalhadores urbanos, peões de estância e de chãcara;
. . .  

5) Filhos de imigrantes, de primeira e segunda geraçoes,que buscam sua
assimilação e participação plena na vida nacional; 

6) Setores e grupos regionais e provinciais do litoral e da zona pam
peana (CÕrdoba, Santa Fe, Entre Rios) e de centros urbanos do interior, desejo-
sos de uma maior ingerência nas decisões polTticas e econômicas ( l ), 

Temos ai, a partir dos grupos citados, uma variada gama 
de descontentamentos passTveis de eventual articulação política. O que carac
teriza, fundamentalmente, a esta heterogênea frente opositora ã oligarquia é

a sua igualdade no sentido de todos haverem,de alguma forma,se beneficiado com 
o crescimento dependente e terem, por isso mesmo, a perspectiva da possibili
dade, ou ate da probabilidade, do progresso econômico. Coincidem, portanto, num

consenso favorãvel em relação ao sistema e não advogam transformaç�es estrutu

rais. Desejam reformas moderadas de sentido igualitãrio e redistribuidor, favo
rãveis ã ascensão social.

O partido político que encarnarã, basicamente, os ideais 
destes setores surgi rã com o nome de União Civica Radical (UCR ). Ele vai, na 

sua origem, expressar e canalizar o protesto anti-oligãrquico e anti-imperia

lista de todos os setores marginalizados do regime. A emergência da UCR no pa
norama politico argentino da 2ª. decada do seculo tem o significado fundamen
tal da representação da sintese entre os interesses políticos oligãrquicos e 
os populares, num quadro político em que a oligarquia jã não consegue repre
sentar uma ordem social totalizadora e os setores populares, apesar de crescen 

1) Marcos Kaplan, 50 Anos de Historia Argenlina(1925/75) - El Laberinto de
la Frustraciõn, in: America Latina: Historia de Medio Siglo, Siglo XXI /
Universidad Nacional AutÕnoma de Mexico(UNAM). 1982, p.5.
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temente expressivos, nao têm possibilidades do estabelecimento da condição 
hegemônica atravês de seus partidos, o Partido Socialista e o Partido Comu 
nista. 

A Uniio Cívica Radical alêm de ser, portanto,fun
damentalmente

1
expressão de suas bases sociais originais e específicas,isto 

ê, amplos setores das camadas mêdias da sociedade
J

acabarã emergindo como o 
meio-termo de conciliação, a metade do caminho entre as posições radicais 
da realidade política argentina. Serã a síntese possível do confronto poli 
tico entre os extremos sociais argentinos nas primeiras dêcadas do século. 
Terã, nesse sentido, as condições de canalizar as tensões e os conflitos 
que não encontram saida pelos mecanismos e canais tradicionais. A partir 
desta função que e, "ab-initio" especifica e retilínea, ela passarã, logo 
depois, no entanto, para o terreno ambíguo das contradições. Do seu cara
ter poli-classista provirão certas caracteristicas fundamentais do Radica
lismo, como as da ambiguidade ideolÕgica e da relativa indigência program� 
tica. 

A UCR vai enfatizar as noções da democracia polí
tica liberal, da soberania, do nacionalismo e o papel proeminente do Estado. 
Este era visto como encarnaçao do povo e da nacionalidade e como aparato 
autônomo das classes sociais, a respeito das quais deve alçar-se ã condição 
superior de ârbitro. 

Rechaçarã, portanto, muitos dos valores e elementos 
programãticos da oligarquia como

) 
por exemplo, os modelos provenientes do 

exterior e toda a"modernização" baseada nestes modelos. Procurarã valorizar 
a tradição prÕpria, reivindicarã o catolicismo e serã hostil ã laicização. 
Por outro lado, em contraposição ãs correntes anarquistas e socialistas,não 
confiarã no sindicalismo operãrio, despreocupando-se das questões sociais 
que começavam a emergir de forma crescente. 

Desta forma, o programa do Radicalismo nao deixarã 
de representar, realmente, a continuidade e propugnarã a realização efetiva 
do processo democrãtico-burguês, ao mesmo tempo iniciado e limitado, pela 
oligarquia. Proporã, efetivamente, a democratização do Estado, mas sem pas
sar por modificações estruturais. A instauraçao do sufrãgio universal, livre 
e secreto, a honestidade administrativa e a moralidade publica serão temas 
permanentes do seu discurso. 
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Quando do seu surgimento, o Radicalismo se apre
senta nao como um partido político a mais, mas como um movimento - como o 

Peronismo mais tarde - representativo da maioria da sociedade, situado acima 

das classes, e com pretensões a encarnar a nacionalidade mesma. Apresenta sua 

ação política como representante de uma cruzada da "Causa" contra o "Regimen". 

"A frente da "Causa" colocar-se-ã seu 1Íder, HipÕlito Irigoyen, apÕstolo de tr� 

ços quase sobrenaturais ( l ). Sua chegada ao poder implica, entio, no começo 

da "Reparaciõn", isto e, a superação da viciosa estrutura criada e mantida pela 
o liga rq ui a.

Apesar da sua imponente aparição,do ponto de vista 

retôrico, na prãtica o Radicalismo revelou-se incapacitado para encabeçar 

transformações profundas na sociedade argentina. O temor com relação ã mobili

zação das massas populares levou-o a adaptar-se ãs forças e estruturas sociais 

dominantes, o que se traduzia operacionalmente num empirismo de curto alcance 
e na reforma meramente superficial. O Radicalismo, então, nunca rompeu concre
tamente com a oligarquia - o rompimento era apenas retÕrico - enquanto, em 
contrapartida, nunca esteve concretamente ligado aos setores populares. Esta 
indefiniç·ao de posicionamento tinha obviamente sucts limitações do ponto de vis
ta temporal, pois, desde a perspectiva do espectro social dicotomicamente po
larizado entre a oligarquia e os grupos populares em crescimento, o meio ter
mo corno absoluta equidistância era impossível. O que acaba ocorrendo, então, 
e que a retõrica era de meio termo, mas, na prãtica, a ligação, ou, certa li

gação, com a oligarquia, permaneceu. 

O Peronis1110
1 

que 111ais tarde surge ta111be111 pelo "meio 

do caminho'� soube concretamente estabelecer um enlace, ainda que n"iío absoluto, 
com as forças sindicais. Num outro nível, no entanto, o meio do caminho existe 

para o Radicalismo, mas era o meio termo resultante do confronto entre oligar
quia e movimentos populares, num determinado momento histÕrico, que não era 

estâtico, nem eterno, como o Radicalismo dava a entender, por vezes, que fosse. 
O Radicalismo não chega, então, ao poder calcado concretamente nos grupos so
ciais medias, mas como expressio interm�dia de um confronto radical. E a sln
tese não radicalizada de um confronto radical. E esta sintese. objetiva e im

portante num certo momento hist�rico, mas sem fundamentação definida do ponto 
de vista das classes sociais,estiolar-se-ã rapidamente na ausência de capacid� 

l ) Idem , p. 7 .

Scanner
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de de sua reciclagem direcionada para aprofundar o movimento ou inseri-lo 
concretamente em projetos objetivos. Em suma, a necessidade de definição 
num prazo de tempo razoãvel não foi percebida - certamente nao teve condi
çoes para tanto - pelo Radicalismo. A relev�ncia desta questão estã dada, 
por certo, pela necessidade de contemplar o carãter dialético da vida social. 
capacidade que o Radicalismo, ao contrãrio do Peronismo quando de sua chegada 
ao poder depois, não teve. 

-

Assim, e o que ocorre com o Radicalismo quando al-
cança o poder. Nem mesmo o fato de haver se tornado o maior partido compensou 
esta sua deficiência de base. Ao tornar-se o maior partido, colocou em posi
ção secundãria os demais partidos opositores, como o Socialista e o Democra
ta Progresista, limitados ambos por uma base social e regional que os restrin 
gia sobremodo, por seu carãter elitista e pelos modelos europeizantes que im
pregnavam suas ideologias, programas e modos de atuação. O Radicalismo se 
organizava,efetivamente, sobre bases populares e nacionais, mas apresentava 
as limitaç�es provenientes do poli-c1assismo e do predomTnio ideologico dos 
grupos sociais dominantes, como tambêm as condições iniciais de clandestini
dade e conspiração ( 1 ). São contradiç�es, de variado tipo, que desembocam 
na sua verdadeira vocação final, isto e, "surgido de dentro do regime oligãr
quico acrescenta o que este não quer, ou não pode cumprir, o objetivo ae uma 
participação popular ampliada que estenda e reforce as bases sociais e polltj_ 
cas do proprio regime" (2 ). 

O período que abarca a ultima dêcada do século 
XIX e a primeira do século XX caracteriza-se, efetivamente, pela fragmenta
çao da monolitica unidade oligãrquica. A oligarquia isola-se crescentemente 
na corrupção imedida que os lucros da _comercializaç�o se restringem. Os pre
ços das exportações se deterioram e, com isso, a renda da terra. Em conseqUê� 

eia, a pecuãria ( 3 ) cai sob o domTnio dos frigorTficos brit�nicos. O impe

rialismo britânico, por sua vez, deseja um governo estãvel) que a oligarquia 
perdida na corrupção jã nao consegue manter, para enfrentar o imperialismo 
estadunidense em ascensão. 

1) Nesse sentido, ao efetuar a crTtica do regime oligãrquico, rechaça todo e
qualquer acordo, prega a abstençâo eleitoral, recorrendo, inclus�ve. � i�
surreição armada em 1890, 1893 e 1905. Veja-se Marcos Kaplan, idem,p.7;

2) Idem, p. 8.
3) Um dos setores constitutivos da oligarquia.O outro ê o da agricultura de ex

portação.São,no entanto,setores que não divergem fundamentalmente.Não hâ,em
ambos, nenhuma crTtica de fundo ao sistema.
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Acrescente-se a este quadro a imµort�ncia funda

mental do crescimento e ascensao dos novos grupos sociais com suas necessi

dades de participação politica. 

Este e. então, o momento em que, mantendo intacto 

seu poder sõcio-econômico, a oligarquia começa a afastar-se do governo pol_i 

tico. t claro que não o faz ã vontade. t pressionada para tal, mas afasta-se 

em tempo para submeter o Radicalismo ao de�1aste da responsabilidade estatal. 

Exime-se da responsabilidade da repressão popular que fica para o Radicalismo 

e aguarda oportunidade para. mais adiante, recuperar o terreno cedido. 

A partir de 1912, ano da reforma eleitoral que con 

sagra o voto universal mascu�ino. começam os triunfos radicais (nos legisla

tivos dos municipios e governos das províncias especialmente), para,em 1916, 

chegar ã presidência com Hipólito Irigoyen. A vitõria de Irigoyen expressava 

a presença politicados novos grupos sociais em ascensao. especialmente cama 

das médias rle origem imigratória, apoiadas e pressionadas por setores popul� 

res e operãrios, dos �uais se utiliza politicamente. Nesse sentido, tenha-se 

em conta o extraordin�rio aumento da 

tambêm 

PORCENTAGEM DA POPULAÇAO MASCULINA ADULTA COM DIREITOS ELEITORAIS 

1912 

1916 

20% 

60% 

FONTE: Marcos Kaplan. idem, p. 9. 

O quadro demonstra - e o resultado das eleiç�es 

que os novos eleitores fogen1 da camisa de força imposta pela oli-

garquia. Esta jã não controla os eleitores. t evidente a correlação entre 

novos eleitores e a UCR chegando ao poder. Os novos eleitores colocam o Ra

dicalismo no poder. 

Isto ocorre em 1916. Com HipÕlito Irigoyen, o Ra

dicalismo chega ao poder cercado de grande entusiasmo popular e de uma neu

tralidade benevolente dos setores oligãrquicos. A "ReparaciÕn" que a maioria 

do povo argentino esperava, nas mãos do Radicalismo não chega a uma depura-
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çao revolucionãria da oligarquia. 

No poder, as contradições emergem de maneira am 

pla e o Radicalismo se apresenta manietado por escrúpulos constitucionalis

tas e temores ao golpe oligãrquico, por um lado e,pelo outro, especialmente 

temeroso da mobilização popular.Esta ultima questio o aflige especialmente 

e o Radicalismo se inclina por não atingir a oligarquia, legalizando-a ao 

respeitar os regimes provinciais e as investiduras legislativas e judiciais 

nacionais surgidas da violência e corrupção. A pretensão passava a ser com

bater e superar a oligarquia nos marcos do regime por ela criado, o que, no 
entanto, se tornava inviãvel na medida em que a oligarquia seguia encastela 
da no Parlamento (no Senado especialmente), na justiça, no controle do apa

relho têcnico-administrativo, nas forças armadas, na diplomacia, na economia, 

na imprensa, na educação e na manipulaç�o cultural-ideol�gica. 

Desta forma, a ação dos governos radicais limi
ta-se sempre pelo arcabouço institucional montado pela oligar�uia. O Radica

lismo empenha-se, então, numa maior democratização das estruturas do Estado. 

Este ê visto como mediador dos conflitos entre as diferentes classes soci-

ais e entre a Nação e as grandes potências e os inversores estrangeiros.Esta
função arbitral concedida ao Estado visa fundamentalmente a consolidar a
posição das camadas sociais medias em termos de arrancar da oligarquia e dos 

interesses estrangeiros, sem luta frontal, pela pressio e o compromisso,uma 

maior participação nos benef1cios da economia e do poder pol1tico. 

O intervencionismo governamental se acentua, 
então, inclusive na medida em que uma pol1tica redistributiva e possibili
tada pela relativa prosperidade correspondente ao período da 1 ª. Guerra Mun 
dial. Legaliza-se, então, o sindicalismo e satisfazem-se algumas demandas 
operãrias. Uma base pol,tica mais ampla e a rivalidade entre a Grã-Bretanha 

e os Estados Unidos sobre o mercado argentino faz que a pol1tica externa 
se torne mais independente. Irigoyen consegue, por exemplo, manter a neutra
lidade argentina durante o conflito mundial. 

De resto, no entanto, o Radicalismo mantem in
tactas a grande propriedade agrãria, a produção pecuãria e cerealista, a fe!: 
rovia e o frigor1fico dominados pelos capitais ingleses e norte-americanos. 
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A resistência a penetração imperialista e dirigida mais contra os Estados 
Unidos do que contra a Grã-Bretanha> amplamente estabelecida no pais. 

Este quadro configura caracterizadamente o "po
pulismo precoce" com que o governo de Irigoyen foi alcunhado. Desde a pers

pectiva das potências imperiais, por outro lado, ambas toleram o Radicalis

mo,pois percebem nele a importância de um adequado mecanismo de contenção 
das massas populares no momento em que suas inversões - tanto da Grã-Bre

tanha como dos EEUU - na economia argentina estão em grande crescimento: 

INVERSUES NA ARGENTINA 

(em milhões de dÕlares) 

ANO GRÃ-BRETANHA EEUU 

1913 1.860,7 40 
1918 1.900 100 
1926 2.100 600 

FONTE:Marcos Kaplan, idem, p. 11 

Os dados revelam o Grescimento das inversões 
- especialmente as dos EEUU proporcionalmente maiores - e explicam, em

grande medida, a impossibilidade da reunião de condições favorãveis para
uma acumulação nacional de capitais e sua aplicação a uma estratégia de
desenvolvimento prÕprio.

Desta forma, a ação redistributiva do Radicalis 
mo corre vis-a-vis com a manutenção de uma linha econômica liberal que,sem 
romper com as instâncias externas de dominação,continua privilegiando a prQ 
dução agro-exportadora para contentar-se com os impostos alfandegãrios como 
recurso fiscal decisivo. Nesse sentido, a ��sência de uma polftica indus
trial revela a debilidade da burguesia manufatureira e de sua escassa in-
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fluência nos marcos do aparelho de Estadoc Sintomâtico, nesse particular, 
acaba sendo_ o desinteresse pela proteção ã expansão industrial ocorrida du
rante o conflito bêlico. 

Diante dos movimentos reivindicatõrios do pro
letariado e do campesinato por outra parte, o Radicalismo exercia a arbitra 

gem paternalista, ao mesmo tempo em que as concess6es mTnimas coexistiam com 
a repressão mais violenta,como são exemplo a Semana TrãgicaJem 1919,e as ma
tanças da Patagônia>de 1919 a 1921. Na questão da repressão especialmente, a 
oligarquia não faria melhor, de sorte que o entendimento e o acordo entre as 
diferentes tendências oligãrquicas e o Radicalismo crescerã de forma paulati 
na. 

O obscurecimento relativo das diferenças entre 

os projetos politicos da oligarquia e do Radicalismo acentuarã, por sua vez, 

divergências no interior da União Clvica Radical. Quer dizer, a diminuição 
das diferenças se darã, desde a perspectiva do Radicalismo, a partir de seus 

-
. setores mais conservadores. Estes deséjavam manter as camadas operarias e p� 

pulares afastados dirigindo a eles a repressão. Os setores populares, por 
sua vez, no prop�sito da manutenção da continuidade da redistribuição e par
ticipação no poder, ligam-se, mais e mais, diretamente ã figura carismãtica 
de Irigoyen

1
que ê visto, por outro lado, crescentemente como caudilho pelos 

setores conservadoresc 
O Partido acaba se dividindo e a Tendência An

ti-Personalista encabeçada por Marcelo T.de Alvear ocuparã a presidência de 
1922/1928. Falando de legalidade constitucional, de gestão honesta e da bus
ca de um equillbrio social e polltico, na verdade, o governo Marcelo T. de 
Alvear serã um governo conservador-liberal, pois apoiado num gabinete da clal 
se dominante tradicional, implementarã uma polltica econômica liberal favorã
vel ã oligarquia e aos capitais estrangeiros. A conjuntura mundial era favo
rãvel e os setores populares estiveram ã margem de toda e qualquer participa
ção política ao nlvel do poder, atê mesmo do ponto de vista estritan�nte emo
cional, isto ê, a sensação de estar pr�ximo ao poder que ê o que realmente 
havia acontecido atê então. Para estes setores que se aglutinaram numa ex
traordinãria base de apoio de massas logo depois, a situação se recompoe 
quando levam Irigoyen de volta ã presidência em 1928. 

-

Este segundo governo de Irigoyen sera, no en-
tanto,. efêmero, durando apenas atê 1930. tum momento em que a conjuntura 
mundial favorãvel se esva\ com a redução dos preços das exportações e o pa-
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ralelo aumento dos preços das importações. Conseqüentemente, acentua-se s� 

bremodo a contradição entre a democratização politica e as pressões redis
tributivas. A tendência serã a de Irigoyen intensificar o sentido autoritã 
rio e exclusivista de sua condução politica. 

A ideia da transformação pela simples presença no 
governo continua, portanto, vicejando no interior do Radicalismo, o que im
plica conseqUentemente na permanente mobilização limitada das massas popul! 
res nos marcos de um Estado liberal. De outra parte, ao mesmo tempo em que 
nao mobiliza a fundo as massas populares, também não priva a oligarquia dos 
instrumentos para poder contra-atacar quando considerasse de sua conveniên
cia. 

As propostas que o segundo governo Irigoyen faz 

no sentido da nacionalização do petrõleo e de outros recursos e serviços, 
bem como o acordo comercial com a Uniio Soviética, inquietam a oligarquia 
e os interesses bri tiini cos e es til d uni dens(1: nos mo111entos que antecedem a 
crise mundial de 1929 que virã logo depois. Com a crise, a oposição se am
plia e se aprofunda, e Irigoyen terã contra si a oligarquia unida. os inte
resses estrangeiros,as camadas medias, os demais partidos politicos, a gra� 
de imprensa e as forças armadas. 

HipÕlito Irigoyen serã removido do poder pelo gol
pe militar do General José F.Uriburu em 6 de semtembro de 1930. Inicia-se, 
então, de 1930 a 1943

1
0 29 Ciclo Oligãrquico, periodo que ficou conhecido 

como a Década Infame, e que se constitui inegavelmente no prÕlogo ao advento 

do Peronismo. O golpe propiciou o retorno ao poder das forças conservadoras 
derrubadas em 1916 e o restabelecimento do governo oligãrquico. Este retoma, 
portanto, o poder e nele se manterã pela fraude eleitoral, corrupção e vio
lência militar e policial, o que darã, na memõria e consciência populares, 
o nome ao periodo: Década Infame.

A tentativa inicial foi a de instalar, pela força, 
um regime corporativo. Perseguiç�es, pris�es em grande n�mero, milicias nas 
ruas

)
eram os sinais visiveis deste intento. Entretanto, as eleiçEes ocorri

das na provincia de Buenos Aires no ano seguinte, 1931, apontaram o triunfo 
da União Cívica Radical, apesar de todas as pressões contrãrias havidas. 

Ao significado deste resultado somaram-se, imedia
tamente, as pressões de setores da oligarquia e, especialmente, dos interes
ses ingleses na direçio de uma saida politica para a crise, uma salda que 
garantisse simultaneamente seus interesses e permitisse um desafogo das pre-
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tensões populares através da aparência de normalidade institucional e de 

legitimidade política formal. 

Impossibilitado de eludir as pressoes, Uribu 

ru acaba convocando eleições que se revelaram fraudulentas e colocaram na 

presid�ncia o Gcn Aguslin P. Justo, dntigo Ministro da Guerra do presi

dente Alvear º Discípulo político do Gen-Julio Roca, do 19 Ciclo Oligãrqui

co, o Gen, Justo tinha uma visão de tipo estamental, do ponto de vista mi

litar e perseguia um papel autônomo para as Forças Armadas. A partir dai, 
a oligarquia consegue a retenção do poder e a legitimação de seu controle 

político, com a novidade expressa na reestruturação do Estado no sentido
da modernização da máquina administrativa, 

Tem início, então, a primeira grande fase do 

intervencionismo estatal na Argentina. Esta fase coincide, ao mesmo tempo, 

com a intensificação da luta entre Grã-Bretanha e EEUU pelo controle do 

mercado interno e da política econômica da Argentina. E, neste particular, 
observa-se tambem uma mudança na orientação das inversões estrangeiras: 

estas começam a diversificar-se, diminuindo as inversões em valores pÜblj_ 
cos e ferrovias (a rede ferroviãria jã havia sido assentada), aumentando 

as orientadas ao comercio de exportação e importação, aos bancos e à in

dustria, especialmente frigoríficos e industria alimentícia em geral u 

Desde a perspectiva da estrutura econômica 

argentina,a crise de 1929/30 promove o inicio de novo período, no qual a

industria passa a ser o elemento dinâmico da expansão econômica em função 

de um processo de translado de rendimentos do setor agrícola ao industrial, 

processo que se incrementarã ainda mais na decada seguinte, a de 1940. 
Nesse sentido, as condições estruturais bãsicas para a formação de uma 
aliança de classes favorãvel ã industrialização estarão dadas pela crise 
do comerei o i nternaci ona 1 a partir de 1929 ( 1 ) .. 

O caso argentino mostra, inclusive, de forma 
exemplar, a situação dos países exportadores de matêrias-primas em momen-

tos de crise do sistema capitalista internacional na primeira metade do 

seculo XX: o crescimento industrial limitado, circunscrito ã industria 

1) Veja-se Miguel Murmis e Juan Carlos Portantiero, Estudios sobre los
Origenes del Peronismo/1, Sigla XXI Ed º , Buenos Aires, pp. 13/25.
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leve não atinge maiormente os grupos agro-pecuãriosº O mercado interno pas
sa a ter uma importância cada vez maio� na medida em que se fecham as possj_ 
bilidades de expansao econômica baseadas na participação do mercado externo> 
em função das medidas protecionistas adotadas pelos paises centrais com o 
objetivo de diminuir os efeitos da crise. Para a oligarquia 11terrateniente 11

no poder, o passo natural ser5, ent5o, o da implementaç�o de uma politica 
limitadora das importações ao nivel das exportações existentes. Assim, no 
contexto desta engenharia politica de tipo pendular, a alternativa mais co� 
rente para as classes dominantes serã uma industrialização limitada,isto e, 
sufici2nte para substituir as importações de produtos manufaturados estran 
geiros e que tenha, portanto, condições de preencher o vazio do mercado in
terno sem chegar a alterar fundamentalmente a estrutura econômica. 

A oligarquia 11terrateniente 11

, por sua vez, era 
composta basicamente por dois grupos ou frações ( l ). O mais poderoso era 
o grupo dos invernadores, ligado ao comércio externo e ao capital estrangej_
ro. O outro era o dos produtores, isto ê, o dos criadores de gado na "hacien
da" e que se encontrava numa situação de dependência dos invernadores. A
posse de pastos que conservavam excelente qualidade o ano todo, mas especial
mente no inverno, proporcionava a posição privilegiada dos invernadores, is
to ê, a condição de assegurar aos frigorificos uma oferta constante de carne
fresca o ano todo. Os i nvernadores cons titufram-se tambem nos i ntermedi ãri os
entre os criadores e os frigorificos" Os criadores vendiam-lhes os animais
que, depois de engordados, eram revendidos aos frigorificos.

Uma das razões fundamentais da emergência da di
visão na oligarquia "terrateniente" derivava, entretanto, da evolução tecno 
lÔgica no processamento da carne( 2 ). A tecnica do resfriamento farã 
que a carne resfriada("chilled-beef") supe,,e a carne congelada em qualidade 
por ser virtualmente similar i carne fresca, a partir de fins da primeira 
decada do seculo. Na decada de 1920 a carne resfriada passara a ocupar as 
primeiras posições na exportação de carnes. Com este tipo de carne a oferta 
terã de ser constante e não estacional, jã que seu consumo deverã ocorrer 
em ate 40 ou 45 dias apôs o abate do animal. E este deve ser de boa raça e 
passar por preparo especialº 

l) Veja-se Horacio Giberti, El Desarrollo Agrario Argentino, Editorial Uni
versitaria de Buenos Aires (EUDEBA), Buenos Aires, 1964, P� 12;

2) Idem, ppºl2 e segs,
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A emergência da renda diferencial que esta 
inovação gera, e sua apropriação diferenciada por parte dos dois setores da 
oligarquia estã , naturalmente, na raiz da capacidade de um dos setores em 
aproveitar as inovaç5es havidas no processamento da carne e na demanda ex
terna,e de assegurar, desta forma, o virtual monopÕlio do comercio de car
nes com a Inglaterra º Esta fração da oligarquia retinha, então, de forma 
inconteste, a hegemonia sobre a fração dos criadores e tambem sobre a inci
piente burguesia industrial, o que se evidencia com a assinatura do Tratado 
Roca-Runciman em 1933, e com sua posterior revisão em 1936" Este Tratado 
foi precedido pela Conferência Imperial de Ottawa (1932 ), na qual o Impê
rio britânico outorgava condições especiais a seus dominios, expressas na 
serie de restrições estipuladas nas quotas de importação de produtos proce
dentes da Inglaterra, mas cuja origem não fosse a Commonwealth. Estas dis
posições afetavam, no entanto, sobremodo, os interesses dos i nvernadores, lj_ 
gados diretamente ao comercio com a Inglaterra. Temerosos de perderem seu 
principal mercado, apressaram-se a firmar o Tratado Roca-Runciman pelo qual 
asseguraram uma quota mais baixa, mas estãvel de exportação de carne resfria 

) -

da. Em troca, fizeram avultadas concessões 1 Inglaterra,entre outras, por 
exemplo, o compromisso da Argentina em tratar com benevolência as inversões 
inglesas, a não gravar cc� impostos o carvão e outras importações inglesas, 
bem como não aumentar os impostos alfandegãr�os existentes, Mais que isso, 
85% das exportações de carnes argentinas para a Inglaterra ficavam nas maos 
de frigorificos britânicos e somente 15% poderium ser comercializados por 
frigoríficos argentinos sempre e quando estes não fossem privados (l).Alem 

disso, a Grã-Bretanha reservava para si o monopÕlio do transporte da carne 
que deveria efetuar-se unicamente por barcos ingleses. u Tratado significou 
fundamentalmente livre importação, câmbio abundante em termos privilegiados, 
garantias para o pagamento de amortizações e os rendimentos das inversões 
inglesa� e chegou ao ponto de entregar o transporte urbano em Buenos Aires 
a companhias inglesas e de garantir a compra de empresas britânicas em difi
culdades. 

1) Monica Peralta Ramos, Etapas de Acumulaciõn y Alianzas de Clases en Ar
gentina (1930/1970),Siglo XXI Ed. ,Buenos Aires, 
1972, pp.77/78. 
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O Tratado foi revisado em 1936, mas quanto as 
concessoes argentinas apenas reforçou-as, o que causa espêcie jã que em 1936 

J ' 

a expansão das exportações e a prosperidade mundial concediam ã Argentina 
uma situação mais favorãvel ã negociação. A unilateralidade do convênio re

forçador do Tratado Roca-Runciman e a voracidade dos interesses econômicos 

ingleses causa-ram desconforto atê mesmona Inglaterra. O comentaria do jornal 
11The Economist"a respeito ê, nesse sentido, elucidativo: 11A Argentina efe
tuou novas concessões ao expandir o mercado argentino para mercadorias britâ

nicas e ao concordar numa redução do mercado britânico para produtos argenti
nos, em troca de outros três anos de segurança para o restante de seu merca
do. Segundo temos aventurado a predizer na semana passada, o Sr.Runciman ba.!:_ 
ganhou ainda muito mais em 1936 do que em 1933 ... Estamos inclinados a inqui
rir se a cada três anos outra onça de carne haverã de ser exigida ·na Argenti 
na ... r realmente prudente barganhar tanto com um pais quando não temos me-

lhor Cliente em todo O mund0? 11 ( l )e 

t, portanto, este setor hegemônico da oligar-
quia 1

1terrateniente 11

, cuja expressão politica ê o partido conservador, que 

tem suficiente controle do poder para garanti� atravês de uma tal politica 
de concessões, uma posição economicamente privilegiada. A vis;o e açao se
torializadas, nunca nacional, deste grupo dominante, permite-lhe a prosperi
dade econômica praticamente exclusiva, sem que esta se espraie por igual so
bre o restante da sociedade argentina. A prosperidade se consegue, inclusive, 
sobre e ãs custas do restante da sociedade. 

De outra parte, assegurado seu domTnio e asse
gurada especificamente sua quota no comêrcio de exportação, este setor apoia
rã um plano econômico destinado a desenvolver certas manufaturas no pais. En
tender-se-ã, assim, a atuação da "Uniõn Industrial Argentina"(UIA) que, de 
um posicionamento inicial de oposição ao Tratado Roca-Runciman, passa, logo 
depois, a apoiar o plano de desenvolvimento econômico do governo. Atente-se, 
no entanto para o fato de que a oposição ao Tratado não havia sido feita em 
defesa da expans�o da ind�stria, mas para salvaguarda da sua sobrevivência 

l) Citado por Gui do di Te ll a e Manuel Zyme l man, Las Etapas de l De sarro ll o

EconÕmico Argentino, Editorial Universitaria de Buenos Aires(EUDEBA),

Buenos Aires, 1967,p.445., 
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ameaçada pelas vultosas concessões feitas aos produtos ingleses. 
Conclui-se, então, que o limitado e circunscri 

to processo de industrialização estã sendo 4irigido pelo grupo politico con

servador que representa o setor mais poderoso dos "terratenientes". O modelo 

de industrialização estã sob controle destes grupos, As organizações empres� 
riais industriais, ou mesmo qualquer partido �olTtico das classes dominantes, 
não se empenharão em apresentar qualquer projeto alternativo de industriali
zaçao, E a oposição mais concreta a todo tipo dl industrialização procederã 
dos criadores, o grupo subordinado dentro da oligarquia "terrateniente". 

De outra parte, no imbito exclusivo da burgue
sia industrial, observa-se que ate a 2� Guerra Mundial os pequenos e medios 
empresârios concentravam um poder tão restr,to que não lhes permitia discu
tir a hegemonia dos grandes industriais vinculados ao capital financeiro 
nacional e internacional, representados corporativan�nte na ''Uni6n Indus
trial Argentina". 

- -

O Peronismo, como se vera mais adiante, e que 
vai se constituir, quando de sua chegada ao poder, na dê cada de l 940, num 
canal de expressão politica da pequena e media empresa nacional. O Peronismo 
sera, em ultima instância, a sintese politica da consolidação da nova alian
ça de classes que supõe, em principios da decada de 40 - epoca da 2ª . Guerra 
Mundial - uma mudança nas orientações da burguesia industrial. 

Mas hã que se ter efetivamente em conta o 
papel aglutinante que desempenha o capital financeiro nacional e internacio 
nal, Nesse sentido, evidencia-se uma mudança quantitativa e qualitativa no 
processo de expansão imperialista, cujas origens remontam aos momentos pos
teriores ao termino da l� Guerra Mundial, mas cuja consolidação ocorre na 
decada de 1950 ao finalizar a Guerra da Coreia, consolidação que, no caso 
argentino, coincide com a queda do Peronismo. A mudança consiste em altera
ção na origem e orientação das inversões estrangeiras. Na decada de 30, na 
Argentina,alcançavam sempre mais importância as inversões norte-americanas 
que se direcionavam cada vez mais ao setor industrial. 

Esta nova inflexão das inversões estrangei
ras coincide, de outra parte, com uma diminuição considerãvel do seu volu

me, o que n·ao impede
J
de nenhuma maneira>que se acrescente sua capacidade

de controle das atividades econômicas, a partir da reinversão dos lucros 
obtidos localmente, pritica decorrente)em grande medida,da situação de

Scanner
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incerteza que envolvia a Europa da epoca ( l ). 

Assim, o Censo de 1935 revela que mais de 50% do 

total da industria eram propriedade de estrangeiros ( 2 ),o que permite 

avaliar e concluir quanto ã importância do grau de concentração industrial 

e da penetração de capital estrangeiro na industria, o que, por sua vez, 

acarreta a crescente diferenciação interna da burguesia - processo que, em 

realidade
1
jã vem desde antes da decada de 30 - e a vinculação entre este 

processo de diferenciação e a penetração do capital estrangeiro na industria" 

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAL DE EMPRESAS DE ACORDO COM A QUANTIDADE 
DE OPERÃRIOS QUE CADA UMA DELAS EMPREGA 

1937 

ESTABELECIMENTOS OPERÃRIOS 

Sem pessoal operãrio 23 -

Ate 10 operârios 61 , 7 17 ,6 
De 11 a 50 operâri os 11,6 21 ,4 

De 50 a 200 operârios 2,9 23,5 

De 200 a 250 operãrios 0,9 5 

250 e mais operârios 0,6 32,5 

100 100 

FONTE: Ariel Dorfman, Evoluciõn Industrial Argentina,Ed.Losada, 
Buenos Aires, 1942, p.263. 

O quadro demonstra que a esmagadora maioria das em
presas existentes na epoca era constituida de empresas artesanais e semi

-fabris. Somando-se os estabelecimentos que empregam ate 10 operãrios e os 

que não ocupam pessoal assalariado, vê-se que constituem quase 85% dos es-

l) Monica Peralta Ramos, idem, p. 81; 

2) Guido di Tella e Manuel Zymelman, idem,p" 441.
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tabelecimentos. Alêm disso, 11,6% das empresas sao o que se poderia deno� 

nar empresas pequenas. Pode-se conc luir�ntão, que 96% dos estabelecimen

tos são empresas artesanais, semi-fabris ou industrias pequenas ocupando 

39% dos operãrios, e 4,4% das empresas ocupa 61% da mão-de--obra ativa, da 
qual 37,5% correspondem a l ,5% dos estabelecimentos realmente grandes por 

empregarem mais de 200 operãrios. 

Observa-se, então, a existência, jã antes da 

2ª. Guerra Mundial ,de um quadro distorcido por conta de uma grande diferen

ciação interna da industria: um reduzido numero de empresas responde por 

mais da metade da produção industrial e emprega mais da metade da mão-de

obra. Por outro lado, mais de 90% dos estabelecimentos produz 42,4% do 

produto bruto industrial e emprega quase 40',t da mão--de--obra. Isto sig-ni

fica que um reduzido setor da burguesia industrial tem um amplo controle 

sobre o processo produtivo e que, em contrapartida, um amplo setor desta 

mesma burguesia tem um dêbil controle sobre o mesmo. 

Outra questâo pertinente diz respeito� origem 

do capital, pois o setor da bu·rgues ia que 9m amp 1 o controle sobre o proce.?.. 

so produtivo e majoritariamente estrangeiro. Arie1 Dorfman ( l ) chamou a 

atenção para o que o Censo Industrial de 1935 jã mostrava, isto ê, a mudança 

na orientação da inversão estrangeira que passava a se dirigir prioritaria

mente� ind�stria, e o papel cada vez mais importante das invers�es norte

-americanas. Assim, são as empresas estrangeiras, ou vinculadas ao capital 

estrangeiro, as que estão mais altamente concentradas e que controlam a maior 

parte da produção industrial. A fraçao mais poderosa da burguesia industrial 

estava, portanto, de algum modo, ligada ao capital estrangeiro e não podia, 

obviamente, ser de seu interesse um projeto industrial que entrassse em con

tradição com a estratêgia imperialista. 

internacional faz 

Quanto a esta, observe-se que a crise do comercio 

que a substituição de importações de bens de consumo 

não durãveis se transforme na atividade mais lucrativa para os capitais es

trangeiros estabelecidos no pais, o que coincidirã com as novas necessidades 

de acurnulaçiio de capital nas naç�es centrais. Depois da crise, recomp5e-se o 

ciclo e o processo de acumulação de capital que se reinicia começa a formar 

novamente um excedente de bens de capital, necessitado1 em conseqüência, da 

retomada da ampliaçâo das ãreas de inversão. A saida imediata constituiu-se 

l) Ariel Dorfamn, cit.
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no estabelecimento, nos paTses "periféricos'' que jã haviam alcançado um inei

piente processo de desenvolvimento industrial, de industrias locais, com a fi 

nalidade de produzir os bens de consumo que antes eram importados. Esta foi a 

maneira encontrada pelos paTses desenvolvidos para a colocação, de forma ren

tãvel, do seu excedente de capital. 

A primeira etapa da industrialização substitu

tiva de importações de bens de consumo nao durãveis na Argentina coincidiu,en

tão, com a obtenção, nos paises mais desenvolvidos, de um certo nivel de acumu 

lação de capital que fazia mais lucrativo exportar, ao invés do bem de consumo 

nao durãvel, os equipamentos e mãquinas necessãrios para produzi-los Estes 

nao tinham nivel tecnolÕgico refinado e eram, ãs vezes, equipamentos jã em 

obsolescência e que necessitavam, nos paTses de capitalismo central, dar lugar 

a modelos novos que o desenvolvimento tecnolÕgico Rxigia. 

Na América Latina, por sua vez, cÕpia e adap

tação de modelos de mãquinas eram comuns e configuravam forcejas de entrada no 

desenvolvimento industrial. A exportaç·ão de equipamentos e mãquinas absoluti

zava, agora, de maneira visceral, a impossibilidade da America Latina de chegar 

ao desenvolvimento industrial por meios prÕprios: atingia ate mesmo esta vâlvu 

la de escape que era a cÕpia e adaptação de maquinaria desenvolvida original

mente nos paises de capitalismo central. 

Na substituição de importações de bens de con

sumo nao durâveis coincidirão, no entanto, todos os interesses dominantes es

tabelecidos na Argentina: o capital estrangei ,,o, em geral, e o norte-america

no, em particular, também os dos industriais vinculados a "Uniõn Industrial 

Argentina" e, ate mesmo, os interesses da fração mais poderosa da oligarquia 

"terrateniente", Estes interesses confluirão todos no modelo de industrializa

ção que projeta a criação de industrias leves que n;o impliquem numa transfor

mação radical do processo produtivo e que garantam, por outro lado, na nova 

conjuntura internacional, a inversão lucrativa ao capital estrangeiro radica

do na Argentina e permitindo uma saTda aos excedentes de capital formados nos 

paises de capitalismo central. 

Se, por um lado, este processo impede que a fração 

mais poderosa da burguesia industrial possa propor um modelo de industrializa

ção que colida com os interesses da oligarquia "terrateniente" não pode, por 

outro lado, obstaculizar a continuidade do crescimento da pequena e midia in-

dustria nacional. O Censo Industrial de 1935 revela a existência, jã, com 
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alguma importância, deste setorº Com a eclosão da 2ª. Guerra Mundial sua im-
' 

portância crescera ainda, jã que o conflito belico estimula o inicio de novas 

industrias (peças de reposiçio, maquinas especializadas etc.); o que serviu 

de base para o processo de industrialização do pÕs-guerra. 

O resultado foi que a produção industrial suplan

tou a produção agro-pecuaria neste momento histõrico, caso unico em toda a Ame 

rica Latina: 

1895 

1914 

1947 

ARGENTINA: PRODUÇÃO NACIONAL 

Produção Agro-
-

. 

-pecuar,a

% 

37,0 

24,9 

18, 5 

Produção Indus
tri a 1 

-

% 

13 ,o

15,6 

23,7 

FONTE: Gino Germani, Sociologia de la Modernizaciõn, 
Ed. PaidÕs, Buenos Aires, 1971, p. 115. 

A fração da burguesia industrial vinculada ao 

setor nascente, ainda relativamente debil, tem, sobretudo, um interesse prõ

prio: buscara a abolição da dominação do capital estrangeiro e um tipo de acu

mulação que desenvolvesse o capital nacional. Ideologicamente, sera o naciona

lismo sua bandeira de luta e o caminho que palmilhara no sentido da ampliação 

de seu espaço de dominação.Entretanto, por sua debilidade, não poderã atuar 

sozinha, necessitara da aliança de outra classe ã qual o mesmo tipo de desen

volvimento possa interessar igualmente. A classe operãria estava em condições 

de responder ao desejo de aliança. Os interesses de ambas se aproximam. Para as

pequena e media industrias e vital a eliminação do capital estangeiro, e ao 

proletariado interessava fugir da super-exploração determinada pela acumulação 

baseada no aumento da taxa de mais-valia, que foi o esquema da industrialização 

com capital estrangeiro. 
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O Exercito. como setor da sociedade não ligado 
diretamente ã produção, mas com seus integrantes amplamente recrutados na pe
quena burguesia, acabarã exercendo as funções, neste primeiro momento, de 
aglutinador desta aliança de classes que se formava.Serã, em realidade, um 
setor do Exercito que, por sua orige111 de classe e por certo tipo de interes
ses profissionais, se constitui rã no porta-voz do modelo de industrialização 
prÕprio e autônomo preconizado pelas pequena e media indústrias nacionais. 

A 2ª. Guerra Mundial vai permitir o crescime_!! 
to deste setor industrial e, a partir de 1943, nos primeiros anos do qoverno 
peronista, implementar-se-ã uma política efetiva de ampliação do mercado in
terno e de incremento do nível ocupacional acompanhado por aumento do 
nivel dos salãrios pagos. Para a classe operãria, que passara a partir de en-

tão,a ter um papel proeminente na nova aliança de classes que se forma. isto 

se traduzi rã, alem do acima citado incremento do nivel ocupacional e salario 
real, numa tendência i homogeneização dos salãrioi entre os distintos setores 
operãrios e um incremento constante da sindicalização. 

Quando se aproxima o fim da guerra e se vislum
bra uma eventual diminuição das possibilidades de substituição de importações 
e o perigo que implica para a industria nacional a reativação da concorrência 
da industria estrangeira, ê a ampliação em maior escala do mercado interno 
que poderã fazer frente a uma recessão e assegurar um ritmo crescente da pro
dução industrial. Neste momento, a acumulação de capital centrada na amplia

ção do mercado interno e ja não mais na exploração extensiva da jornada cole
tiva de trabalho, constitui a condição estrutural fundamental da nova aliança 
de classes que desembocarã no Peronismo. No âmbito desta aliança faz-se nece� 
sãria uma politica de distribuição de renda para aumentar a demanda interna. 
Em discurso pronunciado em 1944 Perõn ê extremamente claro a respeito: "A Re
publica Argentina produz neste momento o dobro do que consome, quer dizer, a 
metade do que produz sai ao exterior. Eu me pergunto se quando terminar a gue_c 
ra serã possivel continuar colocando nossos produtos na �frica do Sul, Canada, 
na Amêrica Central ou do Sul em competição com os EEUU, Inglaterra, França, 

Rússia etc .. Quando ja não seja possivel exportar, se consur11imos apenas 50%, 
qual serã a situação de nossa industria, de nossa produção? Havera uma para
lis�ção de 50% e veremos 1 milhão de argentinos desocupados que não terão 
em que trabalhar nem com que viver. Não haverã outro remédio senao aumentar 
o consumo. E o consumo,numa circunstância tão extraordinaria como a que se nos
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vai apresentar, somente poderã aumentar-se elevando os soldos e salãrios para 
que cada um possa consumir muito mais do que consome atualmente e permitindo 
que cada industrial, cada fabricante, cada comerciante, possa) por sua ve� pro

duzir o mesmo que hoje,sem ver-se obrigado a parar as mãquinas e despedir os 

operãrios. Os organismos do Estado se acham dedicados ao estudo destas possi
bilidades" ( l ). 

E no poder, Perõn atuarã no sentido da 
ampliaçio do mercado interno com uma correlata politica de distribuiç;o de 
renda. Desde a perspectiva politica, ocorre o fator coincidente da deteriora
çio das instituições políticas que se afogavam na corrupção crescente, [ a 

"Década Infame" , ta crise dos partidos politicos, e a crise das instituições, 
incapacitadas para exercerem a dominaç�o de classe em nome de um interesse ge

ral. Avoluma-se, entio, a defasagem entre o sistema de dominaçio politica e a 

nova realidade configurada pelo processo de acumulaçio de capital e a conse
qüente aliança de classes em andamento . 

A coexistência de diferentes interesses de 
classe em confront� produzindo uma situação de equilibrio instãvel entre elas, 
cria as condições para o aparecimento do fenômeno que Gramsci denominou origi
nalmente pelo nome de 11 Cesarismo 11 ( 2 ) v São condições para que o Estado, ou 
um setor do mesmo, se erija em sa 1 vaguarda do interesse geral, por cima dos 
particulares interesses de classe em luta. 

O Estado, ou melhor, Perõn, apoiando-se em di
ferentes setores do Estado - no Exercit� durante a etapa de ascensã� e na bu
rocracia administrativa posteriormente -, colocar-se-ã numa posição superior 

para dai funcionar como ãrbitro e buscar fundamentalmente a conciliação de in
teresses entre as diferentes classes sociais. Na fase inicial estarã reservado 
a um setor do Exercito o papel de aglutinador e amalgamador da nova aliança de 
classes. Perõn e, ele mesmo, um integrante deste setor do Exercito e se apro

pria de uma consciência coletiva para desempenhar o papel do líder carismãtico 
que as condições desta aliança de classe privilegiavam. 

l) Gonzalo Cirdenas et alii,El Peronismo, Carlos Perez Ed. ,Buenos Aires,1969.
Tambêm, in Manica Peralta Ramos, cit", pp. 96/97;

2) Antonio Gramsci, La Politica y el Estado Moderno, Ediciones Península, Bar
celona, 1971, pp. 124 e segs. 
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5.2. O marco histõrico da ascensao do Peronismo 

5.2.l. A classe trabalhadora e sua adesão ao Peronismo 

A consistência do desenvolvimento histõrico 
argentino que redunda, em principios da aêcada de 1940, na gestação dà alia� 
ça de classes da qual emergirã o Peronismo, nem sempre foi entendida na sua 
real dimensão por amplos setores da sociedade argentina. A incompreensão ge
neralizada deste processo que envolvia a prÕpria realidade social argentin� 
especialmente por parte da liderança sindica\ acabou contribuindo, inclusive, 
para aplainar o caminho ã ascensão peronista ( l ). 

A contradição fundamental que emergia no perÍE_
do de trânsito entre a Decada Infame e o Peronismo e que necessitava ser des
feita, e que µol1tica111ente nào µodia ser eludida, era a contradic,.âo entre 
causas internas e externas, entre o auto-desenvolvimento econômico e os mo
nopÕlios e centros estrangeiros de poder que procuravam eliminar este auto
-desenvolvimento. Ao transladar mecanicamente ã Argentina o antagonismo mun
dial vi9ente, desaparece - no imaginãrio de quem translada - a contradição 
entre Nação e o imperialismo britânico-estadunidense. Era, no entanto, impos
sivel suprimi-la de fato - ela necessitava ser desatada furdamentalmente 
por decisão política nacional - porque estava colocada na realidade econô
mica argentina. A adesão da masia traoalhadora argentina ao �eranismo ê de
corrente, então, tambêm em grande medi da, da i nfl uênci a deste intento e des
ta maneira de interpretar a realidade histõrica argentina do momento. 

Considere-se, inicialmente, a importância da 
2ª . Guerra Mundial e suas conseqüências sobre todos os acontecimentos de ti
po econômico, �olítico e social da epoca na Argentina. Logicamente, tambem 
a classe operãria se verã afetada pelas conseqüências do conflito. Jã desde 
princípios do sêculo havia um sindicalismo atuante e as ideologias socialis
ta e anarquista tinham considerãvel penetração. Tanto este sindicalismo pio
neiro como as empresas mais modernas, invariavelmente de capital inglês, como 
as ferrovias, frigoríficos e fãbricas de variado tipo, ao concentrar força 
de trabalho de distintas procedências, contribuíram para eliminar as dispa
ridades entre operãrios argentinos e estrangeiros, na medida em que estes 
Últimos se integravam ã comunidade nacional. 

l) Veja-se Rodolfo Puiggrõs, El Peronismo: sus Causas, Ed. Cepe,euenos Aires,
µp. 27 e segs. 



299) 

de trabalhadores ficava 
Com o tempo, no entanto, um setor importante 

alijado da influência dos sindicatos e 
das ideologias socialistas e anarquistas: pe6es rurais, semi-proletãrios e 
camponeses pobres das provincias do interior. Ao terminar, em 1930. a imi
gração estrangeira, somente as migraç·Ões internus podem alimentar de mão-de
obra a expansão industrial. Diante dela, as migrações internas substitu{ram, 
portanto, a imigração estrangeira."Uma grande massa de traba1hadores rurais 
( .•. ), pequenos granjeiros, arrendatãrios em sua maioria, pequenos artesãos, 
pequenos comerciantes, sub-empregados e dependentes da venda nas fazendas e 
desocupados endêmicos converteram-se em trabalhadores da industria nas gran
des cidades e na zona de Buenos Aires, prodi·zindo o impacto habitual na ha
bitação e nas condições sociais gerais ( ... ).Desde meados da decada de 30 
atê a de 50, a zona metror1litana de Buenos Aires recebeu um fluxo de quase 
100.000 migrantes por ano" ( l ). 

Apesar das proporçoes que estas migrações al
cançaram, a demanda de trabalho das industrias excedeu o crescimento anual 
total da população ativa. Segundo Germani, os migrantes internos que em 1914 
constituíam apenas 11% da população da zona metropolitana de Buenos Aires e, 
ainda em 19361 não excediam esta proporção, haviam alcançado 26% em 1947 � ao 
mesmo tempo

1
a população estrangeira diminuía rapidamente. (2). A classe ope

rãria alcançava, entã� um grau de concentração jamais conhecido antes e se 
"argentinizava", no dizer de Jorge Abelardo Ramos ( 3 ).Desde 1914 a 1939 
a media anual da imigração havia se reduzido a 30.000 pessoas. Por isso, ja 
em 1940, Alejandro Bunge pôde observar que ... "se estã passando a ser um pais 
de nativos sem mais estrangeiros que um punhado de anciãos" ( 4 ). 

Uma conseqüência significativa que dai se de
duz ê a diminuição da margem permanente de desocupados, o que, evidentemente, 
exerceu grande pressão a favor do aumento de salãrios. Era, como vimos,a rej__ 
vindicação operãria fundamental na aliança de classes que se formava. Pode
-se falar, então, de fato, numa diminuição efetiva do exercito industrial de 
reserva. A este novo proletariado emigrado do interior, Germani chamou de 

"massas em disponibilidade" ( 5 ). Jorge Abelardo Ramos,por sua vez,refere que 

1) Gino Germani, idem, p. 116;
2) 

3) 

4) 
5) 

Idem 
Jorge Abelardo Ramos,Revoluci6n y Contrarrevoluci6n en la Argentina,Tomo V
(La era del bonapartismo 1943-1972),Ed.Plus Ultra,Buenos Aires, 1972,p.69; 
Alejandro Bunge,Una Nueva Argentina, Ed.Kraft,Buenos Aires,1940, p.148; 
Gino Germani, idem,p.324. 



300) 

"as grandes massas operãrias ( ... ), viviam a margem de toda atividade sindi
cal e politica. Seu crescimento numerico nao era registrado pelas estatisti
cas: nem se refletia na vida regular dos partidos "operãrios", nem encontrava 
eco na luta sindical 11 ( l ). 

Exageros ã parte, hã que se considerar, no 
entanto, que a aliança de classes com a chancela arbitral de Perõn ocorria 
efetivamente num campo novo. A participação operaria na aliança se dava em 
grande medida fora dos sindicatos tradicionais. No que diz respeito ao nume
ro de operãrios sindicalizados, ressalvando-se as considerãveis carências es
tatisticas, pode-se dizer que estava em crescimento continuo, ainda que não 
espetacular, desde 1936: 

ARGENTINA: FILIAÇAO SINDICAL 

Ano % 

1936 369.969 100 
1937 418.902 113,23 
1939 436.609 118,01 
1940 472. 828 127 ,80 
1941 441.412 119,31 
1945 528.523 142 ,86 

1 

FONTE: Miguel Murmis e Juan Carlos Portantiero, 
ci t .. 

De outra parte, no entanto, os sindicatos cresce
ram em maior numero, o que se deve ao fato de haverem sido criados vãrios 
sindicatos novos e paralelos. O Peronismo empenhou-se - e esta ê uma de 
suas marcas caracteristicas - em organizar o sindicalismo e atrelã-lo ao 
Estado" Na verdade, as manifestações �ue exigiram o retorno de Perõn da 
ilha Martin Garcia

1
em 17/10/194� tiveram muito de sua organização efetuada 

pelos sindicatos jã ligados a Perõn. 

A aparência do espontâneo das manifestações enco
bre, na realidade, uma base jã organizada �e apoio sindical a Perõn. As ar
ticulações entre Perõn e setores do sindicalismo jã se faziam sentir.As ma-

l) Jorge Abelardo Ramos, idem, p.25. 
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nifestações extrapolaram, no entanto, qualquer previsão possivel por parte 

dos primeiros de seus articuladores e foram de tal magnitude e impression� 
• 

J 

ram de tal forma os analistas e ativistas políticos que fixaram para o fut� 

ro a ideia de sua completa espontaneidade. Na verdade, a grandiloqU�ncia da 

presença popular faz que a aliança de classes que se esboçava se conso

lide, então, de forma concreta e definitiva. 

Observe-se que as principais correntes constitu

tivas da 11Central General de los Trabajado-es (CGT) 11 eram as dos socialistas, 

comunistas e os assim chamados sindicalistas. Os comunistas que detinham a 

hegemonia da CGT consideraram, quando do inicio da 2ª. Guerra Mundial, que 

esta era um conflito entre nações imperiali�tas e recusaram-se, por isso, a 

posicionar-se,então, ao lado das nações aliadas europeias. A invasão da 
União Soviética pelas tropas nazistas alemãs e1,1 21 de junho de 1941 fez que
o posicionamento do Partido Comunista argentino se modificasse no sentido da

pregação da unidade anti-fascista. O desdobramento correlato, de suma impor

tância em seus efeitos internos na Argentina, ê que a aliança da URSS com

os ali a dos fez que se abandonasse o discurso anti-imperialista e o da

luta de classes que jã tinham décadas de existência e que eram caracte
ristica da difusão ideolÕgica do PC e da pr6pria CGT. A moçio em favor da

unidade anti-fascista foi aprovada na CGT pelo empenho do PC e da ala mais

radical do Partido Socialista (PS), sem esconder, no entanto. a fissura que

começava a se desenhar entre os quadros dirigentes da CGT. No ano seguinte,

nas eleições de 1942, ela se tornou irreversivel. Os socialistas autonomis

tas aliados aos sindicalistas perderam as eleiç�es para a aliança do PC e PS

e se retiraram da organização para formar a CGT
1
que denominaram de NQ l. A

organização original, a dos sindicatos comunistas e socialistas, acabou com

o nome de CGT 2 ( l ) ,

Em realidade, desde 1942, como resultado da in

dustrialização, a ocupação crescente e os altos custos de vida, o movimento 

operãrio vinha lutando por melhoras materiais imediatas. O que Perõn fez foi 

instalar�se nesta corrente em marcha e· canalizã-la adequadamente, com a ajuda 

do aparelho estatal. A partir da 1
1Secretaria de Trabajo y PrevisiÕn 11

, alem 

l) Veja-se a respeito, Rubens Iscara, Historia del Movimiento Sindical,
Vol. II, Editorial Fundamento, Buenos Aires, 1973.
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da:; melhoras soc1a1s efetivas que a conjuntura-da guerra mundial permi
tia que se concedessem,Perõn começou a criar todo o movimento sindical que 

haveria de apoiã-lo, excluindo, de imediato, aos dirigentes socialistas ou 
comunistas. Promoveu dirigentes despolitizados ou os sindicalistas. Perõn 
mesmo o disse: "Os dirigentes comunistas me traziam as pessoas para fazer
me ver a mim que estavam respaldados por uma massa. Eu os recebia e lhes fa 
zia crer que acreditava nisso. Mas o que eu queria era arrancar-lhes a mas
sa e deixã-los sem massa" ( l ). Anos mais tarde voltarã ao assunto dizendo: 
"Observem vocês: os homens que têm sido de qualquer tendência, mas que não 
estiveram filiados a uma obrigação caciquesca ou caudilhesca, estão conosco" 

( 2 ) . 
Perõn agia de forma pragmãtica, mas hã que se 

ter presente que,no campo sindical comunista e socialista,havia contradições 
determinadas pela peculiar percepç.ão do momerito histõrico, que afloravam,en
tão, com suas inegãveis consequências. A aliança, no plano internacional ,en
tre a URSS, EEUU e Grã-Bretanha era um fator de confusão para as cúpulas di-

' 
. rigentes dos sindicatos e dos partidos Socialista e Comunista, a medida que 

tendiam a identificar o imperialismo com o nazismo, enquanto na realida
de econômica argentina eram os imperialismos inglês e norte-americano os que 
atuavam. 11Os partidos Socialista e Comunista impunham a seus adeptos nos 
sindicatos uma linha política de abandono do anti-imperialismo, linha que se 
traduzia na prãtica na paralisação das lutas pelas reivindicações operãrias, 
enquanto se chocassem com os interesses dos monopÕlios estangeiros e empre
sariais argentinos aliados ãs esquerdas na "frente democrãtica anti-fascista" 

( 3 ). 
Isto deixava os dirigentes sindicais socialis

tas e comunistas sob duas ordens de pressões. Por um-lado, as massas recla
mavam melhori�sociais imediatas, tais como aumento de sal�rios e diminuição 
do custo de vida. Pelo outro, seus partidos exigiam postergar estas reivindj_ 
cações em nome da luta anti-fascista. E invariavelmente se decidiram a consi 

l) Juan Domingo Perõn, Conducciõn Política, Ed.Freeland, Buenos Aires, 1971,
p. 291 ;

2) Idem, p. 5 7;

3) Rodolfo PuiggrÕs, idem, p.53.

Scanner
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derar prioritãria a luta anti-fascista, o que, na prãtica, significava pos

tergar as reivindicações de melhoras sociais. O lider comunista Luis Victor 

Sommi ê porta-voz desta posiç.ão, ao considerar os imperialistas alemães e 

italianos como os mais perigosos inimigos da liberdade politica e nacional 

argentina. Por isso, qualifica como erro colocar a todos os paises imperia

listas como iguais e lutar por igual contra todos. Preconiza, portanto, a 

luta contra os imperialistas italianos e alemães e sugere estreitar relações 

com os paises democrãticos. Estas relações deveriam realizar-se sobre uma 

base de igualdade: "Não nos propomos hoje confiscar as empresas e capitais 

ianques ou inglesas, mas sim queremos um melhor tratamento, um tratamento 

mais equitativo" ( l ), Por isso, pode concluir logo depois: "Nõs saudamos 

a democracia norte-americana pela politica progressista que nos Estados Uni

dos e na Amêrica Latina impulsiona seu grande presidente Roosevelt, politica 

que leva alento de paz e de tranqüilidade aos lares argentinos'' ( 2 ). 
A contradição, portanto, entre a aliança da 

URSS, EEUU e Grã-Bretanha e a luta popular argentina contra os monopÕlios 

anglo-norte-americanos não foi superada pelos partidos Comunista e Socialis

ta que,atê o golpe de 4 de junho de 1943,mantinham a hegemonia do movimento

operãrio (especialmente o Partido Comunista e secundariamente o Socialista). 

Repetiram, inclusive, a tese do secretãrio-geral do Partido Comunista dos 

EEU¼ apresentada em todo o continente em seu pêriplo pela Amêrica Latina, 

segundo a qual, "a aliança com a União Soviêtica desimperializa os Estados 

Uni dos e a Grã-Bretanha" ( 3 ) . 

Os partidos Comunista e Socialista consider� 
ram prioritãrio, dentro da concepção da frente anti-fascista, o envio de car 

ne e produtos essenciais aos paises "democrãticos" em guerra, para o que era 

necessãrio que não se promovessem greves nem conflitos. Tal politica cola

borava, destarte, em nivel interno, com as empresas anglo-norte-americanas, 

especialmente os frigorificos, ã medida que as tornava imunes ante as de-

mandas salariais e greves.dos trabalhadores. 

A partir de então, pode-se entender tambêm, 

l) Luis Victor Sommi, la uniõn del pueblo �ontra el fascismo, Informe apre
sentado ao IX Congresso do Partido Comu,1ista Argentino,-janeiro de 1938,
p. 11, citado por Jorge Abelardo Ramos, idem, p.41;

2) Idem, p.42.

3) ln Rodolfo Puiggrõs, idem, p.46.

Scanner
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por certo, o passo seguinte dado por muitos de seus lideres: desprezo ãs mas 
sas trabalhadoras e uma total incompreens�o do processo social que se gestava. 
Assim, o jornal comunista oficial 110rientaciõn 11

, escrevia a 24 de outubro de 
1945: 11Mas também se viu outro espetãculo,o das hordas de desclassificados fa 

zendo-se de vanguarda da presumivel ordem peronista. Os pequenos clãs com as
pecto ordinãrio que recorreram 1 cidade não representam nenhuma classe da so
ciedade argentina. Era a malta recrutada pela policia e os funcionãrios do Mi-
nisterio do Trabalho e Previdência para amedrontar a população 11 

( l ) . Para 
Vittorio Codovilla, as forças peronistas, ou "nazi-peronistas 11 segundo sua ma
neira de ver, estão ... "formados por elementos da malandragem e por elementos 
operãrios e empregado� politicamente atrasados; os setores menos politizados 
da classe operãria da cidade e do campo e dos funcionãrios publicos e privados 
que se deixaram influenciar ou enganar pelo Ministério do Trabalho e Previdên-
cia ... 11 ( 2 ). 

Deste modo, os dirigentes socialistas e comu
nistas, "a esquerda envelhecida e de costas ao pais" no dizer de Marcos Kaplan, 
( 3 ), perderão o controle sindical, Não puderam fazer uma anãlise adequada 
das condições internas da nação, nem conseguiram identificar o lugar que ocu
pava a luta de classes, nem tiveram condições para lutar pela satisfação das 
reivindicações econômicas imediatas dos operãrios. Com isto, a massa operãria 
agremiada, de modo geral, deixarã de identif�:ar-se com seus dirigentes.Esta 
situação que envolvia um impasse e u111 vazio de poder serã compreendida e re
solvida; pelo Peronismo . 

Quando do golpn militar de 4 de junho de 194� 
desferido por um grupo de oficiais organizados no famoso"Grupo de Oficiales 
Unidos(GOU) 11

, Perõn e alguns militares tinham jã rlena consciência da impor-

1) 11 0rientaciõn 11

, 24/10/1945, in Jorge Abelardo Ramos, idem, p.158;
2) Vittorio Codovilla, Batir al nazi-peronismo para abrir una era de libertad

y de progreso, Ed.Anteo, Buenos Aires, 1945, p.19;
3) Marcos Kaplan, 11Naturaleza del Peronismo 1

1, Revista Problemas del Desarrollo,
Instituto de de Investigaciones Econômicas, UNAM, n9 11, maio/julho de 1972,
México, p. 81.
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tância dos acontecimentos politicos que estavam ocorrendo. Perõn atuava jã 
com uma equipe e entenderam muito be� desde os primeiros meses do governo 
surgido do golpe militar, a enorme força social que se podia recrutar me
diante o apoio maciço de amplos setores de trabclhadores, Conheciam tambêm 
a permanente luta interna - e com freqüência carente de representatividade -
da maioria dos sindicatos agrupados na CGT. Estavam, pois, convencidos da 
necessidade do estabelecimento de uma aliança com as massas operãrias. Des
ta forma, parte do exêrcito

}
ao aliar-se com as massas trabalhadoras,passava 

a integrar as forças transformadoras da ordem social º Ai radica a importâ� 
eia fundamental do golpe militar, dentro do qual um nucleo militar obteve a 
confiança das massas trabalhadoras ao propor um programa de nacionalizações, 
planejamento econômico e "justiça social". 

Assim que Perõn e sua equipe estabeleceram 
a estratêgia a seguir, começaram a suceder se as reuni5es com os dirigentes 
sindicais.Elas se realizavam diariamente e nelas Perõn obteve

1
não poucas ve

ze� um eco favorãvel a suas proposiç�es. O estado de ânimo de muitos operã
rios começou a elevar-se ante a evidência das mudanças que jã sentiam prõxi 
mas. O testemunho do operãrio metalurgico Angel Perelman ê, certamente, si� 
tomãtico de um sentir generalizado: "Em nosso trabalho sindical começamos a 
notar a partir de 1944 coisas incríveis: que se faziam cumprir leis traba
lhistas não cumpridas em outra êpoca; que não havia necessidade de recorrer 
ã justiça para a outorga de ferias; outras disposições trabalhistas tais 
como o reconhecimento dos delegados de fãbricas, garantias de que não seriam 
despedidos �te., tinham uma vigência imediata e rigorosa As relações inter
nas entre a patronal e o pessoal nas fãbricas haviam mudado por completo de 
natureza. A democratização interna que imprimimos ao sindicato metalúrgico 
fazia que o delegado de fãbrica se constituísse no eixo de toda organi
zaçao e a expressão direta da vontade dos trabalhadores de cada estabeleci
mento. Os patrões estavam tão desconcertados como assombrados e alegres os 
trabalhadores, O Ministério do Trabalho e Previdência havia se convertido 
num fator de organização, desenvolvimento e apoio para a classe operãria. 
Não funcionava como regulação estatal por cima das classes na ordem sindi
cal, atuava como um aliado estatal da classe trabalhadora. Tais foram os 
fatos prãticos que constitufram a base para o caminho político das massas 
argentinas e que se manifestaram nas ruas a 17 de outubro de 1945" ( l ) . 

l) Angel Perelman, Como hicimos el 17 de octubre, Ed.Coyoacãn, Buenos Aires,
1961, p. 43 . 
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Mais adiante, o mesmo Perelman refere-se ao 
significado que a figura de Perõn tinha para os operãrios nesta situação sin
gular pela qual passava a histõria argentina: " .•. nos, os organizadores dos 
sindicatos de 1944 e 1945, procedlamos em grande proporção das velhas tendên
cias tradicionais do movimento operãrio; entre nõs havia numerosos militantes 
sindicalistas, comunistas, trotsquistas, socialistas, forjistas (como Liber
tario Ferrari) que

1
de uma maneira ou outraJcompreendiamos muito bem o duelo

que neste momento estava se jogando no pais, o significado das generalizações 
politicas e histôricas de Perõn. Para nõs era a 

� 

recuperaçao de uma velha 
linguagem perdida, o restabelecimento de uma linha histõrica fundamental, a 
�ais apropriada para um movimento nacional e popular. Para os milhares de ati
vistas, delegados e dirigentes de sindicatos, em sua maior parte procedentes 
do interior, que não haviam atuado nunca em politica nem nos sindicatos, era 
o verdadeiro descobrimento. dos problemas nacionais e mundiais" ( l ).

O argumento tantas vezes repetido de que a classe 
operãri a foi 11enganada II pelo Coronel Peron resulta agora anacrônico e ingênuo 
frente aos fatos reais que possibilitavam uma melhoria efetiva nas condições 
objetivas de vida das massas trabalhadoras. A ideia do "engano", por outro 
lado, com um relevante matiz emocional, dificilmente combina com 
as condições reais da classe operãria, cuja função produtiva a impede de 
haver-se com a ação de componentes emocionais. Um psicologismo emocional deste 
tipo poderia eventualmente ter penetração em setores das classes medias, as 
quais, frente ã ânsia de ascensão socia\ poderiam ser afetadas µor un,a linguagem, 
do mesmo tipo. Ademais, resultaria totalmente incongrüente acusar de ''engano" 
aos fatos reais da melhoria das condições de vida qu� no fim das conta� era 
a ·prÕpria conjuntura favorãvel do periodo de guerra que propiciava. O certo 
ê que,neste momento histõrico, amplos setores da classe trabalhadora rompe11m 
com os sindicatos tradicionais e co��ç�m a fazer sua a�rendizagem politica no� 
novos sindicatos. Perõn atuarã desde o alto, usando a mãquina estatal. Perõn 
terã, neste contexto, uma importância crescente a partir de sua atuação no Mi
nistério do Trabalho e Previdência. 

1 ) Idem, p. 63. 
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5.2.2. A ascensão e consolidação do Peroni�no 

Nascido em 1895, Juan Domingo Perõn inicia em 1911 
sua carreira militar. Em 1924 e promovido a capitão e em 1926 ingressa na 
Escola ::,uperior de Guerra, onde, quatro anos de,-,ois, serã professor su[Jle·n-:
te. Neste mesmo ano, 1930, tem uma primeira atuação politica importante ao 
participar do golpe de Estado contra Irigoyen. Em 1936, jã tenente--coronel, 
e nomeado adido militar no Chile. Dois anos depois,jã de regresso, volta 
ao magisterio na Escola Superior de Guerra, como professor de 11operações 
combinadas''. Em 1939 e enviado em mis�ão especial à Itãlia para recolher 
infor111at,Ões sobre a guerra iminente. Conhece Mus',olini e visita a Espa
nha, Portugal, França, Alemanha e União Sovietica. Ao retornar ã Argen
tina em 1941 e promovido a coronel e

1 
no ano seguinte,o enviam ã provincia 

de Mendoza como inspetor do Departamento de Tropas de Montanha, a seu juí
zo, porque o viam como 11comunista 11

• AH, entra em contato com seus pares do 
11Grupo de Oficiales Unidos (GOU)" que preparam um golpe de Estado contra o 
presidente Ramõn Castillo. 

O golpe de 4 de junho de 1943 marca a entrada deste 
grupo militar, não vinculado ã cupula militar tradicional, no cenãrio �oli
tico argentino. Ainda que esta irrupção fosse reflexo da pressão de necessj 
dades histôricas bem definidas, estas, no entanto, de um modo geral não fo 

,J -

ram compreendidas em seu momentoº David Kelly, embaixador inglês na Argentj__ 
na, depois de revelar que na tarde de 4 de junho o "cocktail" na embaixada 
inglesa não havia sido suspenso apesar da "revolução" matutina, manifesta a 
surpresa com qu� em muitos circules, foi recebido o golpe deste mesmo dia pri 
ticado por oficiais do exercito: "Por um momento todos os profetas politicos, 
tanto nativos como estrangeiros, sentiram-se completamente desorientados, 
porque, falando de forma geral, na Argentina os oficiais do exercito não 
tinham lugar na sociedade e não provinham da classe governante, nem dos es
tancieiros, nem dos profissionais prõsperos ou os grandes comerciantes. Le
vavam uma vida à parte e,em realidade,não tinham contato social com os gru
pos que haviam administrado todos os governos argentinos do passado,inclusi 
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ve os radicais. e ainda menos nexos com os diplomatas estrangeiros ou com os 
correspondentes da imprensa estrangeira" ( l ) . 

As palavras do embaixador ingl�s. ao mesmo tempo em 
que descobrem a existência de uma apreciãvel falta de compreensão do momento 
histõrico que a Argentina estava vivendo, revelam, inversamente, a essência 
dos fatos: precisamente por estarem marginalizados e que os militares inter
vêm. A primeira metade da dêcada de 1940 marca o dOVento de novos protago
nistas histõricos. O fato de não ter havido "contato social com os grupos 
que haviam administrado a todos os governos argentinos do passado", no dizer 
de David Kelly, evidentemente não constituía nenhum entrave para a irrupção 
de novos elementos no devir histõrico. 

Os motivos que impulsionaram os militares a partici-
par no movimento de 4 de junho foram bastante diversos, mas todos coincidiam 
no desejo da derrocada do presidente Castillo. Jorge Abelardo Ramos refere 
que todos haviam observado,ao longo de 13 anos,a colonização do pais, mas 
que alguns setores haviam-se nutrido da literatura nacionalista oligãrquica, 
como as publicações da F.O.R.JcA,( 11 Fuerza de Orientaciõn Radical de la Joven 
Argentina") e outros se ligavam ã ideologia "democrãtica", amplamente difun
dida na epoca ( 2 )o 

E, de fato.assim como os militares chegaram ao 4 de 
junho por diferentes caminhos, tambêm por diferentes caminhos continuarão, a 
partir dai, com suas concepções a respeito da vida politica argentina, Peron, 
por sua vez, vai começar uma carreira ascendente dentro do governo. A carrei
ra começa a 7 de junh� quando assume a chefia da secretaria do Ministêrio da 
Guerra, cujo titular passava a ser seu amigo pessoal, o general Edelmiro J. 
Farrell 

De outra parte, uma visão global do momento histõrico 
argentino de então, não podia excluir a importância do exercito como institui 
ção nacional organizada. A tradição nacional estava mais arraigada no exerci
to do que em qualquer outra instituição ( a Universidade, por exemplo): os 
oficiais conheciam a geografia física, econômica e social do pais. Nesse sen-

l) Sir David Kelly, El Poder detrãs del Trono, [d. Coyoacãn, Buenos Aires, 
1962, p. 36; 

2) Jorge Abelardo Ramos, idem, p. 92.
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' 

tido, a atuação dos oficiais argentinos foi semelhante a de militares de ou-

tros paises, onde frações do exercito e certos nücJeos das classes dominantes 
estiveram colocados em posições de antagonismo º Um exemplo, em termos de seme
lhança, estã dado pelos "tenentes" brasileiros que desde a decada de 1920 es
tiveram em conflito com os grupos dominantes de seu pais. 

O "nacionalismo militar" argentino consolidou-se 
durante a Dêcada Infame. Neste mesmo periodo ocorreu a ascensao vertiginosa 
das potências totalitãrias europeias e o declinio do liberalismo clãssico. Na
turalmente, o "nacionalismo militar" do 4 de junho nào estava imune tambem ã

admiração pelas forças nazistas. Na iminência de estender seu dominio sobre o 
continente europeu. Jose Luis de Imaz ( l ) assinala, a propÕsito, ainda outro 
aspecto adicional: os generais em atividade em 1943 pertenciam a grupos forma
dos no Colégio Militar entre 1900 e 1910, quer dizer, no au�e da influência ale 

mã(os instrutores eram alemães),segundo a qual o Kaiser interpretava os valo
res militares. Em contrapartida, os generais em atividade em 1956 (apõs o golpe 
que havia derrubado Periin) - com apenas duas exceções - formaram�se depois de 
1920,quando esta influência alemã havia diminuído. 

A partir destas constatações pode-se entender em 
I 

grande medida, a neutralidade obstinada que os militares de junho de 1943 man-
tiveram frente ã 2ª. Guerra Mundial. Assinale-se que a admiração pelo nazismo 
- e em função dela fazia-se tambem a previsão de que ele seria vitorioso no
conflito mundial - se contrapunha ã realidade econômica interna envolvida na
vinculação tradicional e dependente com as potências imperiais, como a Grã
Bretanha e os EEUU. Este aspecto de admiraç·ao pelo nazismo e a opini'âo genera
lizada dentro do exercito de que este sairia vitorioso da guerra, fizeram
que resistissem ãs press5es da Grã-Bretanha e EEUU para que a Argentina rompes
se sua neutralidade e se somasse ãs forças aliadas. Ligar-se ãs forças aliadas
seria atar-se ao carro dos vencidos

) 
no raciocinio militar argentino,

De outra parte, a admiração pelo nazismo não impe
diu uma vigorosa politica econômica nacionalista. E as medidas de nacionalismo 
econômico se deviam, certamente, em essênci�ã bancarrota dos velhos partidos 
populares e ã ausência de uma burguesia industrial nacional suficientemente 

capaz de disputar a eles a conduçio de um processo de libertaçio. 

1) José Luis de Imaz, Los que Mandan, Informes de EUDEBA(Editorial Universita
ria de Cuenos Aires),1969, p.53. 
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Ao mesmo tempo, todas as caracteristicas es
senciais da Dêcada Infame, tais como o fracasso da democracia liberal, a frau 
de sistematizada, o servilismo ao imperialismo britânico, estão na raiz do 
sentimento de i�deµende�ncia econ6mica presente em affiplos setores cia oficiali
daae argentina. Os µlanos de independ�ncia �con6mica que envolviam obviamente 

um plano de industrialização seriam passiveis a partir da função centralizado
ra do Exercito. 

Entretanto, tambêm este "nacionalismo militar" 
/ 

nao possu1a base ae sustentação nem base popular º O afastamento das camadas 
rnêdias "democrãticas", sem efetuar a atraçãr do proletariado, levava a um beco 
sem saida. O 4 de junho necessitava realmente de uma complementação, que se 

torna efetiva a 17 de out11bro de 1945. No perfodo entre estas duas datas cor

respondeu a Perõ�.o papel fundamental de unir o exercito com o movimento sin

dical. 
Neste contexto est� colocada a figura histõ-

rica de Perõn. A partir do golpe de 4 de junho começa sua carreira asc�ndente 
dentro do gcverno. Designado a 7 de junho chefe da secretaria do �linistêrio 
da Guerra, logo de�ois, a 27 de outuoro,ê nomeado titular do Departamento Na
cional do Trabalho, de onde inicia seus primeiros contatos com dirigentes sin 
dicais. No mês seguinte, a 29 de novembro, ê criada a "Secretaria de Trabajo 
y PrevisiÕn" (Ministêrio do Trabalho e Previdência), com a qual se suostitui 
o organismo citado anteriormente, e �erõn ê nomeado seu titular e ai continua
e encorpa a execução de sua estratêgia µolitica no sentido da obtenção do
apoio do movimento sindical. Em janeiro de 1944 Perõn preside o organismo
nacional de ajuda ãs milhares de vitimas de um terremoto ocorrido na cidade
de San Juan, o que o torna nacionalmente conhecido.

De outra parte, como jã se referiu, o pro
cesso que com o temp� vai chamar-se Peronismo,estã vinculado ã ascensão das 

massas trabalhadoras na luta pol,tica deste momento histõrico. Esta vinculação 
se acentua na medida em que os antigos partidos que reµresentavam os opera

rios e os sindicatos apresentavam uma politica operãria subordinada ã cola

boração com as naçoes aliadas no conflito mundial: ... "semeavam um terroris 
mo ideolÕgico contra qualquer irrupç�o grevista, afirmando: não se deve entor 
pecer a produção para os exêrcitos da liberdade. Enquanto os operãrios verme
lhos dão a sua vida nos campos da Ucrânia, nenhum operãrio deve deixar de tra
balhar (como se diminuir em algo os lucros dos donos dos frigorTficos pudesse 

influir na defesa da URSS). Despertavam a desconfiança contra os operãrios 
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que nao se resignavam a deixar passar esse momento favorãvel, acusando-os 

veladamente de agentes nazis" ( l ). 

Esta política afastou, em grande medida, 

as massas operãria5 dos partidos tradicionais de esquerda. Perõn compreen

deu o que estava ocorrendo e passou a aluar no sentido de preencher este 

"vazio de liderança". Atuou para dirigir e controlar as mas$aS trabalhado

ras empregando um pol1tica mista usou a viol�ncia policial contra os sin

dicatos e dirigentes reclacitrantes, yue não se ade�uavam ã sua pol1tica; 

dividiu os sindicatos onde encontrou condições para fazê-lo; criou outros 

novos em setores industriais GUe não naviam tido, ainda, organização gre

mial e, sobretudo, apoiou a formação de grandes federações por indüstria
1

que reuniram, pela primeira vez, milhões de trabalhadores de todas as cate

gorias. Assim, o contato do Peronismo com as massas operãrias estreitava-se 
. -

a partir de um plano que era posto em prãtica de forma calculada pelo pro-

prio Coronel Perõn e sua equipe . 

Enquanto isto ocorria em nTvel interno, no 

plano externo a Argentina era alvo de violentas pressões, especialmente por 

parte do governo dos EEUU. As acusações de nazista cresciam na medida em 

que o governo argentino se recusava a abandonar a neutralidade no conflito 

mundial. A 19 de novembro de 1943 os EEUU passaram das pressões para a exe

cuçio de um bloqueio econ�mico contra a Argentina. Em termos concretos, o 

"Federal Reserve Bank", de Nova York, proibiu aos bancos sob sua jurisdição 

o traslado de fundos ao "Banco de la Naciõn Argentina" e ao "Banco de la Pro

vincia de Buenos Aires''. Al�m disso, imobilizou o ouro argentino depositado

nos EEUU, e que a Argentina estava repatriando. 
As pressões sobre o governo argentino nao 

demoraram a fazer-se sentir e a 26 de janeiro de 1944 o governo militar rom

peu relações diplomãticas com a Alemanha e o Japão. Ainda assim o furor 

norte-americano não cessou, pois o rompimento de relações não havia modifi

cado substancialmente a politica argentina. O governo norte-americano reti

rou seu embaixador em Buenos Aires - Norman Armour recebeu a ordem de retor

nar a Washington a 22 de junho de 1944 - e tentou exigir atitude semelhante 

por parte do governo da Grã-8retanha (sem êxito, pois o Reino Unido não es

tava interessado em perder sua fonte de fornecimento de carnes) e dos gove� 

nos.latino-americanos. 

l) "Frente Obrero",n9 l (2ª.êpoca),Buenos Aires, setembro 1945, in Jorge Abe

lardo Ramos, idem, p. 121. 
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As pressoes acabaram por repercutir na politica 
interna argentina. Ja para 24 de fevereiro de 1944 o vice-presidente, gene
ral Edelmiro J. Farrell

J 
havia substitu{do o presidente Ramirez, que se re

tira, inicialmente por "questões de saüde", o que depois de sua renuncia 
se traduz numa retirada definitiva. Ferõn foi nomeado, então, ministro da 
Guerra com a retenção de suas anteriores funções. Em seguida, a 7 de julho 
de 1944, foi nomeado Vice-Presidente da nação, mantendo os cargos ministe

riais da Guerra e do Trabalho e Previdência. A combinação destes três car 
gos teve, obviamente, uma importância fundamentai para a consecução de seu 

projeto politico. A partir deles, pàde obter um duplo apoio, do exercito e 
das classes trabalhadoras. 

Esta reacomodação do governo militar argentino 
- -

nao satisfez ao governo norte-americano, pois este, ·conforme relata o pr.Q_ 

prio chanceler Edward Stettinius, sugeriu que ... "a ditadura militar en
tregasse o governo ã Corte Suprema ate que se efetuassem eleições nacionais; 
a solução não os convenceu; e o coronel Perõn, com firmeza, recusou contrair 
qualquer abri gação sobre questões que, sustentava, eram puramente internas" 

( l ) .
O conflito estadunidense-argentino termina com 

a retomada das relações diplomãticas, passiveis apenas quando Edward Stetti 
nius substitui a Cordell Hull como chanceler. A partir dai, inicia-se uma 
mudança nas relações entre os dois paises, com atuação destacada neste sen 
tido de Nelson Rockefeller. 

A 21 de fevereiro de 1945 inaugura-se no México 
a Conferência Inter-An�ricana Especial sobre Problemas da Guerra e da Paz, 

da qual a Argentina e exclu{da. A Ata de Chapultepec e aprovada e ao seu 
final coloca-se uma resolução anexa na qual se "abre a porta" ao governo 
de Farrell: poderã subscrevê-la tambem se se dispuser a declarar a guerra 
ã Alemanha e ao Japão. 

-

A contrapartida argentina sera no sentido de que 
praticamente ao final da 2ª . Guerra Mundial - a 27 de março de 1945, pelo 
Decreto 6.945 "a fim de identificar a porítica da nação com a comum das de-
mais republicas americanas" se declara a guerra contra a Alemanha e o 

1) Edward R. Stettinius Jr., Roosevelt y los Rusos, Ed.Plaza y Janes,Bar
celona, 196�, p.153. 
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Japãoº Jorge Abelardo Ramos relata o fato de maneira muito peculiar: ... " a 

27 de março oe 1945, numa atitude escassamente herõica, o governo de Farrell 

declara guerra ã Alemanha e ao J..apão, enquanto Hitler se prepara para sui-
cidar-se nas ruínas da chancelaria de Berlim e os fisicos ianques testam a 

bomba atômica que jogarão sobre Hiroshima. Deste modo os militares resulta
vam ser excelentes diplomatas e extraíam de uma guerra simbÕlica todas as 

vantagens politicas imaginãveis depois de haver desfrutado de uma neutrali

dade prÕspera. Nem um unico argentino havia derramado seu sangue nas trin

cheiras da Europa. O pais herdava vãrios bilhões de dÕlares como saldo de 

sua neutralidade" ( 1 ). 

A declaração de guerra teve algumas conseqüên

cias importantes no âmbito diplomãtico: a 4 de abril de 1945 o embaixador 
argentino no Mêxico assina a Ata de Chapultepec; cinco dias depois EEUU, Grl 

-Bretanha e as republicas americanas aderidas ã politica do "não reconheci

mento" preconizada por Cordell Hull estabelecem, conjuntamente, relações di
plomãti cas com o governo argentino; a 25 do mesmo mês, em reunião da Organi

zação das Nações Unidas, em São Francisco, EEUU e as demais naçoes americanas
apóiam o ingresso da Argentina no citado organismo. A URSS se opõe. O debate 
interno nos Estados Unidos ê intenso, com o que cambaleia a política conci

liatoria de Stettinius. A 27 de junho de 1945 o chanceler Stettinius renun

cia e ê substituído por James F. Byrnes a 2 de julho. Este apóia a discutida 

atuação do embaixador norte-americano em Buenos Aires, Spruille Braden. A 

25 de agosto Byrnes nomeia Braden Secretãrio Auxiliar de Estado para Assun
tos Latino-Americanos, substituindo a Nelson Rockefeller. Três dias depois, 

ao partir de regresso a Washington, Braden, em discurso pronunciado em Bue

nos Aires, adverte que 11ninguern imagine" que seu translado "significa o aban 
dono da tarefa que tenho empreendido" ( 2 ). 

o golpe de Estado
Nesse meio tempo, Jã havia ocorrido na Argentina 

militar de 8 de outubro de 1944. A tensão reinante 
em Buenos Aires nos dias que antecederam o desfecho do golpe, permitia ante

v�-lo. O governo, de um modo geral, e Perõn, de modo específico, eram alvos 
do descontentamento das forças conservadoras argentinas. A "Marcha de la Cons 
tituciõn y la Libertad" constituiu-se numa demonstração impressionante das 

l) Jorge Abelardo Ramos, idem, p. 132;
2) Gregorio Selser,"Cronologia":el Peronismo,1943/1955, in Cuadernos de 31

Marcha n9 70, Montevideu, 1973, p. 7.
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forças contrãrias ao governo e marcaram, por certo, o inicio do desencadeame_!l 
to do processo de derrubada do governo, apesar das advertências feitas, jã nes 
te momento, por Perõn, no sentido de que os trabalhadores defendessem suas con 
quistas sociais. 

A guarnição do"Campo de Mayo" foi o centro 
das manobras golpistas. Ai,os oficiais anti-peronistas - minoria dentro do 
exercito; a maioria, especialmente os oficiais jovens,apoiava Perõn -
pressionaram o chefe da guarnição, general Eduardo Ãvalos, para que e�g,sse a 
renuncia de Perõn, que afinal terminou num virtual ultimato a Farrell. Perõn 
renuncia entre 8 e 9 de outubro. Ou melhor, e despojado de todos os seus car
gos no governo - Vice-Presidente da Republica, Ministro da Guerra e também 

do Traba 1 ho e Previdência -, e aprisionado, por razões de "segurança pessoa 1 •; 
segundo Farrell, e conduzido ã ilha Martin Garcia, presidio da Marinha. Esta 
era uma arma de tendência fortemente anti-peronista, pois seus oficiais pro
vinham na sua grande maioria da oligarquia "terrateniente" e das fam'ilias ur
banas acaudaladas u 

Em contrapartida, a 17 de outubro ocorre uma 
mobilização popular, cujo �entro são as cidades operãrias de Berisso-Ensenada 
e Lanus-Quilmes-Avellaneda, reclamando a libe;dade de Perõn, A marcha acampa 
na"Plaza de Mayo" em busca do seu l'ider, entio recolhido no Hospital Militar 
Central. "Nosso movimento, em suas origens foi fruto da improvisação, tocãva
mos de ouvido, e isto explica seu sentido gregãrio, seu ar de 'montonera"'(l). 
A realidade vai aflorar pela primeira vez a 17 de outubro de 1945. Ali, pela 
primeira vez vai ter rosto, voz e formaº Ate esta data ninguem sabe comê o 

1 

Peronismo" ( 2 ). 
Papel importante na mobilização foi desempenh! 

do por Maria Eva Duarte, a qual, utilizando o lider operãrio Cipriano Reyes, 
acabou se convertendo na "heroina" dos acontecimentos ocorridos neste dia. 
Com ela Perõn se casarã, de forma privada, em Junin, prov'incia de Buenos Ai
res, a 22 de outubro" Foi ela quem conseguiu o apoio de Cipriano Reyes, impo!: 
tante lider sindical e futuro criador do Partido Laborista,que lançou a candi 
datura de Perõn ã presidência no final daquele ano, 1945. O apoio de Cipriano 

1) Alberto Ciria, Perõn y el Justicialismo, Sigla XXI Ed. ,Buenos Aires,1971,
p. 133;

2) Julio Mafud, Sociologia del Peronismo, Editorial America lee, Buenos Aires,
1972, p, 68 u
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Reyes, secundado por milhares de operãrios foi fundamental para o êxito da 
marcha de 17 de outubro e a prÕpria libertação de Perõn. Como jã referimos 
anteriormente, hã lacunas quanto ao conhecimento concreto e real da atuação, 
nestes acontecimentos, de uma base sindical organizada de apoio a Perõn. r
inegãvel, no entanto, que as articulações jã feitas por Perõn com setores do 
sindicalismo,quando mais não seja,se fizeram sentir na rapidez da possibilida
de de organização da marcha. Esta se corporificou de maneira tão impressiona� 
te por causa desta base jã organizada. Mas, como referimos, as manifestações, 
por haverem extrapolado todas as previsões feitas na êpoca, fixaram para o fu

turo a idêia de sua espontaneidade. Esta havia sido,em essência, apenas apa
rente.Ela: repousava sobre uma base concreta de organização sindical que come
çava a se estabelecer. 

Uma vez livre, Perõn falou aos seus partidã
ri os acampados na "Plaza d� Mayo", Falou dos ba leões da "Casa Rosada II ao la
do do Presidente.Farrell. O governo jã não podia escapar-lhe das mãos. 

Dias depois, a 27 de outubro de 1945, em dis
curso pronunciado por ocasião do Dia da Mari,1ha, o Secretario Auxiliar de Es
tado Spruille Braden, alude ao povo argentino como "brutalmente escarnecido 
por alguêm que se auto-int:tula salvador, apoiado por uma camarilha que arre
meda o seu protõti po europeu" ( 1 ) • 

No ano seguinte, nesta mesma data, declarada 
1
1fiesta nacional 11 , começa-se a festejar o "Dia de la Lealtad 11 e Eva Perõn ja 

J 

serã simplesmente 1

1 Evita 11

• 

De outra parte, a magnitude da mobilização 
ocorrida revelava que, na verdade, ela surgia de necessidades histõricas pro
fundas das massas trabalhadora� num momento em que faziam sua aparição pela 
primeira vez com alguma consistência no cenãrio político argentino. Odes
prezo com que os adversãrios de Perõn encararam as massas trabalhadoras rela 
cionava-se de forma direta, por certo, com a facilid�de com que, de imediato, 
taxaram Perõn de fascista. Alberto Belloni comenta a respeito: "A realidade 
peronista primãria e irredutivel foi para a oposição: fascismo, nazismo ou 
bonapartismo. Com estas definições tapavam o novo, o inêdito Ocultavam-no ou 
o desfiguravam. Era um modo de omiti-la, Todas estas definições não eram mais
que definições ocasionais. Rõtulos circunstanciais. Por que não se compreende

l) Idem.
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ao Peronismo em sua origem? Era o novo, o desconhecido. Para a oposição a 
unica realidade era a jã conhecida. 0uer dizer, a realidade politizada. 

Dai seu desconhecimento sobre a realidade profunda, subjacente. Quando a 

realidade peronista emerge, a 17 de outubro, não se sabe como defini-la: 
1 ê chusma 1 , 'e turba 1

, ªsão desclassificados que não representam nenhuma
classe da sociedade argentina 11 

( 1 ). 
O significado maior da figura de Perõn nes

te momento historico, como antes Irigoyen, era o de ser a expressão dêbil, 

in�tãvel, mas expressão dos interesses n�cionais do povo ar9entino. Que 
a oligarquia se posicionasse contra, exatamente por isso, era compreensivel. 
Menos compreensivel era a posição furiosamente contrãria de importantes l! 

aeranças sindicais. Menos compreensivel por repetirem, sem crivo critico, 
conceitos ideologicos provenientes da oligarquia. Estavam inconscientemente 
tão impregnados destes conceitos que não perceberam que repetia"m o que, de 
alguma maneir� a olig�rquia lhes navia 11assoprado'' . Não podiam compreender 
a realidade peronista. 

Perõn, de sua parte, apontou para a impor
tância das jornadas de outubro de 1945 ao dar por concluida sua vida poli
tica: 1

1 Com o que eu fiz estou justificado ante a historia e sei que o tempo 

me darã a razão 11 ( 2). A vida politica de Peron, no entanto, apenas estava 
c0meçando. En1 fins de 1945 o problema da sucessão presidencial passava a 

ocupar cs meios politicos argentinos. 
O 1

1 Partido Laborista 11

, criado pelo 
dirigente sindical Cipriano Reyes, lança a candidatura de Peron em oposi

ção aos candidatos da coalizão eleitoral 11 Uniôn Democrãtica 11,integrada 
pelos partidos Radical, Democrata Progresista, Socialista e Comunista. A 
candidatura conta,desde o inicio, com o apoio de importantes setores operi 
rios da capital e do interior, assim como da Igreja Catolica. 

As força� que integravam a União Democrã

tica eram, basicamente: a burguesia agrãria, cujos expoentes mãximos eram 
os grandes pecuaristas e invernadores da provincia de Buenos Aires; a bur

guesia comercial portenha e rosarina, vinculada aos interesses do comercio 

l) Alberto Belloni, Del Anarquismo al Peronismo, Ed.Fena Lillo, 8uenos
Aires, 1%0, p. 51;

2) In Julio Mafud, idem, p. 54.
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de importação e exportação; a grande maioria da burguesia industrial, com 

exceç�o dos setores vinculados ao projeto de desenvolvimento nacional autõ 

nomo; ainda os circulas das finanças e da Bolsa e amplos setores profis

sionais e intelectuais, como advogados, medicas, engenheiros, escritores, 

tecnicos. Alem disso, a União Democrãtica contou tambem com o apoio dos pa� 

tidos Socialista e Comunista. O temor que o Peronismo infundia era tanto 

que estes partidos aliavam-se ao bloco conservador que sempre os havia per

seguido. 

Em contrapartida, os apoios a Perõn procediam 

basicamente, das massas trabalhadoras da cidade e do campo; setores das ca

madas medias, especialmente nas pequenas cidades do interior, nas quais se 

inclufam amplos setores da burocracia civil e importantes setores do exer

cito. Importante, neste sentido, foi a atuação o "Partido Laborista". Cria

do ãs vesperas aa eleição, agrupava os dirigentes operãrios com anteceden

tes sindicalistas, ex-socialistas, ex-anarquistas e lideres novos que su

giam das lutas sociais mais recentes. O partido foi criado, a rigor, para 

abrigar a candidatura Perõn. Era a resultante das tratativas que Perôn est� 

va tendo com setores sindicais. Sem ele, Perõn não teria tido possibilidade 

de concorrer ã eleição, jã que todos os partidos do universo politico arge.!2_ 

tino concordavam num ponto: Perôn era o inimigo a combater. 

Quanto aos 1poios recebidos, a candidatura 

Perôn abriu ainda uma brecha no prôprio Radicalismo, a partir da organiza

ção da "Uni Ôn Ci vi ca Rad� cal ( Junta Renovadora)", que permitiu o agrupa

mento de dirigentes radicais de tradição ir�goyenista e dos integrantes da 

"Fuerza de Ori entaci Õn Radica 1 de 1 a Joven Argentina (FORJA), que viam no 

movimento popular vinculado ao Peronismo uma buse para criar um movimento 

nacionalista dentro de uma linha irigoyenista. 

Outra base fundamental de apoio a Perôn pro

cedia do exercito, especialmente de seus oficiais mais jovens. A Decada In

fame e todas as suas caracteristicas de corrupção e submissão ao imperialis 

mo britânico e norte-americano encarna a politização experimentada pelos 

jovens oficiais naquela epoca. Consideravam, então, que somente um movimen

to politico impulsionado pelos militares poderia conduzir a nação a um de

senvolvimento nacionalista. Tornava-se imperiosa, para eles, a necessidade 

... 
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do desenvolvimento de uma industria nacional. Este posicionamento tem,obvi� 

mente sua origem na pretensão da auto-suficiência do exercito na questão do 

fornecimento de armas e materiais, fato que envolvia, logicamente,a necessj_ 

dade de uma industria pesada nacional. Por isso, da obtenção da consciência 
. .  

dos interesses militares espec1ficos, este gruro passou a preconizar um pr_Q 

jeto global de desenvolvimento nacional que não podia tolerar a dominação e� 

trangeira. Isto explica porque não reprimiram as manifestações de 17 de out� 

bro e porque nos momentos que antecederam as eleições de 1946 se posiciona

ram claramente ao lado do movimento operãrio e da candidatura de Perõn. "A Pª.!:. 

tir de 4 de junho de 1943 e ate set�mbro de 1955 institucionaliza-se, entre 

o titular do poder formal e as forças armadas, um tipo de relação que poderí�

mos chamar de 1 mancomunidade de interesses'. Mas mancomunidade que, quanto à

sua real envergadura e mais alem de toda aparência formal, foi basicamente de

tipo pessoal. A liderança personalista de Perõn atingiu as forças armadas. Em

torno ao l1der pol1tico criou-se um sÕlido conjunto de interesses( ... ). Como

instituição, durante este lapso de tempo as forças armadas não foram poder
... 

1 strictu sensu 1

• Um homem surgido de suas filas regia os destinos do pais e 

por este fato resultou-lhes possTvel obter facil�dades orçamentãrias e am

pliar e modernizar o armamento. Mas, ã margem da ordem institucional, a iden

tificação pessoal fez que as forças armadas resultassem, junto com os sindica 

tos, nos grandes pilares sobre os quais se apoiou o Peronismo. Não explicita

mente, como os sindicatos, mas implicitamente". ( l ). 

Em seu momento, esta aliança e;:erc i to/movimento 

sindical nem sempre foi vista em toda sua plenitude. Era de dif1cil mensura

çao seu significado efetivo, antes das eleições, em termos do apoio a Perõn 

desde o ponto de vista eleitoral. E corno nem os militares, nem os operãrios, 

nem outros setores populares se manifestavam através dos jornais e outros 

meios usuais de comunicação, esta realidad� permanecia obnubilada e,evidente

mente, subestimada para os integrantes da União Democrãti ca, que jamais puderam 

imaginar que seus candidatos estavam destinados ã derrota eleitoral. 
Oe outra parte, hã que se arrolar ainda outra 

questão, institucionalmente fortuita, mas que alcançou invulgar import�ncia 

na medida em que reverteu em benefTcio � sua candidatura, a partir da ação 

l) Jos� Luis de Imaz, idem, p.49.
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peronista que soube acionar a reversao a seu favor, casando-a com o movi
mento de massas. Em fevereiro de 1946 Spruille Braden,que jã havia, ante

riormente, caracterizado a Perõn como "fascista", publicou, atraves do De

partamento de Estado norte-americano, o "Libro Azul sobre Argentina(The 

Blue Book on Argentina)", com ampla documentação sobre presumiveis vincu

lações de Perõn e o GOU com o regime nazista alemão1com a intenção Õbvia

de tentar influir no resultado das eleições. Em conseqüência, surgirã e!!_ 
tre o eleitorado a disjuntiva "braden ou Perõn". Opção resultante de uma 

palavra de ordem do proprio Perõn: "Se por um desígnio fatal do destino 

triunfassem as forças regressivas da oposição, alentadas e dirigidas por 

Spruille 8raden, serã uma realidade terrível para os trabalhadores argen

tinos a situação de ang�stia, miséria e opr�brio que o mencionado ex-em

baixador pretendeu impor sem êxito ao rovo cubano. Em conseqüência,saibam 

os que votam dia 24 pela fÕrmula do contubernio oligãrquico-comunista que,
com este ato, entregam simrlesmente seu voto ao senhor Braden. A disjuntiva

nesta hora transcendental e esta: ou Braden, ou Perõn! " ( 1 ). 

A importância desta disjuntiva, colocada 
no nivel da politização do movimento de massas naquele momento e por is-
so, perfeitamente compreendida 

de ordem preferencial capaz de 

rista" na sociedade argentina. 

por ele, tornou-se a partir dai, a palavra 

ampliar a penetração da candidatura "labo-

A i111portância dos seus efeitos eleitorais 
não foi, no entanto, percebida da mesma forma no campo da União Democrãti

ca. Ai reinava um otimismo total.Os prognõsticos eram de uma vitÕria apla� 
tante. E, com efeito, a euforia antecipada da vitõria iminente impedia qual_ 

quer analise equilibrada da composição eleitoral e da gravidade e da impor
tância da intromissão que Braden vinha levando a cabo nos assuntos argenti

nos (antes desde Buenos Aires, agora desde Washington) e do desafio "Braden 

ou Peron" lançado pelo candidato do "Partido Laborista". O jã citado embai-

xador David Kelly, no entanto, deixarã uma frase famosa: li eu tinha a 

convicç�o de que Perõn iria ganhar, convicçio que praticamente ninguém com
partia, à exceção de Hinkson, o sagaz correspondente do Times, e o bem in-

l) ln Jorge Abelardo Ramos, idem, p. 174. 
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formado nüncio papal,monsenhor Fietta" ( l ). 

E assim ocorreu, efetivamente. A 24 de fe 

vereiro de 1946 Perõn triunfa nas eleições presidenciais. A chapa Perõn

-Quijano obtem 1.479.511 votos contra 1.210.822 da chapa Tamborini-Mos

ca da União Democrãtica. Em 1945 as massas o haviam devolvido ao palãcio. 

Em 1946 ganha as eleições. Evidentemente, um formidãvel movimento de mas

sas jã havia se consolidado ao seu redor. 

A 4 de junho de 1946 Juan Domingo Perõn 

assume a presidência da Argentina, aos 50 anos de idade. Parece, neste 

particular, ser um politico tardio. Julio Mafud deu-se ao trabalho de 

comparã-lo, neste sentido, com outros importantes lideres politicos do 

seculo XX: "Lenin aos 47 anos havia encabeçado duas revoluções: a de 

1905 e a de 1917" Antes desta idade havia sofrido expulsões, desterro e 
prisão. Stalin a'os 38 anos dirige a revolução e aos 47 torna-se chefe 

absoluto dela. Hitler, em 1923, aos 34 anos, faz a primeira intentona 

para tomar o poder. Alcança-o aos 43 an�s em 1933. Mussolini chega ao 

poder aos 38 anos. Mao aos 41 anos inicia a "grande marcha" para escapar 

do extermínio do exercito nacional chinês. Antes havia sofrido prisão e 
perseguição. Aos 56 anos, em 1949, alcança o poder, depois de 22 anos de 

luta guerrilheira. Em cada um deles hã antecedentes: lutas politicas,des
terro, prisão. Em Perõn não os hã ate os 47 anos. E somente aos 60 anos 

começam seus exilios e peregrinações" ( 2 ). 

Em termos latino-americanos, para seguir

mos um certo filão de curiosidade, numa comparação com Lãzaro Cardenas 

e Getulio Vargas, veriamos que aquele assumiu o poder em 1934,aos 39 ano� 

depois de jã ha1er sido governador de Michoacãn e de um intenso passado 

de atividade militar nos campos de batalha da Revolução Mexicana, e este 

toma o poder em 1930
1
quando jã tinha 47 anos mas, também com um intenso 

passado político (deputado, ministro, governador do Rio Grande do Sul) o 

que nao era o caso de Perõn. 

Os antecedentes politicos de Perõn são 

.1) David Kelly, idem, p. 73; 

2) Julio Mafud,idem, pp. 54/55 .
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escassissimos. Inclusive, sua vida passada e pouco conhecida e divulgada. 
Sabe-se que interveio no golpe de 1930. Foi secretãrio do ministro da Guer 
ra Francisco Medina. Também havia atuado na Semana Trãgica de 1919. Mas em 
ambas ocasi5es o fei como militar, não como palitice. Desde sua anterior 
aparição politica ate a seguinte, passilrn-se 13 anos, de 1930 a 1943. Somente 
então um movimento de massas em formação decobre sua vocação politica e ele 
pode começar a calculada trajetôria ascensional. Arturo Jauretche, lider da 
FORJA, diz a respeito: "As pessoas que têm agora a imagem de um Perõn tri un
fante não têm ideia da laboriosa luta e dos jogos que houve ate que tomasse 
a condução da revolução. O coronel Perõn posterior ao 17 de outubro e um ho
mem que estã sõ frente a todos, e e mais poderoso que todos. Mas o coronel 
Perõn dos primeiros dias da revolução de 1943 e um homem apoiado por um gru
po de oficiais que estã jogando contra todas as forças do pais. Em realidade, 
a ala que Perõn representava dentro do Lxcrci to nccess i tava de apoio e i vil e 
neste momento eu tratei de conectã-lo com o setor intransigente do Radicalis
mo" ( l ) . 

Na realidade, o apoio preponderante e fun
damental Perõn recebeu das massas trabalhadoras. Nesse sentido, aliãs, o Pe 
ronismo estã revestido de considerãvel originalidade, jã que seu desenvolvi 
menta, entendido em termos de vinculação com a massa trabalhadora, ocorreu, 
basicamente, no poder e a partir do poder. 

-

De outra parte, nao existe no Peronismo,d� 
de os seus primõrdios, qualquer rigor ideologico. Perõn tem, neste sentido, 
sempre, um discurso encobridor do oportunismo politico. o que ressalta, evi
dentemente, o carãter individual e pragmãtico de sua atuação. Também nesta 
questão, David Kelly e perspicaz: "Desde minha primeira entrevista com Perõn 
cheguei ã conclusio de que era brilhante improvisador, com um forte sentido 
político e grande encanto pessoal, mas sem interesse algum pela ideologia 
nazi, nem por nenhuma outra. Sentia instintivamente, e estava certo, que a 
massa deserdada do povo argentino ansiava inconscientemente ter um caudilho" 

( 2 ). 

l) ln Miguel Angel Scenna, FORJA. Una Aventura Argentina(de Irigoyen a Pe
rõn), vol.2, Ed.La Bastilla, Buenos Aires, 1972, p. 585;

2) David Kelly, idem, p. 71.
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A partir de l9l6 esta questão se torna concreta. 
A liderança peronista e confirmada nas eleições populares. Uma fr�se do pr_§_ 
prio Perõn constitui, de certa forma, desde seu ponto de vista, uma sintese 
interessante: "O homem deve esperar o momento que lhe toque atuar" ( 1 ). 
Sintese que combinava, por certo, integralmente, com o lider que, como pou
cos, teve condições de compreender - em 1946 mais do que nunca - a profundi
dade e o significado do movimento de massas que a realidade histõrica argen
tina fazia emergir e que o impulsionava a atuar calculada, pragmãtica e exi

tosamente. 

l) Juan Domingo Perõn, idem, p. 62.
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5.3. O Estado Peronista 

5.3.l. Caraterização do Estado Peronista 

Quando Perõn chega ao poder, as condições polí

ticas, econômicas e sociais estavam dadas de tal forma na Argentina que o p� 

pel econômico do Estado acabou crescendo enormemente. O aparelho estatal exe.!'.:_ 

cerã, inclusive, funções na esfera produtiva. Ao inves de limitar-se a disci 

plinar e fazer respeitar as normas da atividade econômica, atua diretamente 

como agente econômico. Isto significa que o processo iniciado na época dos 

primeiros governos radicais não se detém com a subida de Perõn ao poder, mas, 

ao contrario, o processo teve, então, um desenvolvimento mais profundo. 

Entretanto, o papel econômico do Estado pero

nista foi sempre contraditÕri o, ambi valente e heterodoxo, pois ao mesmo 

tempo em que implementava políticas de interessP para as camadas de baixo 

poder aquisitivo da população, por outro lado, carecia de condições para su

plantar o velho sistema de transações internacionais e não podia abandonar a 

proteção dos interesses estabelecidos dentro da sociedade argentina. 

As pressões das potências internacionais sobre 

o governo peronista condicionaram-no a ponto de não ter podido conformar o

aparelho estatal que dizia desejar. Estas pressões sao, no entanto, efetivas

apenas pelo carãter passageiro do projeto peronista como um todo.

O projeto e provisõrio em seu início por ser resultante da aliança de classes

�ue se formava. O carãter arbitral do Estado, fruto desta situação, vinha,

naturalmente, impregnado de um dinamismo inicial que seria capaz de levã-lo

a avançar no sentido da superação da transitoriedade do projeto. Entretanto,

imedida que persistia sua vinculaçio relativamente por igual aos diferentes

segmentos formadores da aliança sem se desprender de nenhu� deles para dar

sua marca definitiva ai ela seria revolucionaria; se, por outro lado, sua 

inclinação fosse contra-revolucionaria não seria projeto prÕprio, nem haveria 

sentido falar-se das pressões internacionais que seriam, obviamente. ineren

tes ã contra-revolução - ele acaba se perdendo na transitoriedade permanen

te. _Era, em seus primÕrdios, um jogo pendular. A incapacidade de definir a 

direção do pêndulo - impossibilidade da utilização de uma concepção do Esta-
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do como f6rça pura (Antonio Gramsci) - faz que deseje revestir aquilo 

que era provisõrio de um carãter de perenidade, imaginando poder contornar a 
dilêtica histõrica. 

E, com efeito, a composição das novas forças 

sociais argentinas surgidas da imigração es rangeira inicialmente e,logo de

pois, das migrações do interior atê Buenos Aires, e a substituição de import� 
çôes suplantando a econoi11ia primãria exportadora, permite vislumbrar o fato 
de que nos inicias do Peronismo nenhuma clas�2 social tinha poder suficiente 

para açambarcar de forma incondicional o aparelho estatal. No eixo da nova 
aliança de classes, a burguesia industrial nacional e o novo proletariado 
conjugaram suas forças para conquistar, manter e ampliar seu poder em contra
posição a uma parte recalcitrante das burguesias agro-pecuãria, comercial e 

financeira, tradicionalmente vinculadas ã economia primãria exportadora e o 
1 

imperialismo. 

Em conseqüência, o Estado se converteria no 

centro de poder de um sistema de forças heterogêneas e atê virtualmente anta

gônicas. Dai sua função arbitral. Havera uma combinação 11sui-generis 11 dos sis 
temas de mobilização e controle das massas assalariadas urbanas com o apare
lho estatal, especificamente o poder executivo. Havera uma combinação singu
lar entre o Estado, o partido governamental - o movimento peronista substi
tuirâ, rapidamente, o partido peronista - e o sistema sindical. 11 

••• 0 Es

tado populista, ao contrãrio do socialista ou fascista, não ê resultado de 
um agravamento excepcional das contradições e lutas entre a burguesia e o pro
letariado. Surge das contradições geradas no seio da classe dominante (bur
guesias agro-pecuâria, comercial, financeira e industrial) em combinação 
com os antagonismos entre estas facções e as outras classes sociais, na cri-
se da economia primãria exportadora 11 

( l ) . 
A burguesia dividida e a aliança de uma de 

suas frações - a burguesia desassimila uma parte de si mesma, segundo 
Gramsci ( 2 ) - com outras classes sociais no marco de um nao agravamento 
das contradições de classe, possibilita, então, a função arbitral do Estado 

e determina a impossibilidade da utilização de uma concepção do Estado como 

força pura: 1
1 Uma classe que se apresente como capaz de assimilar a toda a 

l) Octavio

2) Antonio

Ianni, La Formaciõn del Estado Populista en Amêrica Latina,EdºEra, 
Mêxi�o, 1975, 1ª . edição, p. 139; 

Gramsci,La Politica y el Estado Moderno, Ediciones Peninsul a , Bar
celona, 1971, p. 176. 
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sociedade e seja, ao mesmo tempo, capaz de expressar este prccesso, leva a 

perfeição dita concepção do Estado e do direito.ate o ponto de conceber o 

fim do Estado e do direito por haverem chegado a ser inüteis e haverem es

gotado sua tarefa e haverem sido absorvidos pela sociedade civil" ( l ) . 

Mas, este não f�i o caso argentino, onde o Es

tado assumiu a instância arbitral como expressao da singular aliança de elas 

ses havida, 

De outra parte, deve-se referir ainda que no re

lacionamento com as massas assalariadas não houve apenas manipulação, mas, 

tambem, concessão. O governo viu-se obrigado a pôr em prãtica ou estabelecer 

as condições institucionais mTnimas para que estas massas exercessem seu di-

reito de cidadania. Max Weber observou que "as massas não podem ser 

tratadas como objetos puramente passivos de administração, posto que ao to

mar posição, de a l gu111 modo, e a ti vamen Le, 111an i fes Larn ta111bc111 seu peso" ( 2 ) . 
A sindicalização, as festas, a assistência me

dica, a escola primãria gratuita, o direito do voto etc., são direitos mí

nimos a que as massas, ou os humilhados e ofendidos, os homens simples, os 

"olvidados" no regime oligãrquico, têm acesso. Entretanto, como se disse, 

por mais que estas concessões obedeçam a um proposito meramente manipulador 
das massas,não se pode ignorar que significam uma concessão, por menor que 

seja. Em conseqüência, não podem deixar de contribuir, ainda que em minima 
parte e de alguma forma, ao crescimento da consciência, ou a identidade de 

classe das massas. r imposs'ivel uma manipulação em termos puros que pudes-

se passar por cima do desenvolvimento dialetice da evolução histõrica.Então, 

o Estado e apresentado pelas forças que se acham no poder como se represen

tasse, ao mesmo tempo, a todas as classes e grupos sociais, mas visto como

"povo'', como uma coletividade para a qual o nacionalismo desenvolvimentis

ta pacifica e harmoniza os interesses e os ideais. O Estado e proposto e im

posto ã sociedade como se fosse seu melhor e unice interprete, sem a mediação

1) Idem
2) Conforme Max Weber, Economia y Sociedad, vol.II, Fondo de Cultura Econõ

mica, México, p. 747, citado por Octavio Ianni, op.cit.,pp. 139/140.
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dos partidos" ( l ). 
No caso argentino, o povo encontrou no Estado 

a seu guardião, interprete, porta-voz e realizador. E para o povo o Estado 

se fez real unicamente quando se personificou em palavras, imagens ou atos 

de um chefe. O paternalismo expressava-se pela figura do patrão de que o 

imigrante tinha necessidade. O chefe, humano, prõximo, que lhe fala direta

mente. Ou, na linguagem mais sofisticada de Francisco Campos, o ideÕlogo do 

Estado Novo brasileiro: "O povo nio reconhece ao Estado desencarnado, redu

zido a simbolos e a esquemas juridicos. O Estado popular e o que se torna 

visivel e sensivel em seu chefe, o Estado dotado de vontade e virtudes hu-
-

manas, o Estado no qual corre nao a linfa da indiferença e a neutralidade, 

mas o sangue do poder e da justiça. O povo e o chefe são as duas entidades 

do regime" ( 2 ). 

O Estado e o chefe do governo: uma identidade 

plena. No caso que nos ocupa houve ainda uma particularidade original, a li

derança da chefia do governo se desdobra, por assim dizê-lo,em duas.Ao nível 

do poder, a outra entidade do regime estarâ representada pela figura do che

fe e também de sua mulher, Eva Perõn.Ao povo caberã ter uma lealdade simul

tânea a ambos e Eva Perõn, que exerce uma liderança informal ,mas nem por i� 

so menos forte, passou a ser a possibilidade de muitos contatos com o chefe 

de Estado(principal lider formal) e foi,vezes sem conta, um canal modifica

dor e adaptador de importantes decisões tomadas pelos organismos formais(3). 

A personalidade do regime levou Eva Perõn a 

atender de maneira especial os cargos burocrãticos de nivel media, cujo pa

pel de "canais de transmissão de ordens" ( 4 )  não dispensavam, entretanto, 

a necessidade da lealdade comprovada. Lealdade dupla, certamente: ao chefe 

l) Octavio Ianni, idem, p.141;

2) Francisco Campos, O Estado Nacional(sua estrutura, seu conteüdo ideolÕgi
co), Ed.Livraria Josê Olympio, Rio de Janeiro, 1940, p.313;

3) Veja-se Josê Luis de Imaz, idem, pp. 40/41;

4) Idem, p. 41 .
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de Estado em Ültima instância, mas tambem lealdade direta e pessoal à sua 

esposa, a lider selecionadora, a lider intermediãria, a lider informal. Dai 

que, desde muitos aspectos, Eva Perõn tenha preenchido mais concretamente 

uma liderança em termos de"dominação carismãtica", segundo a classica concei 

tuação de Max Weber ( l ), que o prÕprio chefe de Estado. 

Entende-se, assi 1, o significado da vinculação da 

organização sindical ao aparelho estatal. As jornadas de outubro de 1945, es 

pecialmente, tiveram um significado fundamental, jâ que expropriaram o poder 

politico ã oligarquia e imprimiram ao Estado Jma orientação nacional.Elas fo

ram, tambêm, o ponto de gravidade do estabelecimento de uma estreita relação 

entre os sindicatos e o poder formal. O dirigente do Estado acabou sendo o 

lider mãximo dos trabalhadores. A identificação produziu-se em todos os pla

nos, convertendo-se os sindicatos num dos pontos de apoio bãsicos do grupo 

governante, do Estado, em suma. E o Estado, ao conceder unidade gremial aos 

sindicatos, de acordo com suas atividades, impôs um sindicato Ünico, com o 

que pragmaticamente organizou este apoio, do qual estava, inclusive, sobre

modo necessitado" Josê Luís de Imaz chega a falar de uma etapa "estatista", 

ao referir-se ã dêcada peronista de 1945 a 1955 ( 2 ). 

Indubitavelmente, o governo reformulou os requi
sitos funcionais do sindicalismo para mantê-lo dependente do aparelho esta-

tal e limitado ãs diretrizes dele provenientes" Não cabe duvida também que 

o trabalhismo peronista foi o mais bem organizado da América Latina" Basea

do na titica de governos precedentes, foi um trabalhismo organizado pelo Es

tado. E tão bem organizado que, com a queda do lider,o trabalhismo peronista

não desaparece, mas ao contrãrio, conserva uma força considerãvel, mas atua�

do
1
a partir de então, na oposição., A queda do lider marcou a passagem do tr�

balhismo peronista ã oposição. Por outro lado, esta realidade não impediu a

enorme corrupção dos li deres do trabalhismo peroni s ta. Esta corrupção foi uma

conseqllência direta da burocratização, como se verã mais adiante. Entretanto,

o importante, na manipulação dos operãrios e que Perõn pretendia desta forma

l) Max Weber, Economia y Sociedad, Tomo I, 1ª
º parte, Teoria de la Organiza

ciÕn Social, Fondo de Cultura Econõmica, Mêxico, 1944, especialmente, PPv
252/257;

2) Josê Luis de Imaz, idem, p.210º
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criar um poder paralelo ao poder militar. O aparelho sindical tinha na estra 

tegia politica peronista a função especifica de ser um aparelho paralelo ao 

poder militar. Deveria funcionar como aparelho que fizesse frente ao poder 

militar. Este fato tornou-se particularmente visivel ao termino do governo 

peronista. quando o caudilho, rompendo com os militares e o clero, pensava 

poder compensar esta ruptura com os operãrios, por meio do poder sindical. 

Mas este estava paralisado pelo burocratismo. A 

burocracia sindical ê especialmente poderosa. Ao tempo de Perõn o numero de 

empregados em cada sindicato chegou a oscilar entre oitenta e duzentos e
)

com o tempo, a burocracia sindical cresceu ainda mais. Os gastos tecno-buro

crãticos aumentaram em 400% nos primeiros cinco anos do regime peronista( l ). 

Mãrio Martins refere que em 1942 o total de funcionãrios publicos federais, 

sem contar os das instituições autãrquicas e das ferrovias, era de 211.692, 

Baseado na 11Memoria de la Caja de Ahorro Postal", oferece a cifra de 570.000 

funcionãrios para 1947 e a de aproximadamente 650.000 para 1950 ( 2 ). 

Assim, sem contar os institutos autarquices e as ferrovias, o governo pero

nista criou 400.000 cargos novos. Se tomarmos ainda em conta os familiares 

destes 400.000 funcionãrios publicos
i 

serã fâcil perceber a importância que 

este fato teve: ganhou passiveis eleitores dispostos a apoiar o regime. Des

ta forma, em 1950, de cada dez homens que trabalhavam na Argentina um era 

funcionãrio publico federal. Considerando-se que nesta cifra não estão com

putados os funcionãrios das ferrovias,nem dos institutos autãrquicos, nem os 

20% da população composta de estrangeiros, e se recordarmos que havia ainda o 

funcionalismo das provincias e municipios, fãcil serã imaginar-se o volume 

da burocracia" Tem qua se insistir na importância do aparelho burocrãtico: 

ele totalizarã as aspiraç�es de ascensão social, serã visto como ••salvação" 

para amplos setores da população e nele se protagonizarão lutas, conflitos e 

rivalidades de todo tipo. O aparelho burocrãtico foi. ainda, importante fator 

de ampliação das camadas medias, que ai encontravam possibilidaes de emprego, 

prestação de serviços e realização de negócios. Nos primeiros tempos o Pero

nismo obteve destas camadas medias muito entusiasmo e as maiores provas de 

fidelidade º Entretanto, a contra-partida deste fato ê tambêm relevante: ã 

l) Veja-se Mãrio Martins, Perõn - Um Confronto entre a Argentina e o Brasil,
Edições do Povo, Rio de Janeiro, 1950, p. 112;

2) Idem.
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medida que o tempo vai passando, a burocracia, fortemente conservadora, 
serã um entrave considerãvel para o desenvolvimento do projeto peronista. 

Serã um fator de estrangulamento do desenvolvimento argentino na medida em 
que tem condições de boicotar literalmente todas as disposições progressi� 
tas do governo Perõn. 

Eis aqui um �specto fundamental do fracas
so do projeto peronista: o desenvolvimento nacional exigia um maior pod� 
rio e uma maior participação do Estado na promoção deste projeto nacional. 
Isto implicava, naturalmente, numa ampliação 1a mãquina burocrãtica, condi
ção inerente ã autonomia do Estctdo. Com o tempo, no entanto, esta mãquina 
búrocrãtica contribuiu poderosamente para impossibilitar a consecução do 
projeto nacional. E quando a oposição a Perõn articulava claramente, em 
1955, a queda do chefe de Estado, o gigantismo burocratico foi o fator fun
damental na paralisação das forças (JUe pode ri a111 defender o regi me. O regi me 
burocrãtico pagava, assim, o preço da sua impotência: deixou intacto o 
fundamento econômico da oligarquia, renunciou ã mobilização revolucionaria 
das massas a tempo, e impediu, em suma, o desenvolvimento do projeto nacio
nal. 

Entretanto, como se disse, por grande que 
tenha sido a influência da mãquina burocrãtica para desvirtuar o regime pe
ronista, evidentemente, ela não contava com a força suficiente para deter a 
marcha da Histõria. Assim, apesar do intento de entravar o dinamismo das re
lações sociais, a realidade revela que as concessões serão assimiladas ã sua 
maneira. O aparelho burocrãtico não poderã decidir de maneira integral, por 
mais que se esforce por fazê-lo, e por mais que tome esta tarefa,a forma de 
assimilação das concessões por parte das massas. E a impossibilidade do apa
relho burocrãtico para decidir a forma de assimilação das concessões por pa.!:_ 
te do operãrio, reside, fundamentalmente, na diferença de classe social entre 
um e outro. "Na medida em que o ,edificio sindical se constitui em burocracia 
vinculada ou dependente do aparelho estatal, delimitam-se suas possibilida
des de organização, iniciativa, liderança e, inclusive, interpretação dos 
interesses da classe que representa. Essa burocratização implica numa 11des

politização11 da atividade sindical. Isto e, o sindicalismo estatal politiza 
o proletariado,segundo as diretrizes e os limites estabelecidos pelo regime

populista. Na prãtica, no entanto, essa modalidade de politização não pode 
impedir que as massas populistas assimilem ã sua maneira a prÕpria experiê�

Scanner
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eia politica 11 

( l )v 

Isto posto, considere-se que a governo, por seu 

lado, nao pode reduzir, ou alterar, seus laços com o sindicalismo que ê, por 

certo, a mais importante de suas fontes de poder. A relação governo-sindica

lismo ê ambivalente nesse sentido: o sindicalismo e sua mãquina burocrâtica 

ê a mais importante fonte de poder, mas ê tambêm um fator limitador deste 

poder, na medida em que impede a consecução plena do projeto de desenvolvi

mento nacional. Segundo Octavio Ianni, 11 ••• esse e o contexto no qual se de

senvolve o sistema estado-partido-sindicato, como coluna do poder populista 11

( 2). 
Considerando-se, ainda, que no caso argentino 

o movimento peronista vai substituir o Partido Peronista dos primeiros tem

pos, podemos entender, então, a necessidade que tem o Estado de estender

articulações aos governados. tum Estado necessitado do consenso, mas, su

blinhe-se, do consenso organizado. A iniciativa pertence ao Estado: ele pede

o consenso e 1

1educa 11 para o consenso. Trata-se de um Estado que necessita ser

consagrado e sacralizado pelo consentimento. Sua ação ideolÕgica tende a lo

grar uma mobilização de consciência e energias em seu prÕprio favor ( 3 ).

Naturalmente,p,ra isto o Estado necessita criar 

mecanismos de controle e ignorar o conflito social. Como, no entanto, de fato, 

o conflito social existe, e como o Estado não pretende sua solução, mas ape

nas a busca de um equilíbrio que ele pretende que seja harmônico, e necessario

que assuma um papel arbitral que não descarta o uso, em caso de necessida

de, da ação extrema da repressão º Alias, ã medida que o projeto vai se esgQ

tando,a burocratização do Estado jã não da mais conta de sua função repres

sora (repressão escamoteada).
-

Mas a vocaçao maior do governo peronista e a 

do exercício do papel arbitral que o leva a pretender sempre negar, minimi

zar, mediatizar ou controlar o conflito. Os fatos histõricos encarregaram

-se, no entanto, de demonstrar que esta ação foi apenas provisõria, como pro 

visõrio foi o projeto nacional e, em conseqüência, o foi o Estado peronista. 

O regime que o sucedeu abandonou o papel arbitral para enveredar diretamente 

na repressao aos setores populares. A aliança de classes formadora do Pero

nismo ja estava no passado. 

1) Octavio Ianni, idem, p. 146;

2) Idem, p. 147;
3) Veja-se Marcos Kaplan, La Formaciõn del Estado Nacional en America Latina,

Editorial Universitaria Santiago de Chile, 1962, p.44.
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5.3.2. A concepçao peronista de Estado

As diferentes maneiras pelas quais, em diferen
tes momentos, Perôn se referiu ao Estado, revelam algumas de suas caracte
risticas essenciais: um politico pragmãtico, imediatista inclusive, e não 
preocupado em manter uma coerência interna em seu discurso. Não hã,no pe� 
sarnento peronista fideli dade alguma a princípios estabelecidos,não se per
cebe uma linha programática clara a servir de base a suas exposições.

Se isto, por um lado, torna dificil rastrear uma 
conceituação definida do Estado no pensamento peronista, não impede, por ou
tro, inferir as suas freqüentes vacilações em diferentes manifestações. Ou 
melhor, existem traços caracteristicos no pensa��nto peronista a respeito, 
mas seus delineamentos revelam na verdade as constantes dificuldades e im-

' ' 

possibilidades do prÕprio regime. Antes que "incoerência", ou "visão pou-
co clara", Perôn revela em suas manifestações as impossibilidades do regime. 

-

Assim, ele mesmo permite a comprovaçao da impossibiliGade do estabelecimento, 
de uma forma que não fosse provisÕria, do Estado desejado . E ê isso que nos 
interessa essencialmente. 

A realidade social, dinâmica por excelência, 
nao podia ser transmutada em estãtica a partir da conciliação social sob a 
tutela do Estado. Mas ao mesmo tempo este Estado que Perôn preconizou ê 
incapaz de controlar a ação dos grupos internacionais, em desacordo com o

projeto do Estado nacional autônomo . Quer dizer, o carãter dependente do de

senvolvimento capitalista argentino manifesta-se na impossibilidade da for

mação de um Estado nacional autônomo propiciado pelo Peronismo . Pode-se con
cluir,então, que apesar de toda a possivel incoerência na concepção do Es-

tado , Perõn tem sua prõpria ideia particular a respeito
1
e então vemos quão

longe estã da realidade social, em nivel interno, e da atuação imperialista, 

em nivel externo. Ou melhor, as prôprias ''incoerências" de Perôn, personagem 

histõrico de seu tempo, são, por certo, expressão da força da ação destas

duas esferas da realidade referidas. 
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Desde o ponto de vista da concepçao peronista, 
a importância da elevação do Estado a uma posição superior, por cima do 
plano em que se movem as classes sociais, e condição fundamental frente 
à dificil tarefa de conciliação social, objetivo primordial da politica 
peronista. A ação exploradora de uns - a burguesia, por certo - e a coa
çao de outros - a classe trabalhadora - são tendências sempre presentes, 
sao males que somente uma instância superior poderã controlar. A capacida
de de outorgar direitos, exigir deveres e , depois, mantê-los, vigiã-los 
e protegê-los, revela as dimensões do poderio que tal instância superior, 
o Estado, deverã possuir·. Na concepção peronista, entretanto, este poder
não poderia estar revestido de caracteristicas absolutas; o poderio abso
luto corresponderia, em nivel politico, ã �xploração da burguesia - Per6n

dirâ a oligarquia - no campo econBmico-social.Dai a necessidade de o Esta
do ser "justo",como"justcs" devem ser os burgueses ao tratar os operãrios.

Referindo-se ao que chama de "Estado Moderno", 
Per6n teve oportunidade de dizer

J 
a 26 de outubro de 1944, que o "estado oni

potente 11 corresponde ao passado, algo jã superado. Revelava com isso, cer
tamente, que a realidade social e politica argentina, quer dizer, a alian
ça de classes que propiciou a ascensão de Peron ao poder politico)jã não 
permitia não apenas a concepção, mas a existência mesma do Estado como 
força pura, do "Estado onipotente", no dizer de Perõn. 

t compreensivel tambem a justificativa de tipo 
"moral" usada no mesmo discurso, ao falar do estado-justiça, do estado-cul
tura, do estado-direito. Percebe-se ai, claramente, a ideia de conciliação, 
a correspondência politica, por certo, ã conciliação de classes sociais, o� 
de o patrão deve ser "bondoso" e "respeitar" o trabalhador. Naturalmente, 
o Estado, que distribui a justiça, a cultura e o direito, mantem sua "oni
potência 11, mas esta, em função dos "grandes progressos·; es tã suavizada, sem
a prepotência tradicional. "O Estado deve amoldar-se aos grandes progressos,
tanto na ciência quanto na moral, porque jâ não se vive o Estado onipotên

cia, mas o Estado-justiça, o Estado-cultura, o Estado-direito" ( 1 ).

l) Juan Domingo Peron, "El Estado Moderno", 26/10/1944, in Doctrina Pero
nista, Ed.de la Presidencia, Buenos Aires, 1948,
p. 30.
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Uma tentativa de justificar a supremacia do Esta 
do no âmbito nacional ê vinculã-lo a um "interesse superior", do qual Perõn 
fala, mas que nao chega a definir convenientemente. Uiz apenas que este ''in
teresse superior" e 11 0 de todos e de cada um dos integrantes da comunidade 
nacional", com o que, evidentemente, ainda não alcança uma definição concr� 
ta deste "interesse superior" º Ao final, vincula-o com o "bem-estar geral", 
expressão tambêm bastante vaga º De qualquer maneira, fica clara a concepção 
peronista, a ideia da supremacia do Estado. Coordenar, promover, são funções 
atributivas de superioridade. "As delicadissirnas questões de carãter social 
e econômico não devem deixar-se ã mercê de múltiplas, dispares e contraditõ
rias determinações isoladas. Hã de ser o Estado que,em nome de um interesse 
superior, que ê o de todos e de cada um dos integrantes da comunidade nacio
nal, as coordene e exerça a inalienável função constitucional de promover 
por todos os meios o bem-estar geral" ( l ) . 

Assim, a funçio especifica do Estado acaba sendo 
a de reitor dos destinos da sociedade. E ativo: intervir, reger, realizar, 
canalizar, amparar, são expressões desta função reitora do Estado º 

O Estado terã poder suficiente para outorgar di
reitos e ex1g1r deveres e ser, ademais, guardião e protetor social. Então, o 
Estado serã justo, a encarnação verdadeira - haverã outras falsas - de to
das as aspirações nacionais, expressão que revela o conceito de unidade na
cional, o de classes unidas, e que ignora ou apaga as diferenças de classe. 
O Estado passa a ser, assim, uma parte fundamental do todo que ê a Nação. r

o elemento ativo que mobiliza todo o processo social.
De outra parte, o Estado deve prover soluções pa

ra os males da sociedade, cujos destinos rege. O reitor social ê um ente prõ 
ximo, "humano", que cuida da dor humana como se cuida de um enfermo (ao ni
vel do chefe, do pai, do patrão que o imigrante, agora na cidade de Buenos 
Aires, estã buscando). "O Estado não pode ser testemunha silenciosa e ino
perante da angustia que comove primeiro ao homem, logo ao seu lar e, final
mente, destrói a comunidade. Deve intervir rãpida, eficaz e energicamente, 

l) Idem, "El Interês Superior", 23/6/1944, i n: idem, p. 31.
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se quiser ser eficienteº Deve compenetrar-se da dor humana e buscar remedios 

apropriados para os males da sociedade, cujo destino rege. Hã de realizar uma 

politica de seguridade social e canalizã-la por vias que possam ir diretamen

te ãs necessidades prõprias da atividade que a previdência ampara 11 ( l ). 

A ideia do Estado como eixo, como centro de deci

são, mantem-se sempre que, como no exemplo seguinte, haja a referência espe
cifica ã supremacia do individuo. Por isto, existe uma contradição entre a 
afirmação da supremacia do individuo em relação ao Estado, e que o fim primo_!: 
dial do Estado e 11assegurar o bem-estar do individuo, dentro da maior liberda
de possivel 11 . A maior liberdade possivel requer uma instância julgadora e de
cisiva: o Estado. Que se constitui, portanto, no eixo da vida social. Existe 
ai, evidentemente, todo um jogo: o Estado e a instância que sustenta e contro
la o equilibrio social. Perõn afirma que e indispensãvel a 11cooperação da co
munidade para manter o equilibrio dos interesses individuais e sociais e assim 
obter o reconhecimento e respeito dos direitos inerentes ã personalidade huma
na 11. Se, como se referiu, o Estado e portador do equillbrio social, então a 

-

cooperaçao passa a ser uma cooperação para o eixo definitivo que e o Estado. 
De outra porte, quando Perõn pôde exemplificar con

cretamente a supremacia do indivTduo, que e, inclusive, o titulo de sua mani-, 
festação, fala que a finalidade e 11obter o reconhecimento e resp2ito dos dire..:!_
tos inerentes ã personalidade humana", afirmação difusa, vaga·, que, inversamen 
te

1
acaba demonstrando que, de fato, a supremacia� do Estado. Assim, estamos 

diante de um exemplo mais da retõrica, cuja finalidade dentro do oportunismo 
peronista foi, justamente, não fechar possibilidades de manobra pol"ítica. Por 
isso, sua imprecisão conceitual e ideolÕgica e exatamente o princípio das 
possibilidades de manobra deste politico pragmãtico para quem, sempre, o momen 
to politico determinaria a conduta a seguir. Poder-se-iam multiplicar os argu
mentos para demonstrar que cada dia e mais indipensãvel a cooperação da comunj_ 
dade para manter o equilíbrio dos interesses individuais e sociais e para ob
ter o reconhecimento e respeito dos direitos inerentes i personalidade humana. 
Essa conclusão haverã de nos levar a enrolar-nos nas doutrinas coletivistas e, 
menos ainda, a apartar-nos do princípio essc1cial que sustenta a supremacia 
do individuo a respeito do Estado, cujo fim primordial e assegurar o bem-estar 
daquele, dentro da maior liberdade possivel 11 ( 2 ). 

l) Idem, 11El Estado no puede ser Indiferente 11,4/12/l944, in: idem, p.31;

2) Idem, 11Supremacia del Indivíduo", 24/13/1947, in: idem, p. 32.
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Entretanto, em outra oportunidade, "Limites do 

Estado 11 (18/l/l945), coloca serias duvidas sobre um aspecto totalmente con

trãrio e que estã, por certo, mais perto da realidade objetiva. "Não che

guemos a pensar que o Estado ê tudo e os individuos nada, porque o todo ê 

a nação, e o estado ê, dentro dela, uma sõ de suas partes" ( l ). 

Jã antes, a 6 de setembro de 1944, num discur

so intitulado "O Estado e a açao individual", Peron expressou ideias seme

lhantes ãs mencionadas. O Estado tem como incumbência traçar os grandes pl� 

nos para conseguir os objetivos politicos, econômicos e sociais da nação. 

A nação no conceito peronista, ê a grande unidade que engloba a todas as 

classes sociais; o 11povo 11

, a expressio populista vaga e difusa que aparece 

em outros de seus escritos e discursos, e que implica, ao mesmo tempo, uma 

afirmação que anula a açao individual º O Estado estã vinculado ã Nação co 

mo seu elemento ativo e dinâmico - através dos planos traçados por ele e de 

suas açoes concretizadas nestes planos" Assim, �ois, a ação individual estã 

submetida, não ê autônoma. 

Na citação seguinte, Peron mesmo o explicita: 

"os codigos outorgam a liberdade de ação". A liberdade de ação, no rigor do 

termo,não existe: atê ela ê outorgada.Em outra parte do discurso explica 

que a liberdade do consumidor implica numa negação da nação unida, porque 

nela estão os diferentes niveis de capacidade consumidora das classes so

ciais. No inicio do discurso, hã outro aspecto importante: a ordem ê obvia

mente, fruto de uma ação" Quem ê o autor da ordem? O Estado, naturalmente. 

Orientar o ordenamento social e econômico ·parece ser, então, uma afirmação 

medi ati zadora do fato real. "O Estado pode orientar o ordenamento soei a l e 

econômico, sem que por isso intervenha µara nada na ação individual que co_c 

responde ao industrial, ao comerciante, ao consumidor. Estes, conservando 

toda liberdade de ação que os cÕdigos fundamentais lhes outorguem, podem 

ajustar suas realizações aos grandes planos que o Estado trace para conse

guir os objetivos políticos, econômicos e sociais da Nação" ( 2 )v 

l) Idem, "Limites del Estado", 18/1/1945, in: Idem, p. 34;

2) Idem, "El Estado y la Acciõn Individual", 6/9/1944, in: idem, p. 32.
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De fato, o Estado é visto pela doutrina peronista 

corro urna. instância suprema. Em outra oportunidade, Perón o diz com clareza: 
deseja uma ''nação com doutrina e cultura profundamente humanistas, em tudo 

que nao se oponha ao [stado, nem o debilite". Mais adiante, frente à poss!_ 

bilidade de concretizar o que pensa, resvala para a linguagem vaga e difusa, 

corro tantas vezes, e ingressa no reino da retórica que disfarça o oportuni� 

rro político. Dificilrrente se pode entender o que significa "sentido e senti

rrento estatais". Talvez seja urna expressão vaga e substitutiva da idéia de 

fidelidade ao Estado. "Quereroc>s urna. nação com doutrina e cultura profunda

rrente hurna.nistas, em tudo quanto nao se oponha ou debilite ao Estado, e com 

sentido e senti.rrento estatais, enquanto não anule ou tiranize ao hoirem" ( 1 ) • 

Em dezembro de 1943, ao falar sobre as "Faculda

des privativas do Estado", Perón é llB.is claro, já que propõe seu rrodelo de 

Estado. M:xlelo que corresponde, 2ITl essência, ao Estado Absoluto (ab-solutUITF 

=por separação), quer dizer, radicalrrente em suas origens, o Estado separa

do das classes sociais. Em conseqüência, a função arbitral do Estado fica 

nanifesta e é uma de suas funções intrínsecas e específicas. A referência a 

vigilância do Estado é bastante sugestiva de um"status" de supremacia. Pe

rón admite clararrente a diferença entre patrões e trabalhadores. Admite tanr 

bém que não é fácil o desenvolvimento das relações jurídicas, econômicas e 

sociais entre eles. �1a..s o desenvolvimento de suas relações deve ter lugar 

em pacífica convivência; existe aí uma decisão anterior que corresponde aos 

interesses do Estado ou da classe no poder e que utiliza a este corro apare

lho de sua dominação. 

Da rresma forllB., existe o reconhecimento de que 

os patrões eludem o curnprinento de seus deveres. Por isso, critica-se o ca

pi talisrro liberal, de exploração direta, voraz. Por outro lado, o predomínio 

sindical é faculdade privativa do Estado. Os trabalhadores devem permanecer 

em sua condição. Existe, adernais, urna diferença "qualitativa" entre"livrar

-se da vigilância do Estado" e "eludir o cumprimento do dever" com "arrogar-

-se faculdade5 privativas do Estado", com o que Perón revela o caráter cor-

porativo do Estado em sua atuação de llB.nipulação dos traiJalhadores e sua

vinculação com os patrões, quer dizer, com a burguesia, ou uma fração desta

burguesia, a burguesia industrial ligada ao projeto capitalista nacional.

1) Idem, "El Estado y el Hombre", 31/10/1946, in Idem, p. 34.
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"Para que o desenvolvinEnto das relações jurídicas, eoonômicas e sociais 

entre patrões e trabalhadores tenha lugar em pacific.a convivência, nem os 

prirreiros podem livrar-se da vigilância do Estado, para eludir o cumprirre� 

to de seus deveres, nem os trabalhadores podem pretender o predomínio sin

dical para arrogar-se faculdades que são privativas do Estado" ( 1 ). 

Em outra oportunidade, ao justificar a "Tercera 

Posición", Perón repete a argurrentação já usada por Keynes ao criticar a 

teoria econômica de Adam Smith. 
rompa com o modo capitalista de 

tica ao liberalis�o clássico. 

Mas 

Assim, sua Terceira Posição, embora não 
produção, na realidade constitui uma cri-

Perón é claro ao caracterizar o papel do 

Estado, assunto que nos interessa de irrediato. O intervencionisno estatal 

oo canpo econânico e social é importante para corrigir e anular os perigos 

que o capitaliSITD liberal encerra. o capital e o trabalho formam um 
binômio cuja hanronia carrpete ao Estado preservar. "No aspecto econo 

mico-social, orgulho-ne de haver irrplantado a única política que me parece 

eficaz para manter os princípios que devem reger o mundo no futuro: apoio 

as justas reivindicações dos trabalhadores, melhor distribuição da riqueza 

em todos seus aspectos, procedinentos conciliatórios para dirimir os con

flitos entre capital e trabalho, intervencionismo do Estado em todos os 

problemas sociais e também nos econômicos,quando o sistema da livre inicia 

tiva ponha em perigo os interesses da coletividade ou quando se empregue 

para manter injustiças ou desigualdades" ( 2 ). 

Perón estava convencido que sua visão do Esta

do era a do "Estado .Mxlerno", um Estado er inentemente paternalista. O Esta� 

do Peronista vê no trabalhador a grandeza da nação e por isso atua decidi

darrente para protegê-lo. Com a finalidade evidente de que o trabalhador 
-

oontinue produzindo a grandeza da naçao ou a grandeza dos grupos dominan-

tes. "Esta é a orientação rredular de nossa concepção do Estado: a concep

ção do Estado rroderno onde o trabalho e a dignidade de cada trabalhador 

tenham sido conterrplados corro elerrento fundamental na fonnação das forças 

da nacionalidade. Se o trabalhador é o sue constrói e realiza, tem-se que 

1) Idem, "Facultades privativas del Estado", Dezembro 1943,in: idem,p.33;
2) · Idem, La Te.reera Posición Argentina, Ediciones Argentinas, Buenos Aires,

1973, p. 30.



respeitá-lo e dignificá-lo, e, adernais, cuidá-lo, alinentá-lo e levá-lo 

adiante, porque é, em síntese, a grandeza da nação" ( 1 ). 
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I::e outra parte, a concepção do Estado tutelar, 
do Estado paternalista,corn um ÍITifX)rtante papel corro anortecedor da luta de 

classes está, também, claramente caracterizado por Perón: "A reforma social 

argentina baseia-se nos princípios constitucionais de liberdade dentro da 

lei e da ordem, subm:tendo a livre detenninação dos homens às normas éticas 

e jurídicas que garantam uma sã convivência. Nesta ordein de idéias respei

ta-se a propriedade privada ao passo que se estinn.lla ao horrem que trabalha 

para rrelhorar sua situação, com o fim de estender a riqueza até carradas mais 

densas e até hoje afastadas do ffiÍn.im::) bem-estar. O Estado haverá de 

exercer sua função tutelar sobre todos os habitantes, dedicando sua atenção 

preferencial às classes :rrenos protegidas e capacitadas. E.,acima. de tudo isso, 

considero missão essencialissima. do governante procurar por todos os rreios o 

extermínio do ódio nos corações e da violência em ação" ( 2 ) • 

Na citação seguinte, percere-se muito bem que 

o berrrestar do trabalhador e a riqueza do Estado são dois lados de uma rresma.

rroeda: "A fórmula desejável não é a de que a riqueza nacional ou a riqueza do

Estado se consigam impedindo o enriqueci:rrento individual de cada trabalhador,

mas que se consigam buscando o meio pelo qual quanto maior seja o bem-estar 
econômico individual dos trabalhadores maior será a riqueza nacional" ( 3 ). 

Mais direto, no entanto, Perón se manifesta 

logo a seguir. Aí especifica o que realITe.nte o trabalhador significa para o 

Estado, ou para as classes dominantes: "O cuidado do material humano está, 

para nós, em prirreiro plano, porque assim corro um patrão cuida de uma. rráquina 

valiosa, para o Estado a máquina mais valiosa é o homem, e organizar o cuida

do deste horrem
J

tanto �o físico, corro no rroral, é fundamental". ( 4 ). 

Existem, ainda, outros muitos exerrplos da im
portância do Estado no pensamento peronista, carro, por exerrplo: "Quando um 

1) Idem, p. 32;
2) Idem, "Seis ArtÍculos Periodisticos de Perón", Subsecret�ía de Inforrna

ción de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1948, pp. 21/41;
3) Idem, Ia Tercera Posición Argentina, op.cit., p. 33;
4) Idem.
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Estado não e dano de seus atos, de suas decisões, de seu futuro e de sua gr� 

;deza, a vida não vale a pena ser vivida" ( 1 ) •

Haveria que se perguntar, no entanto, para quem 

a vida nao vale a pena ser vivida. Mas, a tal ponto chega a importância 

do Estado, nesta visão,que ele emergiria
1

inclusive,do plano social. A esfera 

social acaba sendo o fundamento sobre o qual o Estado se erige: "O Estado é, 

então, sorna de peculiaridades, conjunção de vontades múltiplas unidas pela 

tradição, pelo direito a uma existência melhor e pelo desejo de bem comum"(2). 

O pa.pel tutelar do Estado, central no conceito 

peronista do Estado, fica sublinhado novamente quando Perón se refere à"Ter

ceira Posição" argentina: "A Terceira Posição argentina, pois, coneça por 

dignificar a vida do individuo em cada canglorrerado nacional. E o faz rredian

te a justiça social, quer dizer, equilibrando dentro de seu seio
1
graças à su

prema tutela do Estado, suas duas forças dinâmicas e antitéticas: o trabalho 

e o capital. Não o faz nediante o sacrifício de um em benefício do outro:per

segue sua conciliação e o consegue, antepondo às ambições de cada urna delas 

o nobre i.rrperativo de respeitar, sobre todas as coisas, os suprerros interes

ses do indivíduo e da pátria" ( 3 ).

Segundo Perón, o Est;,.do atuaria na Argentina em 

ftmção do horcern e se bem que esta afirmação tenha toda a indeterminação ima

ginável, Perón não se preocupa em explicá-la mais. Mantém, assim, consigo 

este trunfo de tipo retórico em seu oportunisrro político. Ao tentar vinculá

-lo à chamada Terceria Posição, procurando distingui-lo tanto do Estado co

munista(seria o Estado socialista, por certo), corno do capitalista (em ver

dade suas críticas se dirigem sempre ao capitalisrro liberal), Perón o refe

re da seguinte maneira: "A 'I-e.rceira Posição" não significa isolamento erre

nos uma posição equívoca e equidistante entre capitalisrro e comunisrro. O Es

tado para os argentinos, atua em função do honem, deste harrem subrretido em 

outras pa.rtes às próprias necessidades de i.: -ia estrutura política abstrata, 

que o sacrifica a seus fins desumanos e que, na vigência do regime capitali� 

ta, vive ilusória liberdade sem outro dever que o de coadjuvar J enriqueci

:rrento de urna classe privilegiada" ( 4 ). 

1) Idem, p.38;
2) Idem, p. 11;

3) Idem, p.13;
4) Idem, p.15.
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No âmbito da concepção peronista do Estado há, 

ainda, outro aspecto que não pode ser ignorado: o da identificação do Esta

do com o governante, corno chefe, com o condutor, corro Perón gostava de eh� 

mar-se a si rresrro. Esta identificação existe em outra relação, numa. es

fera mais ampla, a do Estado com os sindicatos. O Estado que se relaciona 

cnn os organisrros representativos da classe operária, o que manipula a cl� 

se operária, em suma, o Estado instância suprema, o Estado corporativo, exi 
ge a presença i:,ersanalista do chefe, do condutor. 

Em realidade, o Estado peronista, visto cano 

instituição com seu líder, na rrentalidade populc.r sindical abarca, com 

acréscirros, a função do caudilho: somente através de sua aceitação fiel e 

inoondicional é que o enlace identificatório entre o caudilho e suas massas 

estará selado e, sorrente então, as conquistas e lutas contra o inimigo pod� 

rão ter sucesso. A.ssim, quando o Esl-ado Pcronista cai, o rrovimento não se 

mantém, a rigor, pelo partido peroni.sta - ainda que este exista -, nem pe

la burocracia que se estilhaça junto com a queda. O rrovirrento é mantido e 

afirmado muito mais pelas massas, que persistem fielmente na luta por seu 

líder. De outra parte, esta relação de massas e estado-caudilho tinha que, 

fatalrrente, narginalizar, por incompatibilidade, o sindicaliSITD tradicional 

de horizonte anti-estatista e com vinculaçJes internacionais. 

A insistência permmente na identificação do 

Estado com seu governante é, portanto, marca do Peronisrro.Isto permite que 

o condutor chegue a perguntar: "Que pode haver de mais importante para um
país que seu governo e a condução de seu povo?" E ele rnesrro tenta responder,
acentuando a identificação do Estado com seu governante, enfatizando, e até 

absolutizando,a i.mpJrtância do governante: "E pensar que terros perdido cem

anos sem dedicar-nos a aprender e ensinar isto, que é o mais fundamental 

para o país, para que tenhamos depois 'amateurs' fazendo política, 'amateurs' 

fazendo a condução e 'amateurs ' governando, quando deveríarros ter homens 
perfeitamente formados nisto que é o mais fundairental para todos os argenti

nos. Um erro que cOTIEte um argentino é ele quem o sofre, mas um erro que � 

rrete um governante o sofrem os dezessete milhões. Nós deverros ser os mais 

iriteressados em ir formando toda urna escola disto. Deverros ter, prirreiro, 

homens formados nas virtudes; logo, na capacidade para o comando e para a 

condução e na capacidade para o governo. Essa é nossa orientação" ( 1 ) . 

1) Idem, Conducción Política, cit., p. 271.
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Em outro norrento Perón refere-se à desunião, ao 

desacordo entre os argentinos e às dificuldades do governo. Urna declaração 

p::isterior, no entanto, revela, desde o ponto de vista do governante,a imp:)r

tância da busca da conciliação, da união das diferentes classes sociais. 

Em função da absolutização sue Perón faz da pró

pria função do chefe de Estado, da função governamental, chega a subrreter toda 

a infra-estrutura social da nação argentina à ação do governo, este sim, res

ponsável por fazer avançar a nação.A população, as diferentes classes sociais, 

são agentes passivos de uma ação que parte de uma instância superior, do Esta 

do, ou rrelhor, segundo Perón, do chefe do Estado, do governante: "Os Senhores 

imaginam que todas as dificuldades que encontra o governo para fazer marchar 

a naçao numa nesma direção - tendo em conta os dois objetivos fundamentais de 

fazer a felicidade do povo e a grandeza da nação-, se devem ao desacordo que 

existe entre os próprios argentinos. Uns querem a independência econômica e 

outros não a querem. Uns querem a justiça social e outros não a querem. Uns 

querem a soberania política e outros não a querem. Quando são três coisas 

que nenhum argentino :p:xieria deixar de querer!" ( 1 }. 

Desde o ponto de vista da concepção peronista, 

o governar se transforna numa tarefa que é sobrenodo difícil: uma arte. A

partir de urra previsão "maquiavélica", procura-se um equilíbrio e se joga

entre interesses opostos, em que calculadarrente, tendo em vista o todo, se

transige no acessório e secundário para exigir no fundamental: "Alguns crêem

que governar ou conduzir é fazer SelllJre o que a gente quer. Erro grave. No

goven10, para que a gente possa fazer 50% do que se quer, tem que se pennitir

que os outros façam os outros 50% do que eles querem. Tem que se ter a habili

da.de para que os sejam os fundamentais. Os que são sempre amigos

de fazer a sua vontade, terminam por não fazê-la de maneira algrna. Vocês já

devem tE!r visto isto entre os próprios corrpanheiros. Existem alguns voluntari� 

sos, que serrpre querem impor sua vontade, que nunca transigem oom os outros. 

Se trabalham em sua circunscrição, tudo haverá de ser para eles. Estes são 

perigosos, nunca chegam longe e se matam sozinhos no caminho. Não foram capa

zes de desprender-se destes 50% e ignorar que, em r:olitica, carro em tudo, 

aquele que muito abarca, pouco aperta" ( 2 ). 

1) Idem, "Dificultades gubemativas y desacuerdo entre argentinos", in: Idem,
p� 47;

2) Idem, Conducción Política, op.cit., p. 36.
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Esta condição que se exige do governante, ou do 

condutor, palavra do agrado de Perón, ou seja, a de um habilidoso "manipula

dor social", é, segundo ele, incompatível com a onipotência. O condutor terá 

que ceder algo de sua onipotência para 1 oder ser o coridutor em condições de 

equilibrar os interesses contrapostos. Nisto radicaria, na concepção peronis

ta, ba.sic3I!El1te, a ausência da onipotência. Corno vererros na continuação,Perôn 

critica os condutores incapazes de observar esta regra elementar, ao sentire� 

-se semi-deuses. A utilização do termo semi-deus e,por sua vez,interessante e

sintomática, já que descobre a preocupã.ção do próprio Perón pelo tenro. Está

preocupado com a ideia do semi-deus, expressão que lhe ocorreu e utilizou.Pe ·

rón tem consciência,no entanto, do perigo dos riscos disto, e afirma que se

oonstitui numa tentação. O passo seguinte de sentir-se semi-deus é perder a

condição e a capacidade de ser condutor, é "meter la pata" em sua singular

e.vpressao. Então, para ni:Ío "meter la p.J.ta" tem (íUe se fj -::ar um t,7nto fora des

ta condição. Em tenros gerais, é a rresma critica que, no canpo econômico, Pe

rón faz ao capitalista explorador, que por não dar um pouco "mete la pata" e,

por isso, correça a fi:rmar sua sentença de rnorte. "Algurras vezes os conduto

res crêem que chegaram ao pináculo da glória e se sentem semi-deu.ses. Então,

"rreten J;:i pat-.a" todos os dias. Os condutores são apenas horrens, cem todas as

misérias, ainda que com todas as virtudes dos demais homens. Quando um

condutor crê que chegou a ser um enviado de Deus, começa a se perder. Abusa

de sua autoridade e de seu p:xler; não respeita os harens e despreza o povo.

AÍ careça a finnar sua sentença de morte" ( 1 ).

Como vimos, o hábil equilibrio que o condutor e 

o governante devem considerar e dominar perfeitamente, corresponde, em nível

social, ao conceito peronista de unidade nacional, e, em nível econômico, à

sua concepção de um equilÍbrio entre trabalho e capital.

Esta idéia fundamental de equilíbrio, hanronia, 

conciliação, sempre presente em Perón, é '.::ambém uma condição indispensável 

para o funcionamento da máquina administrativa e da própria organização esta

tal. Assim, "a organização do Estado nroemo exige um absoluto ajuste de to

das suas molas. Se uma só de suas engrenagens não funciona dentro da harmonia 

total, a máquina há de sofrer em sua marcha e até haverá de chegar a deter-se" 
( 2 ) • 

1) Idem, "Vanidad estéril de los gobernantes", in: Idem, p. 35;
2) Idem, Lbctrina Peronista, op. cit.,p. 235.
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E,caTD se sabe, o projeto :peronista, provisório, 

p::>r certo, apesar de tcxlos os propósitos e intentos de Perón, não pôde con

cretizar na realidade o Estado que sua conceituação voluntarista propugnava. 

Na realidade, esta fantástica engenharia p::>lÍtica no âmbito do Estado, a su

prema instância, teria de se desdobrar na direção do controle - realidade es

tática, obviarrente - da realidade social em nível interno e não tinha corro 

eludir a :persistente ação .imperialista em nível externo. 

Pode-se dizer, então, que Perón não conseguiu, 

na organização do Estado, o absoluto ajuste de todas as suas engrenagens. Sua 

queda em 1955 revela este fato de farreia cabal. 

Sua dep::>sição não liquida, no entanto, a relação 

estadcr-governante c:an suas massas. A força desta relação e a própria força 

do fenômeno de massas engendrado pelo Peronisrro não foi, desde logo, enten

dida pelos militares que pretenderam varrer o Peronisrro da Argentina por de

creto, mas também não foi entendida, ou foi subestimada, p::>r estudiosos e� 

listas de variadas correntes de pensarrento que, pelos tempos afora, incorre

ram, sempre de novo, em erros abismais de avaliação quando o faziam em rela

ção ao significado do Peronisrro ou, aos rrarrentos e à maneira em que ele teria 

seu fim - "wishfull thinking", por certo - nos seus efeitos sobre a socie

dade argentina • 



5.4. A política econômica peronista 

5.4.l. Apogeu e decadência econômica 

344) 

Desde a perspectiva econômica, a primeira constata 
ção relevante a ser feita é a de que, quando da ascensão peronista, em 
1943, a produção industrial ja predominava sobre a 11agrícola-ganadera 11

Mais que isso, o crescimento industrial argentino em termos da (l).
porcentagem de produtos indL1striais exportados sobre o total das expo� 
tações é bastante significativo, como se vera adiante. 

Este desenvolvimento industrial ocorria, no entan 
to, no âmbito da continuidade e manutenção da infra-estrutura tradicio 
nal que se revelava, por sua vez, crescentemente, um estorvo para o pr� 
prio desenvolvimento industrial. Exemplo concreto, nesse sentido, está 
dado pelo sistema de transporte, reduzido praticamente ã ferrovia que, 
introduzida na fase de economia primaria de exportação, obedecia aos 
propósitos de operacionalização do mercado importador-exportador. A di� 
posição de suas linhas era tal que estas ligavam todas as regiões da 
nação com o porto de Buenos Aire� e não as diferentes regiões entre si, 
o que seria de fundamental importância para o desenvolvimento da indús
tria substitutiva de importações, necessitada de um mercado interno com
condições de expansao.

Outro ponto de estrangulamento era constitufdo p� 
la disponibilidade energética bastante escassa. Não havia energia capaz 
de sustentar um desenvolvimento industrial auto-sustentado. 

Ademais, desde a perspectiva exclusiva da própria 
indústria, esta se reduzia ã indústria de bens de consumo não durãveis 
(alimentação, tecidos, vestimenta). A Argentina carecia de uma indústria 
de base. A dependência do exterior constituía-se num freio para que o 
pais pudesse fazer coincidir suas estruturas com um desenvolvimento in
dustrial significativo. O transporte, para modificar-se e adequar-se ã 

nova situação, dependia das importações de locomot·ivas, caminhões, aut� 
móveis; a tecnificação do campo, da importação de tratores e implementas 

l) Veja-se quadro na página
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agricolas, e a expansao da indústria, da importação de maquinaria, equi
pamentos, combustiveis e matérias-primas semi-elaboradas. 

Nesse sentido, observe-se ainda que o transpor
te interno 2 todo o fornecimento de combustível era dominado pelos mono
pÕlios ingleses. E os monopólios norte-americanos e alemães em menor me
dida dominavam a produção de energia e manufaturas. Dois monopólios con
trolavam a exportação dos cereais, e os frigorificos ingleses e norte-ame 
ricanos o de carnes.Alem disso, as grandes reservas em divisas acumuladas 
durante a Segunda Guerra Mundial eram compensadas, negativamente, pela 
existência de enonnes dívidas tipicas de uma nação dependente. O pais era 
potencialmente rico, mas o desenvolvimento capitalista deformado obstacu
lizava a realização de todas as suas potencialidades.E a Grã-Bretanha e os 
Estados Unidos da América do Norte, paises provedores de bens de produção 
por excelência, continuavam na linha direta do favorecimento porque atê 
elas se transferiram capitais argentinos em grandes proporções, inclusive 
depõsitos oficiais de ouro. 

Falar-se, então, de uma produção industrial que 
supera a agrícola nao significa, de nenhuma maneira, falar-se da liqui
dação da tradicional extroversão econômica argentina. O período da guer
ra possibilitou, indubitavelmente, uma significativa acumulação de divi
sas ã Argentina. Este processo, entretanto, não alterava qualquer estru
tura interna na Argentina e ocorria no âmbito do quadro geral dos "respi
radouros" que o sistema proporciona ao capitalismo periférico nos perio
dos de grandes convulsões bélicas. 

Assim, tendo esta base de otimismo como pano de 
fundo e como relativo impulso inicial, o regime peronista tentará atacar 
os fatores de estrangulamento da economia argentina. Irã atacá-los ã sua 
maneira, isto e: com o grau de profundidade que a aliança de classes cons 
titutiva do peronismo permitir. Os rótulos de "reformismo", ou ainda o de 

"modernização", dados genericamente ãs alterações procedidas pelo Peroni� 
mo, tentam qualificar este grau de profundidade. O projeto de desenvolvi
mento nacional autônomo, a modernização das estruturas capitalistas, os 
beneficias dados ã classe operária� a politica de harmonia social, obed� 
cem a este espirita reformista que envolve e caracteriza o Peronismo. Ao 
deciarar-se anti-capitalista e afirmar ser partidário de uma terceira po-
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sição Perõn estava, na verdade, condenando o capitalismo liberal que
1

no 

âmbito da divisão internacional do trabalho
>
reservava ã Argentina o sub

desenvolvimento, a partir de sua função de produtora de matérias-primas 

e alimentos. 
As avaliações peronistas da situação econômica 

argentina quando de sua chegada ao poder, eram, no entanto, otimistas. Ou 

melhor, havia no período da Segunda Guerra Mundial e no imediato põs-gue� 
ra, uma base real para o otimismo. Os dados são concretos, a realidade o 
avaliza. Quatro meses depois de haver chegado a presidência, durante o ato 
de apresentação do Plano Quinquenal que seria executado de 1947/1951, Pe
rõn traça o seguinte quadro da situação financeira argentina: 11Nosso cré
dito, podemos afirmã-lo, ê forte. Somente dois países, de grande sol 

vência, devem-nos no momento presente, quase 8 bilhões de pesos.Não existe 
pais que não tenha uma dívida material ou espiritual com a Argentina. So
mente no Banco da França temos depositadas 16 toneladas e meia de ouro. A 
garantia do ouro de nossa moeda para a circulação monetária é, neste momen 
to, de 1 ,44 por cada peso, quando alguns dos países mais poderosos da ter
ra têm somente a garantia 0,02. Não devemos um único centavo ao exterior e 
a divida interna totalmente consolidada não passa de 10 milhões de pesos 

num pais, como o nosso, cujo crédito patrimonial, do Estado somente, deve 

passar em muito os 30 milhões de pesos'' ( l ). 

Mãrio Martins acrescenta que a porcentagem de gara� 
tia sobre o meio circulante, nas vésperas da ascensão de Perõn ao governo, 

alcançou o fabuloso índice de 161%, enquanto as exigências clássicas esta
belecem como base de solidez 25%. O novo governo dispunha de mais de 5 bi
lhões de pesos em ouro, dÕlar e outras divisas para uma circulação monetá
ria que não chegava aos 3 bilhões de pesos ( 2 ). 

A Argentina vivia, portanto, um momento singular de 
sua histõria enquanto o continente europeu e outras partes do mundo padeciam 
as conseqüências da guerra. Em outra passagem da mensagem citada, Perõn re
vela ainda o otimismo, mas mais que isso, que percebia cabalmente, as alte 

l) ln Mãrio Martins - Perõn - Um Confronto entre Argentina e o Brasil,
Edições do Povo, Rio de Janeiro, 1950, pp. 110/111 

2) Idem, p . 111 .
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raçoes na prõpria correlação imediata de forças em termos do mercado i!!_ 
ternacional: "Senhores: o quadro atual do comércio mundial, como conse
q�ência da guerra, trouxe fenômenos econômicos ate agora desconhecidos� 
O normal era que mendigãssemos mercados; hoje a situação e distinta por 
completo, porque o mundo,atualmente na miséria, deve pedir muitas vezes 
como esmola o que necessita para comer" ( 1 ). 

Se nos ativermos, no entanto, ao período es
pecífico da guerra, verificaremos que a prosperidade argentina dela de
pendia em grande medida. Com efeito, ã diminuição da exportação de grãos 
à Europa correpondeu, internamente, o crescimento industrial dentro do 
esquema da substituição das importações. Em conseq�ência importava-se me 
nos: em 1943 importava-se menos de um terço do volume importado em 

1937 ( 2 ) . 

De outra parte, apesar de a industria nacional 
invariãvelmente susbstituir os produtos industriais que as metrópoles 
estavam impedidas de vender ã Argentina por motivo da guerra com equipa
mentos antiquados, ainda assim ocorre no período do conflito mundial um 
considerãvel aumento do produto nacional bruto. 

1 ) 
2) 

ARGENTINA 

CRESCIMENTO DO PRODUTO NACIONAL BRUTO (PNB) EM RELAÇAO AO CRESCIMENTO 
POPULACIONAL EM 2 PERIODOS SUBSEQUENTES: ANTES E DURANTE A SEGUNDA 

CRESCIMENTO PNB 

1929/1939 
1939/1944 

14,5 
19 ,4 

GUERRA MUNDIAL (EM PORCENTAGEM) 

CRESCIMENTO POPULAÇAO 

20,3 
8,4 

FONTE: Programa Conjunto para el Desarrollo Agropecuctrio e Indus
trial, CGE, Tomo I, ler. Informe, Semestre 15/5/1962 a 15/11/ 
1962. noviembre de 1962, Buenos Aires, p. 80. 

Idem 
Walter Beveraggi Allende, El Servicio del Capital Extranjero y el Con 
trol de Cambios(La Experiencia Argentina de 1900 a 1943), Ed.Fondo de 
Cultura Econômica, México, 1954, p. 201 
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O quadro mostra considerável aumento do PNB que. 
em 5 anos.durante a guerra, é bem maior que na década anterior, enquanto 
o crescimento populacional vinha perdendo intensidade.

Ao mesmo tempo em que tal ocorre. parte-se para 
a modernização do aparelho estatal procedente do sistema agrário-comercial 
dos 11terratenientes 11

: a 11Direcciõn de Industria y Comercio", pequeno escri 
tõrio. com duas dezenas de empregados. vinculada ao Ministério da Agricul
tura, serã substituída em 1943 pelo Ministério da Indústria. Nele figura
rã uma nova dependência: a 1

1Direcciõn de Política Econõmica 11 dirigida por 
discípulos de Alejandro Burge. 

O crescimento industrial era de grandes proporções: 

CRESCIMENTO INDUSTRIAL ARGENTINO 

PORCENTAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS EXPORTADOS SOBRE O TOTAL DAS 
EXPORTAÇÕES 

1939 5,4 
1943 35 

FONTE: La Naciõn, in: Jorge Abelardo Ramos, cit., p. 118 

Igualmente os indices de ocupação industrial su
biam constantemente com a Segunda Guerra Mundial influindo neste desenvol
vimento. A neutralidade no conflito mundial era vantajosa para a Argentina 
do ponto de vista econômico. Ela obtinha do conflito os melhores dividendos 
possíveis. Era uma nação periférica que atuava calculadamente a este respel 
to. Era, na concepção peronista,uma forma de soberania,pois não decorria 
de qualquer tipo de atrelamento político. 

Vejam-se ainda outros dados significativos: entre 
1939 e 1945 a produção de tecidos de algodão aumentou em 92%, com exporta
ções de tecidos e de outros produtos manufaturados para a América Latina e 
Ãfrica do Sul ( l ). Em 1943, além do grande volume de exportações, a in-

l) CEPAL, Estudio Económico de América Latina, Ed.Naciones Unidas, N.York, 
1948. p. 60 
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dustria argentina conseguiu produzir 80% do' produtos que o pais consumia, 
com o que a Argentina obtinha um superãvit jamais alcançado na histõria de 
sua balança de pagamentos: mais de 1 bilhão de pesos (média em 1941 de 100 
dÕlares igual�a 423,58 pesos).Em 1942 a Argeniina exportou para nações da 
América Latina 200 milhões de pesos, e em 1943, 323 milhões, o que equivale 
a um aumento de 47% ( 1 ). 

Como conseqüência natural de todo este desenvol
vimento, o governo militar criou

J
em 4 de abril de 1944, o Banco de Crédito 

Industrial Argentino com um capital de 50 milhões de pesos ( 2 ). 
Observe-se ainda que, ao mesmo tempo, jã estã em 

funcionamento (desde novembro de 1943) a "Secretaria de Trabajo y Previsiôn'; 
cujo titular era o Coronel Juan Domingo Perôn,que imprimia uma nova orienta
ção sindical destinada a modficar por completo o panorama sindical argentino 
na década seguinte. A criação do ambicioso Plano Quinquenal mais adiant�e 
que se levaria a cabo nos anos 1947/1951, ocorria na esteira deste processo 
em andamento. 

Por outro lado, num processo que se tornarã sem
pre mais visível com o passar dos anos, ocorria a simultânea dilapidação dos 
recursos amealhados durante o conflito mundial e que eram� inegavelmente,uma 
base importantíssima para um autêntico desenvolvimento econômico que poderia 
ocorrer nos anos posteriores ã Segunda Guerra Mundial. Nunca em outro momen
to histórico, uma nação de capitalismo periférico havia desfrutado de uma 
conjuntura tão favorãvel para o arranque rumo ao desenvolvimento autônomo na 
cional. 

Quando do início da Segunda Guerra Mundial a Argen 
tina jâ era uma naçao em que a produção industrial representava um papel da 
mais alta relevância na economia do pais. Não tinha, inclusive, nesse parti
cular, qualquer concorrência em nível latino-americano. A guerra, com a con
seqüente restrição das exportações inglesas e norte-americanas, levou o go
verno a abandonar o livre-cambismo para defender pontos de vista protecioni� 
tas. As incertezas provocadas pela situação na Europa, onde a guerra ainda 
não estava definida, poderiam afetar profundamente as exportações argentinas, 
o que faz que o Ministro da Fazenda Federico Pinedo, conhecido livre-

1) In Walter Baveraggi Allende, cit., p. 206;
2) La Prensa, 5/4/1944, citado por Jorge Abelar,10 Ramos, cit. ,p. 118.
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-cambista, conceba, em 1940, um Plano de Emergência, mediante o qual pro

pugna um impulso industrial que evitaria possíveis conflitos sociais, e

adota medidas protetoras.

Como se disse, a industria tinha na Argentina, 

jã em principios da década de 1940, um papel preponderante na economia.Uma 

comparaçao com o Brasil, a segunda nação mais industrializada naquele mo

mento, em numero de estabelecimentos industriais e trabalhadores, revela 

os seguintes dados: 

ARGENTINA E BRASIL 

NOMERO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E OPERARIOS EMPREGADOS 

( ANO 1941 

ARGENTINA 

BRASIL 

ESTABELECIMENTOS 
I NDUSTR !AIS 

69.484 

49.418 

FONTE: Maria Martins, cit. ,p. 269 

OPERARIOS 
EMPREGADOS 

l. 034. 000

960. 000

No caso argentino deve-se considerar, no entan 

to, que,do total das empresas industriais, 16 mil estavam postas em funcio

namento unicamente por seus proprietãrios, 35.800 eram estabelecimentos 

de ate 5 empregados e 17 mil de ate 25 trabalhadores(l). Como temos ai 

um total de 68.800 industrias, conclui-se, então, que apenas por volta de 

684 empresas tinham mais de 25 operãrios. Estes minimizam, portanto, rela

tivamente, a própria importância do desenvolvimento industrial em questão. 

Ou, mostram sua falta de "encorpamento". 

Alem disso, no Censo de 1946, 85% das empresas 

estão reduzidas a oficinas de ate 10 operãrios. No Censo de 1954, esta po� 

centagem se eleva a 90% ( 2 ). Em 1954, 1.126 estebelecimentos(0,74% do t� 

1) Mário Martins, cit., p. 269
2) -José Luis de Imaz, Los que Mandan, cit., p. 163
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tal) ocupavam 39% dos operários e arrojavam 52% da produção. Somente 69 

estabelecimentos (0.05% do total existente) forneciam 20% do valor prod� 

zido por toda a indústria ( 1 ). E igualmente significativo a este respei 

to o dado de que, no periodo 1925/1929, a população fabril representava 

20,8% dos economicamente ativos, porcentagem esta que ascendeu a 23,9% d� 

rante o periodo peronista. Ademais, os setores fabris e terciários juntos 

representavam 64% no primeiro periodo, e alcançaram 74% entre 1945 e 1949 

( 2 ). 

A conclusão a que se chega é que era baixo o 

número de grandes indústrias que utilizavam muitos operãrios e que eram 

responsáveis pela maior parte da produção 1 ndustrial argentina. A grande 

maioria das indústrias estava constituída por estabelecimentos pequenos, 

muitos, inclusive, de tipo artesanal. Por outra parte, estas cifras reve

lam uma involução com referência ao processo de concentração econômica 

universal. Desde o ponto de vista do grupo empresarial, emergem com toda 

evidência dois niveis de estratificação extremos: a minoria de grande con

centração industrial e a imensa maioria em nível de oficina manual. 

Ressalta, ainda, ã vista a heterogeneidade 

do grupo empresarial, simultâneo ã inexpressividade de um estrato empresa

rial intermediário, fundamental para o gradual desenvolvimento da indústria 

argentina. Estes dois distintos níveis empresariais correspondem, por certo, 

a um desenvolvimento capitalista desarticulado. Entretanto, é deste diminu

to estrato médio de empresas que surgem as lideranças das duas centrais em

presariais, a UI ( 1

1Uniõn Industrial 11

) e a CGE ( 11Confederaciõn General Econõ 

mica 11

). 

Em algo, no entanto, identificavam-se todos es

tes empresãrios: possufam as tipicas caracteristicas da burguesia latino-am� 

ricana e, longe de ser ascetas, procuravam ascender e consolidar suas empr� 

sas mediante o respaldo direto do poder politico. 

Examinando-se mais de perto as características 

fundamentais das duas entidades empresariais, pode-se observar que a 11Uni-

1) ln Gustavo Polit, Fichas, Ed.Nueva Visiõn, Buenos Aires.Ano l ,n9 l ,1964,
p. 64

2) José Luis de Imaz,idem, p.214
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õn Industrial" sofreu intervenção em 1946 e esteve submetida a um proce� 
so de congelamento durante o período peronista. Depois da queda de Perôn 
pôde reestruturar seus quadros e refazer sua vida institucional .A "Confe

deraciôn General Econômica(CGE)", por sua vez, constituiu-se em 1951 como 
resultado de um movimento iniciado entre empresários do interior do país

J

em oposição ã predominância portenha na condução da política empresarial. 
Durante o último período peronista (1951/1955) a CGE contou com o apoio do 
regime, que procurou convertê-la na expressão legalizada dos empresários. 
Depois da derrubada do Peronismo, a CGE sofreu intervenção(em 1956) e so
mente dois anos depois pôde reestrurar-se novamente.Ainda que nem todos 
os dirigentes cegeistas fossem peronistas, ê, no entanto, certo que a en
tidade esteve, de fato, identificada com o regime. Desde o ponto de vista 

de sua organização, a CGE agrupava três federações por tipo de atividade: 
a da Indústria, a do Comêrcio e a da Produção, que atuavam juntamente a f� 
derações provinciais múltiplas. Na CGE predominavam as médias e pequenas 
empresas, ao contrário da "Uniõn Industrial", onde predominavam as grandes 
empresas, com o que se entende que se haja oposto ao peronismo quando este 
chegou ao poder. 

Além disso, ambas entidades tinham ainda marca

das diferenças ideológicas. A UI estava identificada ideolõgicamente com a 
ortodoxia econômica liberal (economia liberal clãssica). A CGE, por sua 

vez, ainda que não rechaçasse a defesa da "economia de mercado" e a "livre 

iniciativa'' no campo econômico, enquadrava suas declarações num lineamento 

de tipo "estruturalista" ao propugnar uma planificação regulada conjunta
mente pela iniciativa privada, sob a supervisão do Estado. Identificava
-se, destarte, com as formulações usuais da CEPAL, ao mesmo tempo que se 
inseria nos lineamentos de tipo econômico do regime peronista. 

Este, por sua vez, impulsionou, indiscut,velme!!_ 

teJuma política de incremento industrial. Entretanto, esta industrializa
ção, feita praticamente a qualquer preço, permaneceu circunscrita de forma 
quase exclusiva à indústria de bens de consumo não durãvel e dependendo, 
inclusive, quase sempre de matêrias-primas e atê de capitais estrangeiros. 
Por outra parte, considere-se que a indústria argentina constituiu-se a 
partir de burguesia agrária, em nível interno, e a partir do imperialismo 

,

em nível externo. A indústria argentina constituiu-se, então, sob o signo 
da dependência, e se viu envolta por um circulo: os latifundiãrios indus-



353) 

trializavam para investir seus lucros. Logo, os industriais voltam ã terra 
para investir seu dinheiro. Não hã, portanto, no caso argentino, antagoni� 
mo entre a burguesia industrial e a burguesia agrária. Mas, as semelhanças 
nao permenecem circunscritas apenas nas origens da burguesia industrial, 
mas prosseguem, a partir dai, na mentalidade, nos valores e na conduta co 
mo classes sociais. A taxa de lucros obtida na atividade industrial era 
elevadissima: Julio Mafud considera que em 1950 a taxa de lucro sobre o ca 
pital invertido era nos EEUU de 9%, enquanto 
tre 20 e 25% ( 1 ) . 

na Argentina oscilava en-

Assim, para esta burguesia sem asces�o passo 
seguinte, imediato e natural, foi o da imitação da burguesia agrária no co� 
sumo de artigos importados. A burguesia industrial argentina revelava, por
tanto, uma ineqivoca vocação parasitãria, isto é, gastava e comprava fora 
do pais o que ganhava dentro. Procurava, ademais, investir seu capital in
variavelmente onde houvesse a mais elevada taxa de lucro possivel, lugar r� 
servado na Argentina, naquele momento, ãs industrias de bens de consumo não 
durãvel. 

Tenha-se presente, por outro lado, a coincidê� 
eia desta realidade com a politica social peronista que visava ã rãpida di� 
tribuição de riqueza. O processo simultâneo, de acordo com o qual o governo 
peronista regulava tarifas alfandegárias e controles cambiais, enquanto a 
burguesia industrial acumulava e aplicava seu capital, permitiu ao governo 
cumprir sua politica de bem-estar social. O governo distribuía bens e a 
burguesia industrial perseguia o mãximo de lucros através da inversão de 
seu capital nas industrias leves de consumo. 

Efetivamente, a industria pesada não libera 
grandes lucros de imediato. Da mesma forma, as inversões e os produtos da 
indústria pesada dificilmente se enquadram numa politica social de distri
buição imediata de bens que era o desiderato do regime peronista. Os bene
ficias da industria pesada, além de serem de elaboração lenta e prolongada, 
chegam ã população de forma abstrata e impessoal, o que não coincidia com 
os objetivos imediatistas da politica social peronista. 

l) Julio Mafud, cit. ,p. 165
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A incapacidade do regime peronista para aprofundar 
uma pol,tica de incremento da industria de base foi um dos pontos focais a 
motivarem a prõrpia queda de Perõn em 1955. Antes disso, tal incapacidade 
teve uma influência decisiva na rãpida dissipação das reservas monetãrias 
e de ouro. 

ARGENTINA 

RESERVAS DE OURO E DIVISAS 
EM PESOS 

ANO J PORCENTAGEM EM 

1946 
1948 

OURO PURO 
6.157.000.000 62 
2.770.650.000 15 

FONTE: Banco Central de la República Argentina, in: Mário 
Martins, op. cit., p. 280 

O quadro mostra que,em 1948, mais da metade das di
visas de 1946 estavam perdidas e que dos 45% que restavam apenas 15% eram 
ouro. Observe-se, ainda, que esta fantãstica e vertiginosa inversão no fun 
do de divisas acumuladas durante a guerra e,ao mesmo tempo

1 
simultânea 

à considerãvel queda dos preços agricolas no mercado mundial. 
Ao mesmo tempo, a queda do Ministro da Fazenda Mi

guel Miranda quando a década de 1940 chegava ao fim, assinalava o termino 
da 11idade de ouro" do regime peronista. Miranda fazia parte de uma minoria 
de industriais que decidiu, desde o princípio, apoiar o regime peronista, 
defendendo os interesses da industria de bens de consumo não durãveis. A 
saida de Miranda do governo coincide com o cessamento do crescimento in
dustrial, a queda dos valores das exportações argentinas e a dissipação 
das divisas acumuladas durante a guerra. 

Os planos fundados num crescimento econômico promo
vido pelas exportações agrãrias no quadro da velha ordem revelavam, destar 
te, sua extrema fragilidade e falta de perspectiva em direção ao futuro. 

- 1 

Scanner
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Toda e qualquer alternativa teria de começar pela conversao do pampa, pe

cuãrio e agricola, na base do desenvolvimento industrial a partir da ex

propriação da oligarquia, o que teria início, obviamente, com a reforma 
agrâria. Caso contrârio, o rrograma industrializador estaria fatalmente 
fadado ao fracasso. 

Mas, o Peronismo nao atacava esta questão de fren
te e em profundidade. O próprio Plano Quinquenal - similar ao soviéti
co apenas no nome - não modificava a deformada estrutura econômica argen
tina, apenas a modernizava atê os limites compativeis com a subsistência 
social da oligarquia. Efetivamente, os anos da guerra haviam passado, o 
imperialismo se recuperava, a Argentina V( ltava a seu papel periférico de 
provedor de matérias-primas, posição que lhe estava reservada dentro da 
dinâmica do sistema capitalista mundial. 

Sintomaticamente, o governo Peron revelava sua im
possibilidade de promover, em nível interno, qualquer alteração do curso 
deste processo. Manifesta-se, então, no sentido de colocar suas esperan
ças numa modificação substancial da situação política internacional, isto 
e: no surgimento de uma nova guerra mundial. Em vãrias oportunidades decla 

rou-se convicto da inevitabilidade de uma nova conflagração bélica mundial. 

Neste caso, segundo Peron,a Argentina estaria preparada para obter mais van 
tagens que as obtidas com o conflito de 1939/1945. Calculou, inicialmente, 

que a guerra poderia ocorrer no ano de 1947. Depois, ficou aguardando, se� 
pre, o ano imediato. Uma das últimas vezes em que falou sobre a iminência 
do conflito foi ã Revista do Globo de Porto AlegreJem abril de 1949:
"Creio que a guerra estalarã antes de 1950. Se não estalou ainda e porque 
os adversãrios estão medindo forças. Os Estados Unidos têm necessidade de 
ir ã guerra. Rússia (sic!) que sabe disto, não se deixarã tomar de surpre
sa. Naturalmente a Rússia não atacarã primeiro, pois o segredo de sua vit� 
ria estã em forçar que a ataquem. Sua grande arma é a defensiva. Retroce
der ê a tãtica comum que Moscou utiliza eficientemente desde vãrios sécu
los. t na retirada que ela constrói sua vitoria. Tem-na aplicado contra 
Napoleão e mais recentemente contra Hitler" ( l ). 

1) "Entrevista com Peron", Revista do Globo, Porto Alegre, abril de 1949.
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Frente ã impossibilidade de seu governo solucionar, 

em nlvel interno, a crise que crescentemente envolvia a Argentina, Per6n 

ansiava pelo estalido da nova guerra, com a qual, pensava, entusiasmado, 

que a Argentina sairia vitoriosa da deterioração crescente de sua economia. 
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5.4.2. Realizações peronistas no campo econômico 

O nacionalismo como motor da politica argenti

na procede de 1943,quando os militares do 11 Grupo de Oficiales Unidos 

(GOUf' assumem o poder. No perfodo entre 1943 e 1946 o nacionalismo 

materializou-se em decisões e criações concretas nas quais Perõn,como 

ministro dos diferentes governos militares, teve tambêm participação 

efetiva. Assim, quando Perõn assume a presidência, em 1946, o faz jã 

na esteira da polTtica nacionalista ã qual darâ continuidade. 

O general Edelmiro J. Farrell havia nacionali

zado o Banco Central, pondo ã disposição do pais o controle do credi

to e de todos os depositas. Com Perõn, a criação do 11 IAPI (Instituto 

Argentino de Promoci3n del Intercambio),ou seja, o controle estatal 

do comercio exterior, foi o passo seguinte, passo simultâneo a outras 

medidas, como a sustação dos arrendamentos e o Estatuto do Peão. Es

tas medidas definiam a politica agrãria nos começos do regime. O IAPI 

opôs ao grupo unificado dos grandes compradores estrangeiros o monopõ

lio de um comprador unico, que garantiu bons preços aos produtores ar

gentinos da pecuâria e da agricultura. Desta forma, antes de enfrentar 

a oligarquia, em realidade Perõn assumiu sua defesa na politica de 

preços, mas num quadro em que, evidentemente, jã lhe havia retirado 

o poder politico. E os rendimentos do IAPI, por sua vez, foram utiliz_g_

dos por Perõn para impulsionar a industrialização. Os dados seguintes

falam, por certo, da importância do IJ' '1 J: 11A colheita de 1954/55 foi

comercializada por meio do !API em quase 50% pelas cooperativas, em

comparação com 28% da epoca anterior ao Peronismo" Em 1954, as quatro

firmas fundamentais do monopÕlio cereal;sta - Bunge y Born, Dreyfus,

Luis de Ridder, La Plata Cereal - que nos anos 1936/39 exportavam

82,5% das colheitas argentinas, haviam red�zido sua participação a

39,4%" ( l ).

· 1) Jorge Abelardo Ramos, cit., p. 196.
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Entre outras importantes medidas postas em vi

gor pelo regime peronista no campo econômico, podem-se citar: a criação 

da frota aerea do Estado e o desenvolvimento gigantesco da marinha mer

cante nacional, que independizaram em grande parte o pais do transporte 

maritimo inglês; a nacionalização dos seguros que reservavam para o pais 

importante fonte de ingresso que antes beneficiava a Grã-Bretanha; a 

construção de diques e usinas, a construção do combinado siderürgico de 

San Nicolãs, o gasoduto Comodoro Rivadavia e outras muitas medidas que 

marcam a criação de um sistema estatal ��fensivo nas mais variadas or

dens. São realizações efetivas, em termos nacionalistas, do regime pero

nista, A orientação do Estado era, efetivamente, nacional. 

Quanto ã tonelage� da marinha mercante argenti

na, esta duplicou entre 1947 e 1952 (entre 1939 e 1952 havia aumentado 

4 vezes seu volume). Quando Perõn chega ao pcder, o pais contava com 

uma frota mercante de 430 mil toneladas. Em 1952 chegava a 1.158.000 to

neladas __ 11 Em 1952 a frota mercante argentina era nao apenas grande, mas 

uma das mais modernas do mundo ( ... ) . Com barcos novos e rãpi dos, a Arge.!!_ 

tina quase pÕde realizar seu propÕsito de transportar 50% de seu comer

cio exterior em naves nacionais. Ao mesmo tempo, acercou-se de sua meta 

de fazer-se independente de empresas de navegação estrangeiras ( ... ) . 

Antes da Segunda Guerra Mundial, a Argentina dependia por completo de 

barcos refrigerados estrangeiros e de companhias de navegação tambem es

trangeiras" Estas companhias determinavam em parte a quantidade de arti

gos que o pais haveria de produzir, e a produção tinha que ajustar-se ã 

tonelagem que aquelas concordavam em transportar�"""}. Sua marinha mer

cante contribuiu para o desenvolvimento dos demais palses latino-ameri 

canos e os ajudou a conseguir sua liberdade econõmi ca 11 

( l ) " 

Por outra parte, a politica peronista do petrõ

leo merece ainda algumas consideraç5es mais amplas, jã que nela se reve

lam, sem duvida, muitas das impossibilidades do regime.Sintomãtica-

l) Pedro C"M.Teichert, Revoluciõn Econõmica e Industrializaciõn en Ame
rica Latina, Ed"Fondo de Cultura EconÕmica,Mexico, 
1961, p. 31L 
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mente, nada do que se refira a este produto aparece no Plano 

Quinquenal. Perõn em nenhum momento se refere ao petrõleo antes 

de fins de 1947. Apesar do exemplo mexicano, onde a produção nos primei

ros dez anos custeou os gastos da nacionalização, e apesar da existência 

de condições favorãveis, em nenhum moment i o governo peronista manifestou 

qualquer intenção de nacionalizar o citado produto. A Constituição de 

1949, especialmente atr�vês do artigo 40, facilitava o estabelecimento do 

monopÕlio estatal da exploração petrolífer�. O artigo ê significativo: 

" ... O Estado, mediante uma lei, podera intervir na economia e monopolizar 

determinada atividade, em salvaguarda dos inttresses gerais e dentro dos 

limites fixados pelos direitos fundamentais assegurados nesta Constitui

ção ... A importação e exportação( ... ) estarão a cargo do Estado de acor

do com as limitações e o regime que se determine por lei ... " ( l ). 

Havia, portanto, alem do exemplo mexicano 

- os êxitos da Petrõleos Mexicanos(PEMEX) eram de domínio publico e o go

verno argentino não os desconhecia -, um respaldo legal jã estabelecido e,

ainda assim, o caminho da nacionalização não foi palmilhado. Não se deixe

de considerar, neste particular, no entanto, que o alcance do artigo con.?..

titucional citado tem sua limitação no sentido de que a reforma constitu

cional de 1949 apenas transfere o retrõleo e demais fontes de ener

gia - com exceção das vegetais -J que atê então eram bens de domínio pri

vado da nação ou das províncias, ao domínio da nação, convertendo-as em

bens publicas ao declarã-las inalienãveis.

Não se trata, pois, de uma nacionalização 

integral, mas de uma transferência ao governo federal. Não se estabelece, 

de fato, o monopólio estatal de exploração petrolífera em todas as suas fa
ses. As pressões e bloqueios do imperialismo jogaram, naturalmente, um i� 

portante papel para o surgimento de tais disposições de "meio termo".E o 

que e significativo a respeito ê que o governo argentino tenha silenciado 

ou minimizado em seu momento a existência de tais fatos. 

1) ln Marcos Kaplan, Gobierno Peronista y Política del Petrõleo en Argenti
na - 1946/55, Universidad Central de Venezuela,Cara-
ca s , 19 71 , p . 6 6 . 
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Por outra parte, e igualmente limitada a açao do 
governo peronista no sentido da edificação de uma industria pesada e de 
romper o bloqueio im�erialista,diversificando as fontes externas de equi
pamentos, materiais e combustiveis, A "Yacimientos Petroliferos Fiscales 
(YPF) 1

� que havia conseguido, atraves dos anos, estabelecer uma organiza
ção interna eficiente, viu-se prejudicada e sensívelmente diminuída em 
suas possibilidades de açao a partir da criação das "Empresas Nacionales 
de Energia (ENDE)", organismo dependente do "Ministerio de Industria y 
Camercio", como conseqüência da Lei 13.653 de Empresas do Estado(l950). 

Assim, as "Direcciones Generales-"que dependiam 
da 11Dire:cion General de la Energia" - como tambem a YPF - passam a inte 
grar as "Empresas Nacionales de Energia", nao como empresas, mas como 

novas administrações gerais" A ENDE ter� a seu cargo todas as tarefas e 
questões relacionadas com combustiveis e energia eletrica, convertendo
-se, de imediato, num monstro administrativo, em cujo seio nem a YPF, 
nem as"ex-Direcciones Generales", poderiam desenvolver-se plenamente º 

Comprova-se imediatamente o acima referido quando se verifica que a di
reção de YPF, como a das outras "ex-Direcciones Generales" e substituí
da por um administrador geral, que não integra a Direção de ENDE, apesar 
de suas faculdades e prerrogativas depen(2rem do critério e dos caprichos 
desta Direção º A YPF terã, portanto, que suportar constantes interferên
cias em sua atuação, e verã constantemente diminuída sua capacidade de 
açao, 

Esta centralização, por outro lado, de nenhuma 
maneira simplificou o panorama burocrãtico, dado que continuaram funcio
nando organismos paralelos ã ENOL A "Direcciõn General de Energia", por 
exemplo, continua existindo e chega a assumir, inclusive, funções de or
ganizar e financiar o Plano de Governo no campo da energia" Da mesma for 
ma, cria-se o 11 Consejo Consultivo de la Energia", para assessorar o Mi
nistério de Industria e Comercio. 

Multiplicam-se, então, organismos burocrãticos 
que se superp�em e se atravancam mutuamente e a YPF acaba separada do P� 
der Executivo por uma serie de instâncias que emperram sua gestão e de
senvolvimentoº 
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Pelo Decreto 6.456/55, entretanto, a ENDE foi li

quidada no último ano do governo peronista, reconstituindo-se novamente 

as antigas empresas de energia. A YPF passou a gozar novamente de certa 

autonomia administrativa, jâ que as funções que haviam sido transferidas 

ã ENDE não eram exatamente iguais ãs antigas liberdades de que dispunha 

antes da criação deste organismo. A YPF sofria, no entanto, hâ tempo de 

um acentuado desgaste do ponto de vista administrativo, a saber: constan 

tes mudanças de diretores e administradores, ingerências na politica in

terna da empresa, mudanças permanentes desta politica(novos objetivos,n� 

vas tarefas, novos tipos de organização etc.), funcionârios e têcnicos 

demitidos por razões políticas, ou prejudicados por novatos inexperien

tes, baixa remuneração, clima de corrupção etc .. Desta forma, a YPF con

tou sempre, durante o regime peronista, com um número insuficiente de 

têcnicos (engenheiros e auxiliares) sobretudo em matêria de projetos e 

de execuçao. 

Mesmo assim, YPF era uma empresa lucrativa. Os lu

cros que obtinha eram , por sua vez, aproveitados pelo governo para pree� 
cher lacunas financeiras de todo tipo. "A exploração financeira da YPF 

pelo governo, hãbito herdado do regime oligãrquico, prossegue e se agra

va sob o Peronismo. Subsistem e aumentam em número e montante diversas 

contribuições exigidas da empresa. Deve pagar alugueis de minas e rega

lias ao Estado nacional e ãs Provincias, impostos sobre as vendas e im

postos provinciais. A isto acrescenta-se a obrigação de vender combusti

vel ao Estado a preços reduzidos, com o agravante do atraso nos pagamen

tos, no qual incorriam regularmente as repartições nacio11ais. O total de 

contribuições e impostos de YPF aos fiscos nacional e provinciais alcan-

ça,em 1949, 493.928.743,67 pesos. Os recursos financeiros de YPF são 

usados em favor do Estado e também da burocracia poHtica que o controla" 
( l ) .

Esta realidade fu. ciona, obviamente, como con-

traponto negativo em relação ã organização interna relativamente eficie� 

te que a YPF conseguira forjar no transcurso dos anos e acaba, com o tem 

po, em seus efeitos deletérios, por erosiunar completamente a estrutura 

desta organização. Simultaneamente, reduz-se o número de perfurações ex 

l) Idem, p. 82.
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ploratõrias. O numero de equipamentos exploratõrios baixa
j
entre 1935 e 

1954, de 38 para 10 e quanto aos equipamentos de extração de Õleo, seu 
numero ê, em 1950, inferior a 1935, e supera este nível apenas em 1954. 
O que, efetivamente, aumenta neste período e o total de metros perfura
dos, mas isto demonstra apenas que o petrõleo deve ser, então, buscado 
em maiores profundidades que dezoito anos antes ( l ) .  

Quanto ã produção da YPF, esta se achava, 
em 1949, quase ao mesmo nível de 1944: 2.580.097 e 2.576.369 m3 de Õle<>i 
respectivamente. A partir de 1950 o montante da produção sobe um pouco, 
ate alcançar, em 1954, a cifra de 3.916.097 m3 . Nestas cifras que corre� 
pondem somente ã YPF, não estã computada a produção da"Petroquimica Ene!_ 
gia Nacional, ex-Ferrocarrilera", cuja produção em 1953 foi de 96.563 m3

( 2 ). 
Esta "Petroquímica Energia Nacional, ex-

Ferrocarrilera de PetrÕl..:0 11

, passa a vincular-se ã "Direcciõn Nacional 
de Industrias del Estado" em 1947, por ocas:ão da compra das ferrovias 
britânicas. Com a nacionalização, a Argentina adquiriu não apenas as 
ferrovias. Na compra incluíam-se ... "vários portos, entre eles dois em 
Bahia Blanca, as empresas elétricas desta cidade e as águas correntes, 
as empresas de bondes, as 'Empresas de Transportes Automotores de Cuyo 
y Mar del Plata', 'Empresas Empacadoras de Frutas de Rio Negro', a 'Em
presa de Petrõleo Ferrocarrilero' com campos petrolíferos e destilaria 
em Comodoro Rivadavia, os expressos'Villalonga y Furlong', campos, chã
caras experimentais, vários hotéis, terrenos de um enorme valor" ( 3 ) .  

Estas compras, por alto preço, de material 
em geral obsoleto e jã completamente superado, ou, inclusive, de imõveis 
ou terrenos, revelavam com toda clareza o nível da dominação inglesa na 
região e revelavam, também, até que grau a própria soberania nacio-
nal argentina resultava afetada e limitada por esta dominação. E claro 
estã que, nestas compra� foi gasta grande parte das reservas de divi
sas de que a Argentina dispunha. 

l) Veja-se

2) In e.o.

A. Silenzi di Stagni, El Petróleo Argentino, MÜltiples Edicio
nes, Buenos Aires, 1955, p. 155

-

- Câmara de Diputados, 1949, p. 2760, citado por Marcos Kaplan, 
idem, p. 94 

3) Jorge Abelardo Ramos, cit., p. 194.
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t necessãrio observar, ainda, a respeito da 
YPF, que a fonte principal de seus produtos comercializados provinha 
das importações. Ademais, nas vésperas da guerra,"a YPF não importava 
petrõleo cru, e, sim, quantidades muito pequenas de produtos, sendo 
sua participação no mercado de 33%. Em 1947, a YPF importa somente 
3 20.000 m3 de óleo cru - 23 ,4% do total importado -, e sua posição no 
mercado é de 37, 3%. Em contrapartida, até 1954 YPF tem a seu cargo 51% 
das importações totais de óleo cru, além de uma importante quantidade 
de outros produtos. Entre 1939 e 1954, o volume de distribuição de YPF 
passa de 1.490.000 m3 para 6.400.000 m3, e sua posição no mercado au
menta de 33 para 59%. Tudo isto conseguido em grande medida pelo incr� 
mente das importações

1
como o demonstra o fato de que, enquanto sua pr� 

dução neste lapso sobe somente 140%, seu volume de distribuição o faz 
em 330%. Esta dependência das importações, trágico exemplo do atraso e 
subordinação do pais em matéria energética, e ainda mais notãvel se se 
considera que uma parte muito grande das aquisições da provêm dos 
'trusts'; assim, quase todo o õleo cru importado pela YPF até 1951 é 
fornecido pela 'Anglo Iranian 0il Co. 111 ( l ). 

A sabotagem sofrida pela YPF e as medidas fa 
vorãveis aos monopólios petroleiros foram simultâneas. Desde medidas 
indiretas, como a falta de uma politica petrolifera definida e avança
da, escamoteamento a nacionalização e o desinteresse por intentos sé
rios e adequados para romper a dominação e o bloqueio dos monopólios 
estrangeiros, até as mais diretas e definidas, como favorecer a 
expansão comercial e financeira dos monopólios através de aumentos de 
preços, autorização de retenções e subsídios, reduções fiscais, freio 
a ação competitiva da YPF,conflu{am decididamente para impossibilitar 
a potencialização da YPF e para abrir caminho ã concentração monopo
lista. Explicite-se o favorecimento fiscal:( ... ) "desde 1949, enquan
to as indüstrias �n geral devem abonar um imposto de 8% sobre as ven
das, as empresas petrolíferas pagam somente l ,25% sobre a venda de pe
trõleo e derivados, e se lhes devolve a diferença integral com retroa
tividade ate 19 de janeiro de 1949" ( 2 ). 

1) The Review, 20/7/1951, citado por Marcos Kaplan, idem, p. 109
2) Jaime Fuchs, Los Trusts Yanquis contra la Argentina, Ed.Fundamentos,

Buenos Aires, 1951, p. 37 . 
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Dessa maneira,os dados seguintes, reveladores 
da dependência e descapitalização crescentes da República Argentina no 
campo energético, jã não surpreendem: 1

1A participação do importado no 
consumo energético total sobe, entre 1945 e 1953

1 
de 10,l para 45%. A 

situação é mais grave em combustiveis liquidas, primeira fonte energé
tica nacional (62,5% do consumo total em 1953), onde a porcentagem do 
importado sobre o consumido subiu em igual periodo de 14,7 a 59,7%.En
tre 1937 e 1953, enquanto a produção nacional de combustiveis liquidas 
sobe em 74,3%, sua importação o faz em 290,1% 11 

( l ). 
Fica evidenciado, desta forma, que o desenvol 

vimento econômico que o governo peronista tentava impulsionar se via 
permanentemente estrangulado na medida em que a Argentina não dispunha 
de uma provisão regular e adequada de cc nbustiveis nem tinha o dominio 
sobre esta provisão. Naturalmente, isto se constituia num recurso de 
pressão sobre o governo e a economia argentinas nas mãos dos monopÕlios 
estrangeiros. 

Da mesma forma, no problema dos combustiveis 
estava presente de maneira flagrante toda a essência do intercâmbio 
desigual: a disparidade entre a tendência ascendente dos preços de im
portação e descendente dos preços de exportação era uma realidade que 
vinha em detrimento da economia argentina. Os dados seguintes são sig
nificativos: 11 Para manter o volume de importações de 1948, o pais deve 
exporta� em 1954, 35% mais de mercadorias que naquele ano. A capacida
de de importar reduziu-se dolorosamente, como o prova o fato de que o 
volume fisico das importações baixa 77% aproximadamente entre 1948 e 
1954 11 

( 2 ) . 
A dependência do exterior em matéria de com

bustíveis e, portanto, uma das causas fundamentais do processo de des
capitalização e estancamento que a economia argentina passa a sofrer 
de forma crescente, na medi da em que o período ãureo da guerra ficava 
para trãs. As cifras seguintes são igualmente esclarecedoras e eloq�e� 

l) Marcos Kaplan, idem, p. 135
2_) Idem, p. 137.
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tes: a taxa bruta de capitalização, que em 1948 alcança um máximo de 27% 

do produto interno bruto, baixa aos 19% em 1954, enquanto no mesmo 

periodo a taxa de consumo sobe de 72 para 80%. 16% da renda bruta nacio

nal, que em 1947 se emµregaram 0111 equipa111ento industrial, baixaram para 

apenas 7% em 1954. O indice do volume fisico da produção industrial 

correspondente a 1954 é inferior em 0,6% ao de 1948, enquanto a po-

pulação aumentou, no mesmo periodo, em 2 milhões e 462 mil habitantes. 

E a renda bruta nacional "per capita" baixa de 14 mil pesos em 1948 para 

3.489 em 1954. ( l ). 

Estes dados mostram ã saciedade o estancamento 

do desenvolvimento econômico argentino. Ja longe os anos da guerra, o 

saldo do periodo iniciado em condições tão favoráveis ai estava. A pres

são do imperialismo e a incapacidade da burguesia argentina haviam tido 

os seus efeitos. E dentro destas duas esferas convergentes o problema 

energêtico cumpriu também um papel de singular magnitude. 

A entrega da burguesia nacional argentina e de 

seu governo ao imperialismo e apenas uma conseq�ência natural da situa 

çao objetiva. A criação gradual de condições para a inversão de capitais 

estrangeiros converteu-se na única perspectiva de salvação para a burgu� 

sia nacional e para a burocracia peronista. E o próprio Perón, que no 

desenvolvimento deste processo, foi derrubado do poder, deixa-o claro nos 

"10 Puntos del Mensaje al Congreso de 1/5/1954'' . O 109 ponto ê sintomáti

co: "O governo chegou ã conclusão de que e necessário extrair rapidamen

te todo o petróleo de nosso sub-solo por qualquer meio que possa ser con

ciliado com a Constituição que nõs mesmos propusemos ã aprovação do povo, 

e que nos assegura a propriedade do petróleo e sua comercialização no mer 

cado interno ou no internacional" ( 2 ). 

Nesta"entrega" é'l0 imperialismo, o petróleo joga 

um papel central. Como joga também idêntico papel em todos os acontecimen 

tos que envolvem a derrubada do governo peronista. Este havia firmado,no 

mesmo momento da liquidação da ENDE em main de 1955, um contrato de forne 

1) CEPAL, "La situación argentina y la nueva rolitica económica", Boletin
Económico de Amêrica Latina, Vol. 1, nQ 1, Santiago do Chile, janeiro
de 1956

2) Marcos Kaplan, idem, p. 158
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cimento e exploração de petróleo com a "Standard Oil 11 da Califórnia. O aco.!:_ 
do com a empresa petrolifera estrangeira configurava, por certo, um pacto 
com o imperialismo - e o 109 ponto acima mencionado permite, inclusive, i.!!_ 
feri-lo - enquanto aguardava melhores condições próprias, mas que naquele 
momento era visto pelo regime peronista como necessãrio em função da insufi 
ciência energética do pais e da urgência em impulsionar a indústria. O pe
tróleo significou,então, uma das principais questões em disputa, como se 
constituiu, tambêm, qual imagem surrealista, no argumento propagandistico 
central da frente anti-peronista. Os adversãrios da YPF e do monopólio es
tatal do petróleo constituíam-se, agora, em seus acérrimos defensores. Mas, 
esta era, em essência, uma questão secundãria. O que importava, neste momen
to, era remover o governante do poder. 

De outra parte, considere-se ainda que Perõn 
respeitou, tambêm, os frigorificos de capital estrangeiro. De fato, nenhum 
intento de transformação revolucionãria das estruturas econômicas argenti
nas poderia empreender-se sem que se tocasse, de passagem, nos provedores 
dos frigorificos estrangeiros, isto ê, os pecuaristas, o próprio centro da 
oligarquia argentina. E se esta conseguiu, ao final, derrubar o regime p� 
ronista, foi precisamente porque Perõn havia deixado intacta a propriedade 
territorial oligãrquica. De fato, o Peronismo não promoveu transformações 
de fundo nas estruturas sõcio-econômicas. A sobrevivência das velhas estru
turas significava, para a oligarquia, preservar sua hegemonia de poder. 

Indubitavelmente, a estrutura agricola e co
mercial da velha Argentina que Perõn não destruiu e a crise dos partidos 
populares foram fatores determinantes na transformação da democracia po-

pulista dos primeiros tempos, em uma caracterizada ditadura burocrãtica. 
� a partir de então que o regime peronista e o projeto de desenvolvimento 
nacional autônomo tiveram seus dias contados. 
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5.4.3. A concepçao peronista de pol,tica econõmica 

A eclética concepçao peronista da política 
econõmica, bem corno todos os seus delineamentos ideolõgicos, não cons
titui um corpo homogêneo de idêias. Da mesma forma corno a realidade de 
sua política econômica, sempre ã mercê das oscilações políticas inter
nas e externas, tambêm suas afirmações, de um modo geral, refletiam o 
momento histõrico especifico em que eram expressas. Entretanto, acima 
das particularidades ê possível vislumb,,ar alguns conceitos do pensa
mento econômico peronista que se repetem freq�entemente, ou que estão 
vinculados ã essência do papel histõrico do seu regime. 

Assim, podem-se, desde logo, considerar 
suas afirmações de rechaço tanto ao capitalismo como ao comunismo e 
sua busca de uma "Terceira Posição".As debilidades de uma tal concep
çao sao por demais evidentes e ela não resiste a uma análise crítica 
mais profunda. Em realidade, Perõn não rechaça o capitalismo, mas um 
tipo de capitalismo de exploração direta e voraz. Neste sentido, sua 
Terceira Posição ê, efetivamente, uma concepção de tipo anti-libe

ral. Não hã, inclusive, ai, nenhuma diferença substancial com as form� 
lações "keynesianas". Em essência, o que foi dito por Perõn, ainda que 
ao nível da extrema superficialidade que caracterizava seus pronuncia
mentos, poderia ter sido dito por Keynes como crítica ã teoria econõmi 
ca de Adam Smith. 

Referindo-se as características da economia 
argentina como um enigma que a histõria não haveria de decifrar, Perõn 
disse que ... "nossa economia deixou de ser individualista sem passar a 
ser coletivista, colocando-se deste modo no justo meio que nos permite 
qualificá-la e denominá-la como economia justicialista. Nesta metade do 
caminho cremos nõs que possa estar uma solução para a paz" ( l ) . 

1) Juan Domingo Perõn, La Tercera Posiciõn Argentina, cit., p.53.
(Sublinhado pelo autori 
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Naturalmente, terâ que se buscar em outras decla 

raçoes de Perõn uma explicação mais ampliada d0 que realmente seria a "eco 

nomia justicialista". Expressões como "justo meio" e "metade do caminho", 

se bem que interessantes para o analista por sua vagueza e indeterminação, 

não servem, no entanto, para uma caracterizaçáo adequada. 

Em outro momento, ainda sem definir o problema, 

Perõn parece, no entanto, mais espedfico: "É preciso suprimir a economia 

de exploração, substituindo-a por uma economia social na qual nao haja ex

ploradores nem explorados e onde cada um receba a retribuição justa de sua 

capacidade e de seu esforço. O capital deve estar a serviço da economia e 

não como atê agora tem sucedido_. em que nossa economia estava a serviço do 

capitalismo i nternac i ona l" ( l ) . 

O exposto revela a existência na Argentina de um 

projeto de desenvolvimento nacional autônomo e Perõn aparece como porta

voz da burguesia industrial nacional, cujos interesses se identificam com 

este projeto. Na parte final da citação hã uma manifesta confusão entre ca 

pital e capitalismo internacional. E, uma vez mais, Perõn deixa de caracte 

rizar o que seria a economia justicialista. Nas "Veinte Verdades del Justi 

cialismo", Perõn volta ao tema nas Verdades nQ 16 e nQ 18: "Como doutrina 

econômica o Peronismo realiza a economia social colocando o capital a ser

viço da economia e esta a serviço de bem-estar social ... (n9 16). Queremos 

uma Argentina socialmente justa, economicamente livre e pol,ticamente sobe 

rana (nQ 18)" ( 2 ). 

Se e inegável que na "Verdade" n9 16 Perõn e cla

ro, nao existe, no entanto, ainda uma caracterização original da "economia 

justicialista". Tampouco a "Verdade" seguinte (n9 18), na qual o campo eco 

nômico estã vinculado ã justiça social e ã soberania pol,tica, resolve o 

problema. Estas duas "Verdades 11 representam tão somente desejos que, no e.!:!_ 

tanto, não traçam nenhuma linha real de funcionamento da economia argenti

na em seu tempo. Linha que se traça mais claramente quando Perõn sugere a 

busca de um terceiro caminho, a "Terceira Posição". O terceiro caminho e

l ) Idem , p . 3 2
2).Idem, Las Veinte Verdades del Justicialismo, in op., cit., pf1. 121/122.
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fundamentalmente o abandono da economia livre, isto e, uma economia subme 
tida ao mercado internacional, sem que por isso se chegue a uma socializ� 
ção dos meios de produção. Segundo Perõn, "na ordem econômica, a Terceira 
Posição e o abandono da economia livre e da economia dirigida, por um sis 
tema de economia social a qual se chega colocando o capital a serviço da 
economia 11 ( 1 ) .

A ideia de "colocar o capital a serviço da eco
nomia" implica na necessidade de uma instância executora. Poder-se-ia ima
ginar a necessidade de um "ditador'', ou uma instância autoritãria. Nesta 
interpretação, entretanto, a ideia de um ditador individualizado pode ser 
meramente figurativa: a ditadura a que Perõn faz referênci�de forma indj_ 
reta e velada, e, por certo, a da classe social a cujos interesses corres
ponde seu pensamento. Neste momento histõrico tal projeto convinha� fra
çao da burguesia comprometida com o desenvolvimento nacional autônomo. 

A partir deste momento tornam-se igualmente co� 
preensiveis suas criticas ao capitalismo. São criticas em termos de temor 
ao comunismo. A culpa pelo surgimento do comunismo deve ser imputada ao 
capitalismo que abusa da propriedade e que insiste numa exploração desa
piedada. A questão principal, então, não e combater o sistema capitalista, 
mas a exploração exagerada, pois, "sem a exploração exagerada do antigo 
regime capitalista nao se teria chegado ao comunismo. Esta e a causa e o 
comunismo e o efeito, e para suprimir o efeito tem-se que suprimir a cau-
sa 11 ( 2 ) . 

Com isto Perõn revela, inclusive, como que uma 
nostalgia 11avant la lettre": com um capitalismo menos explorador, não ha
veria comunismo. Entende-se, então, a importância que Perõn dã em muitos 
de seus discursos ao egoísmo individual. É de fundamental importância que 
o capitalista não seja egoísta, isto e, qL!: não explore demasiado. O manda
tãrio argentino estava convencido da importância de sua missão: revisar,in
clusive, em nível mundial, os defeitos do sistema capitalista para, então,

1) Idem, La Tercera Posiciõn Argentina, cit.,p. 59
2) Idem, p. 50.
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poder enfrentar com êxito o comunismo. Convencido disto, sugere que ... 

"a solução não estâ em nenhum dos dois extremos, mas em nossa solução 
que,podendo definir-se como economia social, e, na ordem econômica, a Ter 
ceira Posição" ( l ). 

Evidentemente que esta ideia de combater os 

"abusos" do capitalismo a partir de uma instância reguladora, o Estado, 
não e nova. Diferentes teõricos ja a usaram desde as 
primeiras dêcadas do sêculo. Assim, pode-se concluir que a "Terceira Po
sição" e o nome que Perõn da a seu projeto nacional autônomo que config� 
ra, visivelmente, uma posição anti-liberal. "Eu não sou partidârio 
nem do regime capitalista de exploração nem, menos ainda, do regime comu 
nista. Eu sou partidãrio de outra posição, que e a que nõs chamamos a Ter 
ceira Posição" ( 2 ). 

Perõn fornece, portanto, os elementos para que 
se veja esta posição, reiteradamente repetida e posta acima de todas as p� 
culiaridades e por sobre toda heterodoxia de seu pensamento a �espeito da 
politica econômica. A esta posição o mandatãrio argentino foi fiel duran
te todo o tempo em que esteve no poder. E fora do poder, em 1956, no Pan� 
mã, volta ao mesmo tema com as palavras seguintes: "Pensamos que tanto o 
capitalismo como o comunismo são sistemas jã superados pelo tempo. Consi
deramos o capitalismo como a exploração do homem pelo capital e o comuni� 
mo como a exploração do individuo pelo Estado. Ambos 'insetificam'(sic�) 
a pessoa mediante sistemas distintos. Cremos mais: pensamos que os abusos 
do capitalismo são a causa e o comunismo o efeito. Sem capitalismo o comu 
nismo não teria razão de ser, cremos igualmente que desaparecida a causa 
se entraria no começo do desaparecimento do efeito" ( 3 ). 

Pelo visto, a vinculação e o compromisso de 
Perõn com o projeto nacional de desenvolvimento iriam mais além do tempo 
de sua permanência no poder. 

l ) I d em , p . 5 5
2) Idem, p. 59;(Sublinhado pelo autori
3 ) I d em , p . 61 .
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5.5. A Unidade Nacional 

5.5.l. O marco histórico da emergencia do conceitp peronista de 

Unidade Nacional 

Ao termino da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Ar

gentina atravessa uma situação singular. Como jã se viu em capitulo an

terior, as condições de sustentação e da prõpria sobrevivência da ''Dêca 

da Infame" jã se haviam esgotado. 

As necessidades nacionais eram outras, pois o confli 

to mundial havia tido suas conseqüências lÕgicas, tais como a diminui -

ção das exportações e o conseqüente crescimento da industrialização por 

substituição de importações, esfera de ocorrências que se interpenetra

vam com os efeitos, em nivel interno, da migração intensiva do campo a 

Buenos Aires, atraves da qual considerãveis contingentes de peões rurais 

transformavam-se em operãrios urbanos. De fundamental relevância foi ain 

da a ocorrência do fraccionamento interno da burguesia que permitiu a 

ascensão da burguesia industrial nacional, cujos interesses estavam diri 

gidos justamente ao desenvolvimento nacional autônomo que a existência 
da Guerra Mundial no panorama internacional tornava possível. 

A nova conjuntura de poder que e resultante da alian 
J 

ça de classes cuja formação analisamos anteriormente, se consolidarã por 

reunir condições de conciliação entre as necessidades de acumulação das 

classes economicamente dominantes com os interesses participacionistas 

das massas populares. A aliança de classes, da qual o Peronismo ê resul

tante, se sustenta e se mantêm e se amplia, a partir da situação favorã

vel propiciada pela guerra"O Peronismo pôde, a partir do poder, utilizar 

os saldos acumulados na concessão de melhorias salariais e das condições 

sociais para os operãrios e setores da classe media, bem como incrementar 

a inversão industrial, sem com isto atingir os setores economicamente do

minantes da etapa anterior. 

Ademais, a excepcional conjuntura política nos mo-

mentos em que a Guerra Mundial se encaminhava para o fim, fez que 

-as recessi�rdes nacionris - irdustriais especirlmente se refletissem 



372) 

no Exercito, ou melhor, numa parte dele. Integrantes da pequena burguesia, 

os militares em sua maioria acabavam se inserindo, naturalmente, na alian

ça de classes que se estabelecia. Desde a perspectiva estritamente militar, 

o raciocinio de tipo estamental-corporativo privilegiava o desenvolvimento

industrial nacional, pois somente com ele se desenvolveria a indüstria b�li

ca e o exercito teria a garantia do absoluto controle sobre suas prÕprias 

fontes de fornecimento de armas e equipamentos. De outra parte, esta part� 

cipação reforçava-se, ainda, ao nivel do institucional, jã que
>
como insti

tuição estabelecida - e armada-, caberã ao Exército, ou a uma parte dele, 

o papel central na conformação do arcabouço estatal ã frente do qual Perõn

se colocarã como chefe indiscutivel.

A classe trabalhadora, por outro lado, rompia, 

em considerãvel proporção, seus laços com os partirlos operãrios tradicio

nais que haviam abandonado, relativamente, as avaliações do estãgio da 

luta de classes em nivel interno, para enfatizar um discurso ideolÕgico 

procedente do exterior e alheio ã realidade concreta e imediata vivida pe

los que eram forçados a vender sua força de trabalho. O passo seguinte, 

constituía-se, invariavelmente, no engajamento nos novos sindicatos que, 

então, se formavam. Carentes, então, de um partido politico prõprio, brin

daram majoritariamente seu apoio ao Peronismo nascente em função das me

lhoras sociais objetivas que este lhes proporcionava.A cooptação se fazia, 

portanto, a partir do poder e aproveitando a conjuntura favorãvel daquele 

momento histõrico. 

Considere-se, tambem, que o surgimento do Pero

nismo coincide com a emigração intensiva do interior ã zona da "Grande 

Buenos Aires". O aumento da população nas zonas urbanas coincide com a 

afirmação crescente do Peronismo, A 17 de outubro esta realidade tornar

-se-ã visivel: o movimento social tinha como bases principais os subÜrbios 

da capital, as zonas de Avellaneda, Lanüs, Quilmes e La Plata. O Peronismo 

passara a significar para amplos setores populacionais uma identificação 

social. Oferecia-lhes reconhecimento e consolidação social. A 17 de outu

bro, como nas eleições de 1946, estas massas começaram a dizer "quem eram", 

começaram a participar, ã sua maneira, no processo politico argentino. 

Com efeito, os operãri os; que nao sao massa i ner

me de manobra, haviam observado e valorizado, desde o �rincipio, a atuaçao 
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do coronel Perõn ã frente do Ministêrio do Trabalho e Previdência ("Secr� 

taria de Trabajo y Previsiõn 11

). As leis sociais, os triunfos nas greves, 
as decisões sistemãticas em seu favor no Ministerio em referência, a neg� 

tiva da poHcia em intervir contra os tral :lhadores quando a empresa o so 
licitava, a aquisição de dignidade pessoal no trabalho cotidiano na fãbrj_ 

ca, a ascensão social vivida por muitos ex-peões rurais, agora convertidos 

em operãrios industriais, eram transformações objetivas, reais, impossT
veis de serem desprezadas. A correlação inevitãvel das finalidades pero
nistas com os dados ineludTveis da realidade imediata levou os trabalha

dores a intensificar a defesa de seus interesses e de sua existência na 

pessoa de um homem. Entende-se, então, a fãcil mobilização de 17 de outu

bro de 1945. Ao libertar Perõn, procuravam defender sua segurança. E o 

que Perõn fez, nestes momentos cruciais, foi instalar-se nesta corrente 
em marcha e canalizã-la de acordo com seus propÕsitos, com a ajuda do 

aparelho estatal. A partir do Ministêrio que ocupava, simultaneamente 
às melhoras sociais efetivas, Perõn começou a criar todo um novo mo

vimento sindical que haveria de se tornar depois o movimento oficial, do 
qual exclufa,desde o inicio, os dirigentes socialistas e comunistas. Ali
ou-se com dirigentes despolitizados, ou os sindicalistas. 

Não se percebe, neste momento, qualquer preocu
pação,por parte de Perõn,com alguma fundamentação teõrica de seu movimen

to º Esta viria, eventualmente, depois, seria fruto da experiência dos fa

tos º Esta inversão do processo - se ê que se pode chamar uma tal ausên

cia de inversio de processo - permitiu ao Peronismo uma grande maleabi

lidade e flexibilidade quando em confronto com seus adversãrios, Perõn 

compreendeu com grande intuição que os partidos operãrios tradicionais fa

lavam uma linguagem ideolÕgica que não partia da anãlise da realidade ar

gentina e revelavam,sisteílklticamente, a tendência de antepor a teoria ã 
prãtica, a conceituação ã realidade. Perõn , ao contrãrio, dã sua prefe
rência pela ação ã custa do abandono da questão teôricaº Em sua obra "Con 

ducciõn P0Htica 11 deixarã escrito que ... "a teoria do justicialismo ainda 
estã por escrever-se, ainda quando não estã por fazer-se, jã que aqui a 
temos realizado 11 

( l ). 

l) Juan Domingo Perõn, Conducciõn PolTtica, Ed.Freeland, Buenos Aires,
1971, p. 75 
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Daí que, nacional e burguês por seu conteúdo s� 
cial, o Peronismo iria encontrar no proletariado sua base política. Evide� 
temente que as melhoras materiais, assim como outras vantagens obtidas pe
los operârios com o tempo, como a Declaração dos Direitos do Trabalhador 
em 1947 e a Constituição de 1949, onde os direitos imediatos dos trabalha
dores foram formalmente reconhecidos, não significaram outra coisa que a 

contrapartida do apoio operãrio ao regime peronista. Desta forma, ainda 
que fosse força de pressao, e ainda que procurasse atuar no sentido da 
preservação da sua autonomia, gradativamente o movimento operário passava 
a marchar ao compasso da cúpula governamenta1. Mas, ainda assim, obrigava 
a burguesia industrial nacional a tê-lo em conta, como sócio menor, mas 
sempre sõcio de uma empresa vital para sua existência: o projeto de desen
volvimento nacional autônomo. 

De outra parte, ainda que a adesão ao Peronismo 

esteja colocada na esteira de uma linha de continuidade em relação ãs orien 
tações sindicais das duas décadas anteriores, quando esta se completa o 
movimento operãrio vê-se diante de uma dualidade atroz: vê um sem-número 
de suas reivindicações atendidas num quadro de perda completa de autonomia. 
Examinando-se, destarte, a questão a partir do momento do atrelamento sin
dical ao Peronismo e atendo-se ao âmbito exclusivo de suas relações entre 
si, observa-se que o proletariado peronista caracterizou-se por receber 
imediatas melhoras desde sua origem: contratos ou convênios coletivos, o 
139 salârio ( 11aguinaldo 11

), apoio oficial de variado tipo. 
O movimento operário marchava a zaga da cúpula 

governamental. A luta, a rebeldia, ou a reivindicação eram fatos do passa
do. A vinculação ao Peronismo as relegaram ao passado e o que avulta ê gra� 
de dose de conformismo. Sintomaticamente, entretanto, a luta e a persegui
ção começaram depois de 1955. Seria, no entanto, totalmente a-histórico dej_ 

xar a comparação neste nível, eis que se chegaria ã conclusão de que o pro
letariado peronista estaria invertendo o exemplo clássico da atuação do pr� 
letariado nos primórdios do capitalismo industrial. 

Nesse sentido, duas ordens, ou dois níveis de 
análise suplantam o imediatismo estreito deta constatação e devem estar pre
sentes por sua relevância: 

1) Seria igualmente a-histórico ignorar o passado de grande magnj_
tude da luta proletãria argentina antes do advento do Peronismo, e o que se 

esta examinando ê, exatamente, o amortecimento desta luta sob a conjuntura 
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histórica que engendrou o Peronismo; 
2) A utilização de todas as alavancas estatais na cooptação das

massas proletárias.

t certo, então, que pelo singular momento hi� 
tórico e as singulares condições de sua expansão, o Peronismo tenha cont� 
do, desde suas origens,com instituições fortemente integradas: Estado, M..:!_ 
nisterio do Trabalho e Previdência, Central Operãria Gnica. Desde ai neu
tralizou a luta de classes dentro do sistema. Segundo o próprio Perón, 
"a organização do Estado moderno exige um absoluto ajuste de todas suas 
engrenagens. Se uma sõ de suas engrenagens não funciona üentro da harmo
nia total a máquina haverã de sofrer em sua marcha e ate haverã de chegar 
a deter-se" ( 1 ) . 

Formam-se,assim, 
nismo se converta num movimento pluralista: 
mas nenhuma classe tem força suficiente para 

as condições para que o Pero
todos participam no poder, 

utilizar o aparelho estatal 
em proveito de seus prõorios interesses. Deste modo, a classe operária 
poderia ter a "sensação" de estar no poder. ou participando diretamente 
dele, quando em verdade nuncc teve condições de exigir ou tomar a direção 
do movimento. 

Com efeito, o que caracteriza ao Peronismo no 
momento de sua ascensao e o de estar preenchendo um "vazio politico" exi� 
tente. Na medida em que nenhuma classe era plenamente predominante na so

ciedade, nenhuma classe estava em condições de assumi-la integralmente.A 
ascensao de Perõn se verifica no momento da crise da hegemonia oligârqu..:!_ 
ca e das instituições liberais que obrigam a um amplo e instãvel compro
misso entre os grupos dominantes, diante do qual se encontra o fortaleci
mento do Executivo e do poder econômico e administrativo do próprio Esta
do. ta aliança de classes que se estabelece. 

1) Juan Domingo Perõn - Doctrina Peronista, Ediciones del Pueblo, Buenos
Aires, 1971, p. 235 
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Nestas condições de crise de hegemonia, portanto, 
estava reservado ao lider, ou ao movimento que o cerca, o papel fundame.!!_ 
tal da intermedicação ente os grupos dominantes e as massas populares.E� 
ta foi a função que Perõn passou a exercer, este foi o papel histõrico 
que encarnou neste momento. Estamos, por conseguinte, frente a uma carac 
terizada politica de conciliação de classes, encravada no centro mesmo 
do projeto nacional aut�nomo. Esta politica transformou-se, ato continuo, 
em prãtica de massas, isto e, conseguiu saltar fronteiras e contar com o 
beneplãcito de amplos setores da prõpria classe oµerãria. 

Neste sentido, Perõn representa ao mesmo tempo 
uma continuação e um aprofundamento com relação ao "Irigoyenismo". O 
aprofundamento implica na necessidade da busca de apoio em esferas so
ciais mais amplas, capazes de acrescentar efetivamente o apoio das mas
sas trabalhadoras, de per si insuficientes para configurar um regime que 

era, por sua natureza mesma, representativo da conciliação social.Perõn 
tinha plena consciência de �ue suas vinculações com os novos sindicatos 
eram insuficientes. Estabelece contato, então, com os setores do "Iri
goyenismo" perseguidos durante a "Dêcada Infame", ou �ue haviam rompv -
do com Alvear, como era o caso dos integrantes da FORJA("Fuerza de 
Orientaciõn Radical de la Joven Argentin1'). Durante o ano de 1945 são 
muitos os politicos radicais que passam a tomar part�direta ou indire
tamente,do governo. 

Nesse sentido, os integrantes da FORJA tiveram 
uma importância relativamente fundamental, pois este movimento,com ca
racteristicas de tipo pequeno-burguês-democrãtico, reµresenta,num certo 
sentido, um paµel intermediãrio de continuação e de antecipação. Projeta
va-se como continuação do 11i ri goyeni smo" e antecipava-se, nas suas carac
teri sti cas ideolÕgicas fundamentais, ao prÕprio Peronismo. E ele que pro
tagoniza a continuação histõrica possivel do "Irigoyenismo", mas, ao en
laçar-se com o Peronismo que lhe toma, acrescentadamente, as bandeiras 
fundamentais, na medida em que,a partir da extração de classe similar na 
origem, e este que tem condições de estabelecer a ligação efetiva com 
as massas populares, antecipa, fundamentalmente, seu prõprio destino trã
gico. Porque o Peronismo depois de vitorioso, sustentado então por um 
gigantesco movimento de massas, imoedirã qualquer manifestação do nacio
nalismo democrãtico, como o expressado pela FORJA, que pudesse sobrepujar, 
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a partir de um enriquecimento democrãtico, a politica de massas peronista, 

monolitica, uniforme, e com uma direção crescentemente burocratizada. Mas 

ã FORJA, como ã UCR("Uniõn Civica Radical") antes,faltava a base de massas, 

o que lhes impedia as perspectivas de futuro como movimentos politicos na

cionais.

Fato semelhante, ainda que em outro nivel, ocor

rerã com o "Partido Laborista 11

• Fundado a 24 de outubro de 1945, respaldou 

a candidatura de Perõn nas memorãveis eleições de 1946. Depois desta escala

da vertiginosa começa, com o estabelecimento definitivo do Peronismo como

movimento, seu tambem vertiginoso descenso, ou melhor, seu gradual desapa

recimento a partir de sua transformação no "Partido Onico de la Revoluciõn 

Nacional 11,primeiramente, e,logo depois, no Partido Peronista. Seus dirige� 

tes foram perseguidos e muitos deles suportaram um longo periodo de cãrce

re, como, por exemplo, seu dirigente mãximo, Cipriano Reyes, que chegou a 

morrer na prisão. Os fundamentos do Partido Laborista, entretanto, esta

vam postos sobre bases autenticamente operãrias. Alberto Balloni refere 

que os fundamentos de seu programa eram ... "recuperação dos serviços pii

blicos e das indiistrias fundamentais; eliminação do latifiindio e a divi

são da terra; converter a propriedade num bem social; imposto sobre as 

rendas, sobre a terra e as heranças; participação operãria nos lucros das 

empresas; ampla previdência social. Os dirigentes do Partido Laborista 

provinham todos do campo operãrio, de dirigentes sindicais passavam a ser 

os novos chefes politicos do proletariado posto em pe de luta. Eram Luis 

F. Gay, telefonista; Cipriano Reyes, foguista nas caldeiras dos frigori

ficos de Berisso, e outros, como Monsalvo, Montiel, Argana, Cleve,Andreotti,

Garõfalo, Ponce, Perez, Tejada e tantos mais que ate ontem foram socialis

tas, sindicalistas e anarquistas" ( l ).

Esta a realidade especifica do Partido Labo

rista. A ela se sobrepõe , no entanto, a realidade da aliança de classes 

que se estabelece. No transcurso do ano de 1945, Perõn converteu-se no ei

xo de um agrupamento de forças constituído por setores da burguesia indus-

1) Alberto Belloni, Del Anarquismo al Peronismo, Ed.Pena Lillo, Buenos
Aires, 1960, p. 56. 
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trial nacional, pelo movimento operãrio e a pequena burguesia democrãtica 

e nacionalista. 

A reaçao da oligarquia se reflete fatalmente, e 

de imediato, no interior do exercito. As condições histõricas vigentes im

pediram, no entanto, que o exercito se voltasse, em bloco, contra o proces

so em movimento, ã frente do qual se encontrava Perõn. Pelo contrãrio, as 

condições histõricas do momento fortaleceram justamente os setores naciona

listas do exercito e que respaldavam este projeto nacionalista em marcha 

ascendente. 

Neste ano de 1945, em celebre conferência pronun

ciada no Colegio Militar, Perõn posiciona-se, jã, e com grande lucidez, dia� 

te da situação política argentina do momento. Utilizando uma linguagem cla

ra e explícita,pretendia, a todo custo,não perder terreno entre a oficialid� 

de. A intenção era a de alertâ-la para a crítica situação que a Argentina e� 

frentava. Percebe-se, desde logo, que o líder que abominava a luta de clas

ses e em tantos momentos a escondia em seus pronunciamentos, na verdade era 

muito capaz de enxergã-la, de entendê-la e fazer uela uma acurada caracte

rização. Denuncia, por isso, os inimigos, tanto internos, como externos, do 
processo que considerava revolucionârio e que jã encabeçava neste mo

mento1 e caracteriza, então, com extrema acuidade, as classes sociais ou 

seus representantes envolvidos na contra-ofensiva oligãrquica. Veja-se: 
li 

Ai estão os grandes capitalistas, que têm feito os negÕcios vendendo o 

pais. Estão os advogados que têm servido a empresas estrangeiras para escar 

necer e vender o pais; estão alguns senhores, atrãs certos embaixadores fa 

zendo causa comum com eles para combater-nos a nos, que somos os que estamos 

defendendo o pais; estão os diârios pagos, nos quais aparecem artigos de fun 

do, com as mesmas palavras enviadas desde uma embaixada estrangeira e diante 

de uma pagina paga pela mesma embaixada. Estes são os diãrios que nos comba

tem. Muita honra em ser combatido por estes bandidos e traidores! E estes 

sao os que têm organizado a reação. Felizmente não havia entrado nas forças 

armadas,mas ja entrou nas forças armadas, e temos agora a contra-revolução 

em marcha, a qual devemos parar fazendo o que seja necessãrio fazer. [ uma 

carta que se joga uma so vez na vida, mas não devemos esquecer �ue esta em 

jogo a histõria da Nação. Se guerreamos vinte anos para conseguir a indepen

dência politica,não devemos ser menos que nossos antepassados e devemos lu-



379) 

tar outros vinte anos, se for necessãrio, para obter a independência eco
nômica. Sem ela seremos sempre um pais semi-col�nial" ( l ). 

De sua parte, no entanto, a contra-ofensiva da 
oligarquia aumentava de intensidade. Sugestivamente seus porta-vozes au
to-proclamavam-se como "democratas" ao atacar a Perõn. E as declarações 
e ataques cresceram sobremodo ao aprovar-se o Estatuto dos Partidos Po
liticos, o que deu ensejo a uma polêmica entre Perõn e as �uto-proclama
das "Forças Vivas". Em manifesto divulgado no jornal La Naciõn , estas 
diziam: "Desde que se criou a 'Secretaria de Trabajo y Previsiõn 1

, mistu
ra-se na solução dos problemas sociais este espirita que denunciamos 
granjeando ao governo os presumiveis meritos de uma politica social mui
to avançada". 

Mais adiante, acusavam a "Secretaria de Trabajo Y

Previsiõn 11
: "Não estuda, nem· resolve problemas de fundo relacionados com 

o trabalho. Impõe soluções circunstanciais para satisfazer conveniências
de momento, sem medir seus alcances, nem suas nrojeções".

E a nota patronal concluía, recordando: 11Durante 25 
anos, desde a semana trãgica de janeiro de 1919, o pais viveu uma quase 
perfeita tranquilidade social"(2 ). 

No dia seguinte, o mesmo jornal apresentava a con
testação de Perõn: "Estas forças que firmam o manifesto têm representado 
dentro do pais a eterna economia manipulada pela oligarquia politica, que 
era seu instrumento, e esta verdadeiramente nao governava o pais, de acor
do com o que nõs entendemos por democracia, que assegura a justiça igual e 
distributiva para todos. Irigoyen tinha razão e a atacou incansavelmente. 
E foi a reação desta oligarquia a que derrubou a Irigoyen 1

1• 

Logo adiante, referindo-se ãs acusações feitas ã 
"Secretaria de Trabajo y PrevisiÕn", foi claro: "Não são necessãrios estu
dos muito profundos para saber que salãrios de 4 e 3,50 pesos para homens 
e de 3 e 2 pesos para mulheres maiores de idade e de l,50 e l e ate 0,80

1) In Angel Perelman,Como Hicimos el 17 de 0ctubre, Ed. Coyoacãn, Buenos
Aires, 1961, pp. 61/62 _ 

2)- La Naciõn, 16/6/1945, citado por Jorge Abelardo Ramos, Revolucion y Con 
trarrevoluciõn en la Argentina, Vol.V. - La Era del Bonapartismo, 19437 
1972, Ed.Plus Ultra,Buenos Aires,4ª.ed., 7972, pp. 142/743. 
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pesos por dia para menores, representam uma vergonha em plena Capital Fed� 
ral. Impor o aumento destes salãrios

J 
ainda que possa considerar-se uma so

lução circunstancial para satisfazer conveniências do momento,e um ato de 
estrita justiça que fala muito alto da tarefa da ªSecretaria de Trabajo y 
P re v i s i õ n 1 11 

Com r�ferência ã conclusão da nota patronal, a 
contestação foi a seguinte: "Parecem reclamar u:na nova semana trãgica pa
ra assegurar-lhes outros 25 anos de tranqüilidade. Este governo nao o fa
rã. Não assegurarã nem 25 anos nem 25 dias de tranqüilidade aos capitalis
tas seguindo o exemplo doloroso da semana de janeiro de 1919, pois o san
gue dos trabalhadores sacrificados então, não deve refrescar-se com novos 
atos de injustificada violência oficial" ( l ). 

A partir daT, e tambem desde este ponto de vista, 
pode-se entender o 17 de outubro. Quando Perõn e removido do governo e en
carcerado na ilha MartTn Garcia, reduto da Marinha, a mais 11aristocrãtica 11

das armas, os trabalhadores, agilizando um processo que arrancava das· pro
fundezas da crise argentina, passam a atui: decididamente no sentido de 
exigir sua libertação. 

Evidentemente que este episÕdio revela, de forma 
especTfica, a adesão das massas populares num quadro de obscurecimento da 
divisão real da sociedade em classes, com interesses sociais antagônicos e 
com o conseqüente estabelecimento da ideia vaga e difusa de 11povo 11 

- pa
lavra, ademais, bastante usada por Perõn - entendido este como uma comu
nidade com interesses solidãrios. 

Tanto a palavra 1

1povo 11

, como o substantivo coleti
vo 1

1massas 11

, dado ãs classes trabalhadoras urbanas, estão condicionados 
de modo direto pela heterogeneidade de sua composição, fator que dificulta 
a aquisição de uma consciência real de seus interesses comuns como classe. 
Por isso, no momento em que estas massas populares urbanas se formam no 
sentido da atuação coletiva expressa 1 na situação limite, em manifestações 
nas ruas .das grandes cidades, elas se dispõem, invaridvelmente, a reconhe
cer a legitimidade da dominação dos lTderes e partidos - chamados de popu
listas, de um modo geral -, Perõn e o Peronismo no caso argentino. A legi
timidade e reconhecida e concedida àqueles que, a partir do 1

1statu quo 11

, 

se solidarizam e promovem as condições de ascenso. Naturalmente, aqui es-

1) Idem.
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tamos diante das raizes e da essência do autoritarismo tipico em todas as 

formas da relação 11lider-massa 11
, que Perõn encarnou de forma inequivoca. 

Igualmente, o aspecto 11carismãtico 11 da dominação do lider se enquadra per

feitamente no marco acima descrito. 

Assim, não e de se estranhar que as massas tra

balhadoras argentinas tenham reconhecido, de um modo geral,e na sua maio

ria, como legitimas as regras do jogo vigentes no cenãrio social e politi

co do qual estavam participando de forma coletiva. Preocupação fundamental 

era participar do 1

1jogo 11

• Por isso, Perõn, como Get�lio Vargas no Brasil e, 

em certa medida, também Lãzaro Cãrdenas no México, no momento da crise das 

instituições politicas e das relações entre os grupos dominantes, apesar da 

vinculação ao "statu quo 11

, foram percebidos pelas massas trabalhadoras ur

banas como perfeitamente identificados com os interesses populares de mais 

expressiva participação social e econômica. 

t pertinente advertir-se, no entanto, neste mome� 

to,que, dentro do conjunto das massas trabalhadoras urbanas, a classe ope

rãria, por sua importância numérica e por suas possibilidades de alcançar 

com mais presteza uma definida consciência de classe, constituiu-se, desde 

cedo
1
numa espécie de setor estratégico. Não é, portanto, por mera casualid� 

de1 que Perõn, assim como Cãrdenas e Vargas jã o haviam realizado em seus 

paises, tenha procurado sempre controlã-la através da organização sindical. 

A organização corporativista sindical arranca desta posição estratégica re

levante ocupada pela classe operãria na sociedade argentina. 
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5.5.2. A trajetõria do sindicalismo e sua absorção pelo Peronismo 

A partir de 1943 começa a ocorrer considerãvel 

alteração no âmbito da hegemonia do comando sindical argentino. De 1930 a 

1943 a central operãria havia sido socialista, mas de 1946 a 1955 o Se

cretariado da "Confederaciõn General de los Trabajadores (CGT)" foi inte

gralmente peronista. Os grêmios operãrios mais importantes quando Perõn 

chega ao poder politico eram a "Uniõn Ferroviaria", a "Fraternidad", a 

"Federaciõn Grãfica Bonaerense'', a "Federaciõn de Empleados de Comercio", 

a "Asociacõn de Trabajadores del Estado", a ''Uniõn Tranviarios", o "Sin

dicato Onico de Obreros de la Madera", a ''Federaciõn de Industria de la 

Carne" e os grêmios da construção. 

r neste momento que ocorre a ampliação da ba

se social da industria, enquanto a ãrea de influência da central operã

ria perman�cia num patamar estacionãrio, não alcançando mais de 250 mil 

trabalhadores ( l ). E esta base social ampliada da industria e, funda

mentalmente, a base que Perõn canalizou com a ajuda do aparelho de Esta

do. Perõn atuou, desde o inicio, decididamente,no sentido da formação 

de grandes federações por indüstria,que passaram a abarcar milhões de 

trabalhadores de todas as categorias. Atuou também de forma retilinea 

no sentido da eliminação da pluralidade sindical, perseguindo os diri

gentes que se mostravam inconformes com� 1a politica uniformizante. 

A CGT, agora Única, nascida dos grandes movi

mentos de massas de 1944/1945, chegou a organizar, com Perõn no governo, 

vãrios milhões de trabalhadores. Jose Lu·;s de Imaz, fazendo a ressalva 

de que as cifras podem ser inexatas ou pouco seguras, refere que em 1948 

a CGT afirmava reunir 2 milhões de filiados e para o Congresso Extraor 

dinãrio de 1950 apresentava a cifra de 4 milhões. Se esta cifra e corre

ta, conclui Imaz, "o numero de aderidos havia aumentado onze vezes com 

relação aos de 1936 11 

( 2 ). 

l) Segundo Jorge Abelardo Ramos, idem, p. 21
2) Jose Luis de Imaz, Los Que Mandan, Informes de EUDEBA(Editorial Uni

versitaria de Buenos Aires), 8ª.ed., 1969, p. 217 
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Quase todos os s�tores dirigentes, por sua vez, 
opuseram-se ao triunfo do Peronismo. Foram, depois, substitu{dos nos seus 
cargos. Os novos dirgentes começaram, de imediato, a ligar-se ã cúpula p� 
ronista através de uma estrita lealdade e obed·iência, consideradas como o 
valor mãximo na relação desta c�pula com a direção sindical. Com isso, o 
Peronismo aprofundou um processo que, na verdade, jã vinha ocorrendo desde 
os anos da decada de 1930, o da redução do nível de exigência ao líder si� 
dical. 

epo-Com efeito, entre os dirigentes da primeira 
ca . do periodo i nsurrei ci ona l, havia uma postura pessoa 1 decorrente de 
suas concepções politicas bãsicas e que implicava num elevado grau de 
ascetismo. O dirigente tinha um papel de tipo missionãrio e necessitava 
estar profundamente convencido da justeza de sua causa,jã que_, desde a per� 
pectiva do poder politico

i
estava colocado numa posição absolutamente margl 

nal. 
A partir dos anos 30 começa jâ a existir, em fun 

çao do avanço da prÕpria capacidade negociadora da classe operãria, um tâcl 
to 11modus vivendi 11 com o poder politico. Com o Peronismo este "modus viven
di 11 acabou transformando-se numa completa adesão ao poder politico, com o 
que o processo de profissionalização da direção sindical se completava in
tegralmente. Na verdade, o Peronismo estã colocado no extremos de uma cri
se do sindicalismo que abarcou o período de 1930 a 1943/45. Como escreveu 
Fanon;referindo-se a uma característica histõrica em nivel mundial naquele 
momento, mas que nesse caso parecia ter sido escrito esµec,ficamente para 
a Argentina, ºdesde esta data, a histõria começou a fazer-se sem a esquer
da tradicional" ( l ). 

De outra parte, e tanbem, de fundamental impor
tância observar que Perõn organizou um sindicalismo corporativo, articula
do como instrumento de poder politico e correia de transmissão entre o lí
der e a massa. Ademais, desde que o sindicalismo oficialista e organizado, 
as reivindicações são exigidas exclusivamente pelos delegados. Estes são 
as autoridades sindicalistas nos lugares de trabalho. A massa se torna pa� 
siva na militância. Aparece apenas nas manifestações. 

1) Frantz Fanon, Sociologia de Liberaci6n, Ed. Presente, Buenos Aires,1969,
p.122
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Este esquema,absorvente e absolutizante, dei

xava,fatalmente, todo autêntico dirigente sindical frente a uma instân

cia burocratizada. O passo seguinte serã abrir ao dirigente a possibilj_ 

dade de fazer carreira política, com o que se 1n1c1a uma situação pote!!_ 

cial de corrupção. Simultaneamente, corria o processo da crescente bur� 

cratização que se aprofundou sobremodo durante o tempo em que Perõn es

teve no poder. O regime peronista tendia a burocratizar a central operi 

ria, colocando ã frente dela pessoas cada vez mais insignificantes e 

com mínimos antecedentes sindicais. 
O fato e que o Estado organiza o trabalhismo, 

e o trabalhismo peronista se constitui, sem dúvida, no mais bem organi

zado da América Latina. Mas esta organização traz em si mesma sua con
trapartida: a burocratização institucional e a corrupção dos lideres, 

fato transcendente no trabalhismo organizado pelo Estado. Do ascetismo 

ã corrupção,eis o caminho do lider sindical argentino transformado em 

líder de um sindicalismo burocratizado e oficial. 
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5.5.3. Eva Perõn: um papel politico original 

Desde a perspectiva da liderança sindical, o Peroni� 
mo protagoniza, ainda, uma peculiaridade por completo original: a lide
rança de uma mulher em nivel praticamente absoluto. Com efeito, a lide
rança exercida por Eva Perõn não encontra paralelo em nenhum outro caso 
do vasto panorama latino-americano. 

Maria Eva Duarte ingressou no cenârio politico ar
gentino por sua iniciativa e por seus prõprios méritos. As jornadas de 

outubro, que culminaram com a libertação de Perõn a 17 deste mês do 
ano de 1945, revelaram uma dirigente e organizadora de singular capaci

dade. Por trãs do chamado ''espontaneí smo" das massas havia a mão organiza
dora de muitas lideranças sindicais, e também a de Maria Eva Duarte, a 
futura lider da CGT, a futura esposa de Perõn. Seu casamento posterior 
com Perõn foi sentido, por grande parte das massas trabalhadoras, de 
uma forma essencialmente emotiva: houve Pmoção, orgulho, por ver uma 

de suas filhas tratada como uma senhora entre os ''grandes". Ao mesmo 
tempo, o gesto consolidou a posição do líder militar que não se limita
va a falar de mangas arregaçadas, demonstrnva ter também capacidade e 
disposição de "descer" atê eles, como um igual. 

A atividade de Eva Perõn concentrou-se, então, espe
cificamente,no comando da "Fundaciõn de Ayuda Social Maria Eva Duarte de 
Perõn", criada por decreto e modelada de acordo com a estrutura da Le
gião Brasileira de Assitência. A fundação alcançou, desde o início,enor
mes dimensões, jâ que recebeu praticamente o monopõlio da distribuição 
da caridade no pais - com exceção das associações de beneficência dire
tamente ligadas ã Igreja Catõlica - , com o conseqaente privilégio exclu 
sivo de receber os donativos oficiais e particulares. 

Por outra parte, Eva Perõn exerceu ainda atividades 
de tipo "geral", não adredemente determinadas de forma específica. Nelas, 
assumiu funções de invulgar importância. Tinha, por exemplo, ã sua dispo
sição, uma sala no Ministério do Trabalho e Previdência, ã qual compare
cia diariamente. Aí recebia pedidos de pessoas pobres que para lã acudiam 
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com a certeza de serem recebidas. A partir de então, pôde promover campa

nhas, dentro do esp1rito caracteristico do regime, que culminaram com re

formas no mesmo, como é o caso da lei que outorgava o voto ãs mulheres, 

aprovada, na sua presença,a 9 de setembro de 1947. 

Com o tempo, passou a ser virtual diretora de 

todos os sindicatos operários do pais, estabelecendo normas do mais va

riado tipo e, o que é fundamental, exercendo o papel de ligação, de li

der i.,termediâria, entre o Presidente, o lider supremo, e as massas.José 

Luis de Imaz faz considerações a respeito e qualifica a liderança de Eva 

Perôn como "informal" ( l ), dado que ela não era depositãria de cargos 

espec,ficos no aparelho de Estado. Suas funções não eram explicitas nem 

racionalmente determinadas, mas da mais alta importância como elo de li

gação entre o l1der mãximo e as masssas populares. Neste sentido, e da 

mais alta relevância sua vinculação com os niveis médios do poder. A ela 

competia, em grande medida, constituir estes niveis medias, formar o elen 

co de confiança do Presidente. 

Em seu carâter especifico, o papel desempenhado 

por Eva Perõn envolvia funções eminentemente politicas e não as de tipo 

técnico-administrativo. Influiu muito, assim, e com freqaência, na com

posição de quadros administrativos, mas sempre desde uma perspectiva e 

uma posição totalmente pol,ticas. Institucionalizou, então, critérios 

de est,mulos e sanções, de prêmios e castigos, e marginalizou a muitos 

lideres do primeiro momento, como os dirigentes laboristas e radicais re

novadores, substituindo-os por figuras em ascensão dentro da burocracia 

partidãria. Entretanto, este processo de substituição foi realizado sem

pre através de grupos pré-existentes e dentro das opções que se podiam 

verificar nestes grupos. Na observação de Imaz, "para todos os que se

riam 'transmissores de ordens' a líder informal aplicou um critério bãsi

co seletivo: assegurar-se primeiro de seu grau de lealdade, provar a leal 

dade e garati-la de algum modo. E esta lealdade deveria ser dupla: em úl

tima instância, estrita e permanente para com o chefe do Estado, mas, no 

imediato, direta e pessoal na direção da líder selecionadora" ( 2 ). 

1) José Luís de Imaz, idem, p. 40
2) Idem, pp. 40/41.
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Desta forma, sendo a obediência e a fidelidade os 
principais critérios selecionadores, a qualidade técnica ou intelectual do 
candidato tornava-se freq�entemente irrelevante. Fundamentais eram a obe

diência e a fidelidade. Por outra parte, a esfera em que se desenvolvia a 
liderança de Eva Perôn,com todas as suas caracter,sticas essenciais,perm_i_ 
tia-lhe uma mais ampla liberdade para utilizar uma linguagem emocional e 
aparentemente destitu(da de racionalidade, com o que se aproximava mais do 
tipo ideal de 1

1dominação carismãtica 11

, conforme a formulação clássica de 
Max Weber ( 1 ) . 

A prõpria 11 Evita 1

1 definiu de maneira simples,mas 
com impressionante lucidez, sua função no Estado peronista: uma correia de 
ligação entre o poder e as massas, desde seu papel espec1fico de lider ef� 
tiva da CGT: 11Quando olho para Perõn me sinto povo, e por isso sou fanáti
ca do General, e quando olho para o povo me sinto esposa do General, e en

tão sou fanática do povo" ( 2 ). 
O Peronismo estabelecia, assim, uma correspondên

cia entre o Estado e a base social proletária. Por outra parte, o prôprio 
Perõn1 que monopolizou inicialmente a liderança, a teorização, a interpre
tação e condução em seu movimento, não podia, desde o poder, sozinho, re
sistir a este grande esforço. Estava também em suas intenções comparti
lhar estes aspectos com sua mulher. Eva Perõn tornava-se, então, a parte 
pratica da condução. Quando sua mulher morreu, sentiu-se 1

1sõ e cansado 11

• 

E esta foi também a tônica do segundo periodo do seu governo. 
Por outro lado, esta correspondência entre o Es

tado e a base social proletária não seria unilateral. Insertar-se-ia de
finitivamente na concepção peronista da Unidade Nacional, com o que se fe
charia todo um c1rculo. A Argentina, como o mundo todo mais tarde, alcanç� 
ria o estagio final de seu desenvolvimento histõrico: a plena justiça e 
harmonia internas. Perõn o expressou assim, na "Verdade n9 10" de suas 
"Vinte Verdades do Justicialismo 11

, lidas por ele a 17 de outubro de 1950 
desde o ba leão do pa l ãci o governamental : 1

10s dois braços do peronismo são 
a Justiça Social e a Ajuda Social: com eles damos ao povo um abraço de jus-

1) Veja-se Max Weber, Economia y Sociedad, lª parte(Teoría de la Organiza
ciõn Social), Tomo I, Fondo de Cultura Econõmica,Mé
x i co, 1944 

2) Eva Perõn, Historia del Peronismo, Presidencia de la Naciõn, Subsecretaria de Informaciones, Buenos Aires, s/data, p.45
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tiça e amor 11 
( 1 ). 

Perõn, naturalmente, não adverte para a contradi

ção intrinseca de sua afirmação, isto ê,se existisse realmente justiça so

cial não haveria necessidade da ajuda social. Mas a questão realmente não 

ê esta. O cerne da questão estã em que ai se coloca o eixo de sua concep

ção da Unidade Nacional, pois observe-se: a Justiça Social ê representa

da por ele Perõn, e a Ajuda Social por sua mulher. Com este amplexo fra

ternal e graças ã sua concepção estãtica da Histõria, Perõn anela para a 

Argentina o fim de qualquer luta, anela a chegada ã meta paradisiaca do 

devenir histõrico. 

1) Juan Domingo Perõn, Las Veinte Verdades del Justicialismo, in: La Terce
ra Posición Argentina, Ediciones Argentinas, Buenos 
Aires, 1973, p. 121. 
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5.5.4. O conceito de Unidade Nacional e a politica de massas 

O Peronismo preenche um "vazio de poder" no momento em 

que a pujante industrialização por substituição de importações apresenta

va uma base social consideravelmente ampliada. Expressão daquele momento 

histõrico, isto é, resultante da aliança de classes que se estabelecia, 

seus vinculas com esta base social ampliada são igualmente concretos e na 

turais - ele é também, em certa medida expressão desta base social - o 

que farã que atue automaticamente em consonância com esta base. Atuar 

em consonância com esta base significava, no campo social, desde o inicio, 

descobrir, visualizar ou intuir os fatos.Não hã concepção teõrica anterior 

mente estabelecida que iniba, ou tolha, as respostas especificas as solici 
tações da realidade concreta. 

Esta é uma singularid21e prõpri� do Peronismo que emer

ge, então, com a caracteristica fundamental do oferecimento da participa

çao social a amplos setnres populares. Em realidade, o Peronismo se forma 

como movimento identificatório, possibilit?1do, essencialmente, a integra

ção de am�los setores populares e, simultaneamente, o acionamento de novos 

controles de tipo politico e ideológico. Esta realidade e sua percepção 

atilada no bojo do próprio processo, determinam o papel que o Peronismo 

exerceu no momento de sua consolidação. O paternalismo peronista arranca 

desta realidade social . 

São, agora, compreensiveis a idéia e a função de pater

nidade que o Peronismo teve com seus conselhos quase familiares, como, por 

exemplo, "da casa ao trabalho e do trabalho para casa", dito quando sua 

queda era jã iminente. Mas, jã a 22 de fevereiro de 1946, dois dias antes 

das eleições, Perõn aconselhava, em discurso eleitoral: "Não concorra a ne 

nhuma festa , fique em casa , não beba ãlcool, rompa cadeados, ou a canc� 

la, ou corte a cerca de arame farpado e passe a cumprir com a pãtria"( l ) .. 

l) In Julio Mafud, Sociologia del Peronismo, Ed. América lee, Buenos Aires,
1972, p.40 
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São conselhos paternais, sao palavras de ordem 

enxutas, diretas. Naturalmente, o papel de representatividade dos operários 

exercido pelo Peronismo teria de concretizar-se em atos ou, pelo menos, nu

ma linguagem espec,fica que se fizesse merecedora desta representatividade . 

De outra parte, a representatividade e a prõpria possibilidade das palavras 

de ordem paternalistas necessitavam, evidentemente, do respaldo de uma aut� 

ridade, possível somente a partir de uma vinculação direta do lider com as 

bases operãrias. E e certamente por isso que o Peronismo acentuou tanto a 

necessidade da justiça social. Seus três principias, por uma pátria social

mente justa, economicamente livre e politicamente soberana.revelam-no clara 

mente. 

Quanto ã concepçao especifica de Unidade Nacio

nal, central no pensamento e nas manifestações de Perõn, assim como em to

das suas manifestações de tipo ideolõgico, e dificil perceber uma linha re

ta de pensamento, uma teorização congruente e lÕgica. Isto não retira, no 

entanto, ao conceito peronista de Unidade Nacional um lugar proeminente no 

projeto de desenvolvimento nacional autônomo.Da mesma forma, isto não impede 

ao analista observar nas manifestações peronistas uma preocupação constante, 

a da unidade nacional. Em realidade, esta e uma aspiração que faz parte de 

sua política. Se bem que suas manifestações estejam sempre repletas de idej_ 

as justapostas e sejam pouco claras ã primeira vista, e ·indubitável, no en

tanto,que o conceito de Unidade Nacional se constitui no eixo central per

ceptível em suas proposições, em sua politica,caracterizando essencialmente 

o regime peronista e permitindo, obviamente, a partir dai, ao historiador,

um sem-numero de inferências.

Naturalmente que sua política de massas, posta 

em marcha a partir de sua concepção de Unidade Nacional, e a que caracteri

za integralmente seu regime, ao mesmo tempo em que reflete todos seus fra

cassos e limitações, isto e, anuncia, ou quase profetiza,a queda posterior 

do regime. 
Perõn , no entanto, nao apenas valorizava em ex-

tremo sua politica de unidade nacional, como até lhe dava uma dimensão uni

versal, absolutizando,em conseq�ência, sua importância: "Orgulho-me de ha-
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ver implantado a única pol1tica que me parece eficaz para manter os prin

c1pios que devem reger o mundo no porvenir: apoio as justas reivindicações 

dos trabalhadores, melhor distribuição da riqueza em todos seus aspectos, 

procedimentos conciliatórios para dirimir os conflitos entre o capital e o 

trabalho, intervencionismo do Estado em todos os problemas sociais e tam

bêm nos econômicos quando o sistema de livre iniciativa ponha em perigo os 

interesses da coletividade ou quando se empregue para manter injustiças ou 

desigualdades" ( l ). 

O pronunciamento revela, de imediato, um eviden 

te antagonismo com relação ao liberalismo clássico. Desde a perspecti

va da pol,tica de massas e do conceito de unidade nacional, as questões e� 

tão claras: a partir de uma instância decisora - o texto permite inferir 

a identificação que hã, no Peronismo, entre o Estado e o próprio chefe de� 

te Estado - ocorrerá o "apoio ãs justas reivindicações dos tr2'.;alhadores", 

quer dizer, não a todas as reivindicações, apenas àquelas que sejam "jus

tas". Da mesma forma, a "melhor distribuição da riqueza", não implica de 

nenhuma maneira numa igualdade. A ausênc:a da idéia de igualdade ê eviden

te. Alêm disso, "melhor" não ê "justo", quer dizer, o "melhor" não alcança 

a dimensão que o "jus te II abarca. 

De outra parte, Perõn revela plena consciência 

do carãte,· conflitivo da dua'lidade capital-trabalho. A realidade deste co� 

flito ê um fator que perturba a busca da unidctde nacional tão intensamente 

desejada. O conflito terã de ser dirimido. Para isto, utilizam-se os "pro

cedimentos conciliatõrios 11

, com o que estamos novamente diante da instân

cia ditaminadora e decisiva, especificamente o Estado que, como Perõn o 

disse, intervirá quando for necessário, "em todos os problemas sociais". 

Em outro momento, ao definir a "Terceira Posi

ção", Perõn torna-se mais expllcito a respeito: "A Terceira Posição Arge!!_ 

tina, pois, começa por dignificar a vida do indiv1duo em cada conglomera

do nacional. E o faz mediante a justiça social, quer dizer, equilibrando 

dentro de seu seio graças ã suprema tutela do Estado, suas duas forças di

nâmicas e antitéticas: o trabalho e o capital. Não o faz mediante o sacri-

l) Juan Domingo Perõn, La Tercera Posiciõn Argentina, cit., p.30 



392) 

f1cio de um em benf,cio do outro: persegue sua conciliação e o consegue, 

antepondo ãs ambições de cada uma delas o nobre imperativo de respeitar, 
sobre todas as coisas, os supremos interesses do individuo e da pãtria"(l) 

Perõn atribui a esta posição uma importância 

e um alcance inclusive universais. Demonstra-o ao definir o pilar princi

pal da "Terceira Posição 11 argentina: "A necessidade de regeneração e pacj_ 

ficação interna das nações mediante o equilíbrio de suas forças motoras, 

o capital e o trabalho, graças ao exercício estrito da justiça social"( 2 ).

A partir de então, o campo estã livre para 

que a concepçao peronista da Unidade Nacional, numa grandiloqílência inau

dita, cruze as fronteiras, sua meta transcenda as esferas do campo econô
mico-social, abarcando, a partir do desejo de uma fraternidade plena, in

clusive o campo 1

1 religioso". Para a concretização desta fraternidade, Pe-

' rõn adverte para a necessidade do controle de algo muito poderoso na natu

reza humana: o egoísmo e a tentação da ganância excessiva. Dai a importân

cia da "proteção 11 aos economicamente debeis. Nas palavras de Perõn: "Pro
curamos assegurar para nosso povo um regime social justo e humano, onde a 
cooperação substitua a luta, onde não haja réprobos e eleitos; onde cada 

homem que trabalhe receba um benefício proporcional ã riqueza que promove; 

onde a sociedade não se desentenda, egoísta, do velho nem do incapacitado, 

e onde a fraternidade, a generosidade e o amor presidam as relações entre 

todos os argentinos. Assegurar os direitos do trabalhador, incorporando-os 

ã lei e aos costumes argentinos, para que as classes econumicamente débeis 

estejam protegidas contra o egoísmo, a prepotência e a exploração dos eco

nomicamente fortes" ( 3 ).

Obviamente, desde o ponto de vista do trabalha

dor, sua proteção teria como finalidade fundamental permitir-lhe condições 

favorãveis na produção. Perõn encarrega-se, ele mesmo,de explicitã-lo con-
cretamente: 11 Se o trabalhador e o que constr6i e realiza, hã que respej_ 
tã-lo e dignificã-lo, e, ademais, cuidã-lo, alimentã-lo e levã-lo adiante, 

1 ) Idem , p . l 3 
2) Idem, p. 14
3) .Idem , p. 31
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porque e, em síntese, a grandeza da naçao. ( ... ) O cuidado do material 

humano estã, para nos, em primeiro plano, porque assim como um patrão 

cuida uma mãquina valiosa, para o Estado a mãquina mais valiosa e o ho

mem, e organizar o cuidado deste homem tanto no físico como no moral � 

fundamental 11 ( l ) . 

Este cuidado do homem seria, especificame� 

te, ... "cuidar da saúde de cada indivíduo, da prosperidade de sua família, 

da educação de seus filhos e proporcionar-lhe t3mbem, quando chega a ine

ludivel declinio dos anos, um meio de vida digno e decoroso" ( 2 ). 

O posicionamento crítico de Juan Domingo Pe 
ron frente ao capitalismo liberal representa,inegavelmente,ao nível do ap� 
relho governamental e do posicionamento das classes dominantes,uma questão 

de estratégia mais racional, de uma estratégia que o momento histõrico 

(Segunda Guerra Mundial, crescimento da indústria de substituição de im

portações, a presença de uma burguesia industrial nacional e do projeto 

de desenvolvimento nacional autônomo e o desenvolvimento da prõpria alian

ça de classes, e que faziam o Peronismo emergir) viabiliza plenamente. 

Neste senti�], dois discursos de Perõn são 
especialmente sugestivos: o de 25 de agosto de 1944, quando ainda era Mi

nistro do Trabalho e Previdência, na "Bolsa de Comercio de Buenos Aires", 
e o de 7 de agosto de 1945, pronunciado no "Colegio Militar". Algumas par

tes destes discursos são, inclusive, uma síntese do personagem histõrico 

que Perõn encarnou e do papel histõrico que assumiu: "Se disse, senhores, 

que sou um inimigo dos capitais e se os senhores observam o que lhes acabo 

de dizer, não encontrarão nenhum defensor, diriamos, mais decidido que eu, 

porque sei que a defesa dos interesses dos homens de negõcios, dos indus

triais, dos comerciantes, e a defesa mesma do Estado ( ... ). Eu estou feito 

na disciplina. Faz 35 anos que exercito e faço exercitar a disciplina e du

rante eles aprendi que a disciplina tem uma base fundamental: a justiça( ... ) 
Por isso, creio que se eu fosse dono de uma fãbrica, não me custaria ganhar 

o afeto de meus operãrios com uma obra social realizada com inteligên
cia. Muitas vezes consegue-se-o com o mêdico que vai ã casa de um operãrio 

que tem um filho enfermo, com um pe�ueno presente num dia particular, o pa-

l) Idem, pp. 32/33

2) Idem, p. 29
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trão que passa e palmeia amavelmente a seus homens e lhes fala de quando em 
quando, assim como nos o fazemos com nossos sol dados 11• ( l ) . 

"A Revolução Russa é um fato consumado no mundo( ... ) 
tum fato que o exército deve aceitar e colocar-se dentro da evolução.Is
so e fatal. Se nõs não fazemos a revolução pac,fica, o povo farã a revolu
ção violenta( ... ) E a solução deste problema é levâ-la adiante fazendo jus
tiça social ãs massas. Este é o remédio que,ao suprimir a causai suprime 
também o efeito. Hã que organizar as agrupações populares e ter as forças 
necessárias para manter o equil1brio do Estado. ( ... ) A obra social nao se 
faz mais que de uma maneira: tirando-se ao que tem muito para dar ao 
que tem demasiado pouco. t indubitãvel que isto levantarã a reaçao e a re
sistência destes senhores que são os piores inimigos de sua própria felici
dade, porque por não dar um 30% vão perder dentro de vârios anos ou de vã-
rios meses tudo o que têm, e ademais, as orelhas 11

• ( 2 ). 
Hã que se considerar que Perõn fala, evidentemente, 

de acordo com as circunstâncias e com o ambiente em que se encontra e não 
de conformidade com um conjunto sistematizado de idéias com as quais se 
mostre invariavelmente fiel. A retórica encobridora do oportunismo políti
co ê marca permanente do discurso peronista. Neste caso, no entanto, sua 
retórica mais revela do que encobre. Aqui, seu pronunciamento ê, como tan
tas vezes também, claro, simples e sintomâtico, permitindo ao historiador 
as conclusões nascidas desta clareza e simplicidade. 

De outra parte, a concepção peronista da Unidade Na
cional não se limita apenas ao campo infra-estrutural nem se circunscreve 
unicamente ã realidade interna da Argentina. Pretende abarcar também o cam
po supra-estrutural e se encaminha decididamente em direção de uma universa 
lizaçâo totalizante. Com uma concepçao estãtica da História, Perón procura 
primeiramente um equil1brio interno na Argentina, equilíbrio que se conser
varia "ad aeternum", por certo. Posteriormente, crê viável uma construção 
semelhante em todos os demais países, com que seria possível chegar ã 
"paz universal". Na ambiciosa pretensão peronista, a "paz universal" seria 

1) Juan Domingo Perón, Discurso na "Bolsa de Comercio de Buenos Aires 1

1 pro
nunciado a 25/8/1944: in Fl Peronismo Aver v Hoy, 
Ed. Diógenes, México, 1974, pp. 11/12

2) Idem, Discurso pronunciado a 7/8/1945 no 11C0legio Militar"; in: idem,
pp. 13/14
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um ideal facilmente alcançãvel. Um sem-numero ne suas manifestações assim 
o permitem concluir. Como a seguinte, por exemplo: "Sustentamos que ( ... )
a união dos povos e fundamental para o afiançamento das liberdades essen
ciais e que a paz universal somente serã possível quando a justiça social
reine em cada povo 11 ( l ) .

Perón valoriza seu conceito de Unidade Nacio
nal a ponto de conceder-lhe uma função reitora em nível mundial. Entre os 
"extremismos" haveria um lugar definido para esta função, reservada ã Ar
gentina peronista: "A Republica Argentina( ... ) não se situa de forma equi
distante ante os extremismos: enfrenta-os decididamente, oferecendo ao mu.!!_ 
do o exemplo de sua paz interior, a elevação do nível material e cultural 
de seus habitantes, mancomunados todos no esforço de legar a seus filhos, 
junto com as conquistas obtidas por eles, a herança de uma nação que fin
ca sua força na pacifica e equilibrada distribuição de suas riquezas e que 
cumpre jã no mundo, e em virtude unicamente dos valores do espírito, uma 
função nobremente rei tora" ( 2 ) . 

O mandatãrio argentino tem a convicção de es
tar frente a um regime cujo significado bâsico em nível internacional seria 
servir de modelo destinado a erigir os fundamentos da "paz universal", ane

los dos homens e dos povos através dos séculos. Confirma-o com as seguin
tes palavras: " ... nossa empresa universal não pode interpretar-se como um 
anelo belice, mas como um afã pacifista. Com um afã de que os valores hu
manos, os valores espirituais de cada homem sejam respeitados como criatu
ras de Deus e irmãs nossas.Que não sinta nenhum dos mortais a injustiça de 

ver-se preterido nos gozos da vida por não haver nascido num circulo de 
privilegiados que tudo têm; que não sinta nenhum ser humano a humilhação 
de ver-se privado dos direitos inerentes� sua condição de criatura feita 
ã imagem e semelhança de Deus.Deste sentido primãrio deve arrancar-se a 

paz do futuro" ( 3 ) . 
Perón ingressa, portanto, decididam�nte,no cam 

po "religioso". Sua concepção estãtica da História leva-o a vislumbrar a 

1) Juan Domingo Perón, La Tercera Posiciõn Argentina, cit. ,p. 39
2) Idem , p. 4 9
3) Idem, p.24
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meta do desenvolvimento histõrico: com a justiça e o povo organizado alcan 

çar-se-ia a paz universal, ante-sala da meta final: a harmonia universal. 

Por isso, jã não serão surpresa suas palavras moralistas. Elas estão per

feitamente inseridas no contexto do seu pensamento e na missão histõrica 

a que se vê destinado. "Cada século tem sua conquista, e ã altura do atual 

devemos reconhecer que assim como o passado limitou-se a obter a liberda

de, o nosso deve propor-se ã justiça( ... ) Nos homens e nas naçoes nada es

tãvel nem nada nobre pode elaborar-se sobre a maldade, o egoísmo, a injus

tiça e a mentira. ( ... )Defendemos os valores, porque são os únicos eter-

nos 11 ( 1 ) . 

Como tais considerações revelam um posicio

namento integralmente identificado com o capitalismo, torna-se correlata

mente importante examinar as ideias peronistas referentes a alternati

va socialista, ou, comunista, termo da preferência de Perõn. Com efeito, 

Perõn apresenta suas idéias como exclusiva, ou única, alternativa ao co

munismo. "Que a Terceira Posição e a solução nos demonstra a realidade 

concreta de nosso povo, que se sente feliz porque pode trabalhar com dig

nidade; porque o capital tem sido humanizado; porque a propriedade, o ca

pital e as riquezas são agora bens individuais em função social; porque 

desapareceu a exploração capitalista do homem e toda classe de exploração 

humana; e que e verdadeira solução no-lo demonstra claramente o fato de 

que progressivamente, com a realização de nosso plano, foi desaparecendo 

a reação comunista, que deixou de ter entre nõs os argumentos válidos que 

possui nos paises capitalistas para ganhar adeptos" ( 2 ). 

A ideia peronista de "purificar" o capita

l ismo, paralela a apresentação de sua Terceira Posição como alternativa 

ao comunismo, estão, evidentemente, inseridas em sua preocupação global 

de chegar ã 11paz universal" e alcançar o estãgio da "fraternidade universal". 

Perõn fornece elementos para se perceber como que um nostalgia 11avant la 

lettre", quer dizer, ao mesmo tempo em que esta fraternidade universal e 

algo intensamente desejada em termos de futuro, este desejo, ou esta 

"construção" para o futuro e conseqtlência de algo perdido no passado. As

sim, o capitalismo desembaraçado, voraz - resultado do egoísmo e da ava-

l) Idem, pp. 46 e 48 
2) Idem, p. 5 7
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reza humano serã o responsãvel pelo advento do comunismo. Desta forma, 

a missão peronista serã a de salvar, antes que seja tarde, o capitalismo, 

mas ''limpando-o" dos lastros que conduziriam ao comunismo. Por isso, a nos 

talgia "avant la lettre": a construção atê o futuro da "fraternidade uni

versal" implica numa volta ao passado, volta ao estâgio em que o capitaliE_ 

mo ainda não encarnava o egoísmo humano sem controle. 

Por outra parte, a vinculação de Perón, em ter 

mos de politica interna, com um projeto de desenvolvimento nacional autôno 

mo ocorre em termos de rechaço da fase �mperialista do capitalismo - Pe

rõn ignora-a completamente em seus pronunciamentos - que reservava a Ar

gentina uma condição perifêrica e dependente, uma condição de mera produ

tora de matérias-primas. Por isso, supõe-se que,a partir de um controle in 

terno do capital - controle exercido pelo Est�do Nacional -,em cada nação 

do mundo se poderia chegar ã supressão do imperialismo e se evitaria o 

aparecimento do comunismo.Naturalmente, aflora aqui a completa desconside

ração tanto da dinâmica do sistema capitalista de produção, como da dinâmi 

ca e da dialética do processo histórico. 

Assim, colocado sobre bases de tal indigência 

programática, pode-se concluir que o projeto peronista, também desde 

esta exclusiva perspectiva, estava, naturalmente, destinado a impas-

ses que levariam a seu fracasso. Por isso, estamos agora em condições de 

advertir para outra tendência facilmente perceptivel nas manifestações de 

Perón: dentro de sua concepção estâtica, a História, ele, que busca um equi 

librio, que deseja chegar a um estãgio estãtico, ao fim do desenvolvimen-

to histórico, teme tambêm intensamente este mesmo desenvolvimento histórico. 

Em seus pronunciamentos manifesta, com fre½Uênca, o temor de não se poder 

controlá-lo. Assim, o "progresso", algo temido desde logo, tem "formas tu

multuosas" e o mundo que lhe cabe viver ê um ''mundo atormentado": "se me p� 

rece primordial a recuperação da escala de magnitudes, isto ê, devolver ao 

homem sua proporção para que tenha plena consciência de que, ante as formas 

tumultuosas do progresso, continua sendo um porta-voz de valores mãximos"(l). 

1) Idem, p. 22
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O temor das transformações histõricas expressa

-se, assim, neste verbalismo sem conteúdo concreto. Expressões como 11pro

gresso 11, 11va 1 ores mâx imos II acrescentam-se a outras, freql'.Jentes em Perõn ,co 

mo "dignidade humana 11
,

1
1povo" etc., e são

1
obviamente

1
vagas e difusas, reve 

lando, por via indireta, o carãter de conciliação social que sua concepçao 
de unidade nacional propugna. Nesta linha de avaliação, vejam-se, ainda, as

considerações peronistas seguintes: 11Desde meu posto, na guarda que monto 
como argentino e como soldado, me e dado comprovar como, em meio a um mundo 

sem fe e sem esperanças, nosso povo, com o otimismo dos melhores dias dos 
grandes povos, oferece ã humanidade o espetãculo de uma naçao que, por ser 
socialmente justa, vive em paz consigo mesma; por ser economicamente livre, 
pode prover a necessidade material de todos seus filhos, e por ser politica
mente soberana, pode dizer, sem reservas, suas palavras de paz aos homens 

desde sua Terceira Posição, cuja filosofia social, econômica e política e 

talvez a única solução deste mundo atormentado em que nos cabe viver 11

( l ). 

Efetivamente, as realizações prãticas não al

cançaram a mesma intensidade que estes pronunciamentos de palavra no refe

rente ã justiça social. Por outra parte, desde a perspectiva das massas 
trabalhadoras ocorre, de um modo geral, um fenômeno semelhante: o 11sentime� 
to 11de justiça social alcança dimensões maiores que a realidade mesma quanto 

a mudanças estruturais. 

Aqui se insere, de forma natural, esta caracte

ristica essencial do Peronismo, a de carecer de doutrina ou de principias 

inalterãveis.0 oportunismo politico de Perõn, ou sua retõrica encobridora 
do oportunismo pol,tico, tem aqui sua base. Perõn mesmo tratou de cuidar 
que seu movimento nao se endurecesse em doutrinas ou princípios inflexíveis 
que pudessem diminuir sua capacidade de mobilidade e manobra de acordo com 
as circunstâncias do momento político. Ele mesmo o disse: "Para mim, a açao 
estâ sempre por sobre a concepção 11

( 2 ). 
Na mesma linha do oportunismo, coloca-se a tran� 

formação do Partido Peronista - algo concreto, especifico - no Movimento Pe

ronista - algo global, difuso -, com a ideia de mobilidade e totalidade, de 

1) Idem, p. 54
2) Idem, Conducciõn Politica, cit., p. 69
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acordo com seu conceito de unidade nacional. Perõn o definiu: 1
1 Não somos, 

repito, um partido polrtico, somos um movimento e como tal não representa
mos interesses sectãrios nem partidãrios; representamos somente os interes 

ses nacionais. Essa é a nossa orientação" ( 1 ) . 

Observe-se, neste particular, que depois de 

1948 o prõprio movimento peronista acabou chamando-se Justicialismo. A 

19 de maio de 1948 Perõn informou que o movimento havia deixado de ser 

11peronista, para converter-se em justicialismo social" ( 2 ). O justicia

lismo, no entanto, jamais envolveu uma ideia ou um propósito de igualdade 

social. Em discurso pronunciado a 29 de julho de 1945 Perõn dizia: "Se os 

operãrios apóiam esta luta, vencerao eles e nós" ( 3 ). 

Ar estã, cabalmente expresso, a ausência do pr� 

põsito de igualdade na esfera social. O "justicialismo social", com toda a 

sua indefinição, parece em busca de um po1· o de equilfbrio. Ponto que não 

admite nem a exploração desmesurada dos capitalistas, nem a "desorbitação 11 

das massas operãrias com suas reivindicações. Perõn o disse em 1947:"A Re
volução veio implantar a justiça social, isto é, dar a cada um a parte que 
lhe pertence, tanto aos operãrios, r.omo aos patrões. Legislou-se para que 
cada trabalhador recebesse os salãrios a que tem direito. Quando esse salã

rio era inferior ao devido, estava-se diante de uma injustiça, consumada em 
favor dos patrões. Quando o salãrio era maior, a injustiça favorecia os tr� 

balhadores, mas continuava sendo uma injustiça. E a Revolução chegou para 

nivelar as injustiças e não para aceitã-las. Nunca se insistirã suficiente

mente sobre estas reflexões. Nossa independência econômica, nossa justiça 

social, nossa revolução, em suma, não poderã ser feita sem o povo. Mas, não 
com exclamações de alegria e aclamações, mas com trabalho constante e esfor-
çado 11 ( 4 ) . 

O ponto de equilrbrio, resultante da limitação 

da exploração patronal e da limitação reivindicativa operãria implica igua! 

mente num orooõsito indefinido por preservar a margem de manobra que o opor-

1) Juan Domingo Perôn, Discurso de 11/1/1949, citado por Julio Mafud, cit.,
p. 90

2) Idem, Doctrina Peronista, cit., p.225
3) ln Julio Mafud, cit., p. 112
4) In Mârio Martins, Perón - um confronto entre Argentina e o Brasil, Edi

ções do Povo, Rio de Janeiro, 1950, p. 288. 
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tunismo politico peronista requeria. 

A mesma inde; inição, o mesmo carãter vago e 

difuso sao observãveis quando Perõn incursiona pelos terrenos da carac 

terização do panorama social. No Peronismo jamais se falou de classes 

sociais. O desejo peronista da fraternidade plena fez que se subes 

timasse a realidade do antagonismo das classes sociais, realidade que 

negava a voluntarista concepção da Unidade Nacional. Mas, de fato,Juan 

Domingo Perõn e Eva Perõn falaram muito sobre uma luta contra a 11oliga.!:_ 

quia 11
• A contraposição a ela estava representada pelo 11povo 11

• Oligar

quia e povo, os dois únicos pólos antagônicos no vasto panorama social 

argentino, segundo Perõn, são, por certo, termos indefinidos, vagos e 

difusos,mas que, por outro lado, não conseguem ocultar a admissão -

indireta , se se quer - da existência da luta de classes. Na verdade, 

oligarquia e povo sao dois rõtulos dados por Perõn, ã sua maneira, a 

dois grupos sociais com interesses antagônicos que estavam em conflito 

neste momento histórico. 

De outra parte, para Perõn este conflito eh� 

garia a seu termino a curto prazo, pois envolvia um carãter globalizan

te na medida em que sua ação tendia a marginalizar e a eliminar do pan� 

rama social a minoritãria oligarquia exploradora. É um processo no qual 

o 11povo 11 aumentaria de tamanho, por assim dizê-lo, na medida em que si-

multaneamente a oligarquia diminuiria o seu, ate a sua definitiva extin-

çao. 

Desta forma, o Peronismo que abomina a luta, 

a dissenção, que deseja a "fraternidade" social, admite uma única luta, 

a do povo contra a oligarquia, mas esta e uma luta que traz em si mesma, 

paradoxalmente, a ideia da ausência de luta - a 11fraternidade 11 
-, na me

dida em que o povo cresce em sua tendência globalizante, na medida em 

que o povo estira sobre toda a realidade argentina seu manto encobridor 

da heterogeneidade e do conflito social. 

Jã a 19 de maio de 1945, em discurso, Perõn 

dizia: 11 O melhor que temos aqui e o povo; farei o que o povo diga"( l ). 

1) ln Julio Mafud, cit., p. 112
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Entretanto, como se viu, Perõn nunca definiu 

e caracterizou claramente a este povo. A expressão povo se inseria n� 

turalmente em sua concepção da Unidade Nacional que ocultava as dife

renças e punha em evidência uma suposta uniformidade monolítica. Tal 

engenharia voluntarista não conseguia, no entanto,impedir que, na rea

lidade social da Argentina,esta uniformidade fosse completamente ine

xistente 
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5.5.5. A decadência do Projeto de Unidade Nacional Peroni?ta 

O Peronismo, alem de nao haver suprimido defini
tivamente a oligarquia, nem promovido nenhuma transformação substancial 
nas estruturas econ6mico-sociais argentina� não foi capaz de atuar como 
vanguarda

> 
no sentido de dotar as massas trabalhadoras de uma ideologia 

politica que as aglutinasse na perspectiva transformadora, nem de impe
dir o crescimento da mãquina burocrãtica que obstaculizava o desenvolvi
mento do próprio movimento peronista por novos caminhos. 

Como já se viu, o Peronismo nunca teve um corpo 
doutrinário ou ideológico especifico.As exposições de tipo teórico de Pe
rón marchavam sempre ã zaga dos acontecimentos. Nunca houve, assim, uma 
ideologia politica capaz de modelar o movimento peronista frente a even
tuais dificuldades e que fosse capaz de abrir novas possibilidades frente 
a novas conjunturas. 

Alem disso, a busca obsessiva da "lealdade" im
pedia a formulação de um programa e o desenvolvimento ideológico da classe 
operária que se constituía no principal sustentáculo do regime. t inegável 
que em 1945 as jornadas de outubro expropriaram o poder politico da oliga� 
quia e imprimiram ao Estado uma orientacão nacional. Mas este inicio de 
movimento peronista tomou rumos de dispersão, na medida em que a estrutura 
agricola e comercial da velha Argentina havia permanecido intacta. A par
tir dai a imobilidade crescente do movimento peronista, em função do privi
legiamento obsessivo da "lealdade'� e a crise dos partidos populares não fi 
zeram ma·is que configurar definitivamente a transformação da democracia re 
volucionãria em ditadura burocrática, da qual o próprio Perón se achava 
freqílentemente prisioneiro. 

A máquinã burocrática neutralizava invariavel-
mente as medidas procedentes da cúpula, especialmente aquelas que poderiam 
significar um avanço revolucionário no processo argentino. O "nacionalismo 
passivo" da burocracia estatal, no dizer de Jorge Abelardo Ramos ( l ) foi 
se transformando paulatinamente num aberto fator contra-revolucionãrio. 

l) Jorge Abelardo Rªmos, cit., p. 205

Scanner
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E o próprio Perón, na medida em que se estreita

va a identificação do Estado com sua figura como governante e dirigente do 

movimento, ficava impossibilitado de advertir que uma democratização efe

tiva da central operária teria defendido melhor as conquistas sociais que o 

sistema de obediência dos hierarcas sindicais. Também dai arranca a imposs..!_ 

bilidade de Perõn para justificar teórica ou ideologicamente,e de forma vã

lida e coerente, seu movimento. A agonia do regime serã, por fim, inexorável. 

De outra parte, o crescimento da máquina burocrf 

tica, com a paralela incapacidade de transformação da estrutura econômica e 

social argentina, ligava-se ao final ã falta de descobrimento da consciên

cia social dos argentinos, aspecto este que,segundo o próprio Peró� teria 

sido o principal saldo de seu período de governo: "Tenho dito muitas vezes 

que talvez de todo o bem que eu possa haver feito ã coletividade argentina, 

um é inigualãvel: o de haver desenvolvido no povo argentino uma consciência 

soei a l" ( l ) . 

Se eventualmente esta afirmação poderia ter al

gum foro de verdade em termos do Peronismo haver sido expressão de uma efe

tiva aliança de classes que dava andamento a um projeto de desenvolvimento 

nacional autônomo, o certo é que,ao tempo ,n que Perón esteve no poder, p� 

la prõpria característica do regime e pelos fatores de sua deterioração, es 

ta incipiente consciênci� social em andamento quando dos primórdios da ascen 

são peronista, não pôde,depois, desenvolver-Je. 

Em realidade, Perón afogou sempre as formas inde

pendentes de pensamento político de seu movimento. O prõprio "culto ao che

fe" e também a Eva Perõn correspondiam, com efeito, ã necessidade de uma 

centralização defensiva frente ã ação do imperialismo que reservava ã Arge� 

tina uma posição periférica e dependente como provedora de matérias-primas. 

Uma centralização saudável - e até necessária para que o regime se corpori

ficasse - do poder, acabou, portanto,desviando-se para o poder pessoal. O 

"l Íder" e a "chefa espiritual da nação" refletiam ao mesmo tempo esta neces

sidade histórica e seu desvio.Perón perdeu de vista o fato de que o poder 

que as massas lhe haviam delegado era apenas uma posse provisória de sabera-

1) Juan Domingo Perõn, Conducción Política, cit. ,p. 274
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nia popular. Não teve, em conseqaência,condições de perceber que a substi

tuição de um partido popular por um organismo burocrãtico a suas ordens 

significava cortar o 1aço que o unia ãs massas. 

Efetivamente, a consciência social supostamente 

dada as massas foi igualmente indefinida e vaga, pois em nenhum momento es

teve acompanhada de uma doutrina revo1ucionãria coerente por meio da qual 

fosse possível a mudança de estruturas. 

E ai estã o drama do Peronismo: depois de dez 

anos no poder, as velhas estruturas estavam praticamente inalteradas. José 

Luís de Imaz reporta que a Sociedade Rural, com cinco mil sõcios, não cor

reu perigo com o Peronismo: "O grupo em questão saiu basicamente incõ1ume 

do período peronista, sem que a entidade nem as pessoas, nem os interesses 

de grupo se vissem afetados por um regime político cujas características te 

riam feito presumir o contrario. E cujo acesso ao poder se fez precisamente 

por contraposição ao anterior período de controle "oligãrquico"( l ). 

O Peronismo nao compreendeu. por conseguinte, 

que a 1ibertação nacional era completamente impossível sem a eliminação 

da estrutura sõcio-econômica oligãrquica "terrateniente", principal usufr� 

tuãria do latifúndio e principal colaboradora do capital estrangeiro. Em 

conseq�ência, ao não atacar estas questões, o Peronismo manteve intactas as 

estruturas que o puderam golpear em 1955, derrubando-o do poder. 

De outra parte, o Peronismo tampouco compreendeu 

que o projeto de libertação nacional era igualmente impossível se vinculado 

ao desenvolvimento exclusivo da industria leve. Este desenvolvimento do in

dustrialismo produzia, inclusive, uma dependência polarizada: por um lado, o 

governo dependia da burguesia agrária ou oligarquia "terrateniente", dona de 

quase todo o capital industrial e, pelo outro, do capital imperialista estra� 

geiro se quisesse manter o ritmo técnico e industrial da produção, como se 

comprovou depois de 1950, quando lhe faltou capacidade técnica de desenvol

vimento. 

De fato, uma das limitações fundamentais do Pero

nismo foi nao haver percebido a íntima relação entre a burguesia industrial 

e a burguesia agrãria ( oligarquia como Perõn costumava dizer) em sua origem 

e em seu desenvolvimento. O Peronismo manifestou sempre a falsa crença de 

1) José Luis de Imaz, cit.,p. 113
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que enriquecendo o capital industrial, este solaparia a burguesia agrária. 

Pensava, acemais, que atraves de um simples controle da exportação contro

laria o campo. 
O exemplo argentino revela,de forma clara,caracte-

risticas freq�entes em toda America Latina: a produção industrial, ou comer 

cial, que se organiza no "modelo terrateniente". O burguês que não enfrenta 

o latifundiãrio, faz-se seu cúmplice. Investe-se, de imediato, na terra

grande parte do que se ganha na indústria. As pautas de conduta e crenças

acabam, tambêm, se inter-relacionando: a ascese do trabalho não existe,

pois o que havia era um completo desprezo por qualquer atividade econômica.

A êtica da poupança, a renúncia ao consumo se trocavam pelo consumo osten

sivo. A Argentina mostrava, então, também, uma burguesia no consumo sem a

correlata correspondência no campo da produção. Este foi, de um modo geral,

o quadro de atuação e o destino da burguesia argentina durante o Peronismo.

A chamada burguesia industrial "nacional" dilapida seu poder antes mesmo de

concretizâ-lo integralmente. As situações criadas pela presença da Segunda

Guerra Mundial se esfumaram quando o desenvolvimento econômico entrou em de

pressão a partir de 1950/1951. Esta burguesia desapareceu para incorporar-se
-

a burguesia ligada ao capital internacional.

Assim, com a queda do Peronismo em 1955, o poder 

econômico,ate então separado do poder político, transformou-se outra vez 

em poder politico. Na oligarquia uniam-se e se entrelaçavam os interesses 

"ganaderos" com os industriais, os financeiros com os políticos. E estes 

com os interesses dos imperialismos britânico e norte-americano. 

Com efeito, ã medida que o tempo ia deteriorando o 

inicial projeto peronista, o governo foi cedendo ante os monopõlios estran

geiros e ante as classes dominantes argentinas. t verdade que o governo fez 

nacionalizações, mas estas foram exclusivamente de capital britânico e ale

mão. Os interesses monopolistas, especialmente os norte-americanos, não fo
ram tocados. Igualmente, não se tocou nos grandes capitais nacionais liga

dos desde ha tempo com os monopõlios estrangeiros, aniquilando,de fato,qual 

quer vantagem que se pudesse desprender da dissolução da "Uniõn Industrial 

Argentina (UIA)" e sua substituição, em 1952, pela "Confederaciõn General 

Econômica (CGE)", cujo presidente, Josê Gelbard, foi ,inclusive, elevado ao 

patamar de ministro. Ademais, o governo peronista permitiu qu� no seio da 
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própria CGE,emergisse uma fração burguesa que, no marco da politica ofi
cial de apoio ã industria, havia conseguido fortalecer-se economicamente 
e agora demandava capital e tecnologia que a levaram a conciliar-se com 
os monopólios estrangeiros. Alem disso, como já se referiu, o governo 

respeitou a"Sociedad Rural" e manteve intacto o domfoio latifundiário. 
Em seu conjunto,o regime peronista esteve vinculado e aumentou a influên

cia de uma nova fração burguesa industrial, a chamada burguesia industrial 

nacional, mas a simples manutenção do predominio da burguesia agrária e 
do imperialismo fez que,ã medida que a crise econômica e os outros mul 
tos fatores apontados estrangulavam o desenvolvimento do projeto nacional 
autônomo, aquela burguesia industrial nacional começasse a acoplar-se,com 

forcejas, inicialmente, a este bloco dominante da economia argentina. 
Outra ocorrência de fundamental importância foi 

a da perda do controle peronista sobre o Exercito. Efetivamente, quando o 

desenvolvimento econômico começou a entrar em depressão a partir de 1950/ 
1951, o Peronismo começou a perder o controle sobre o Exercito. Perõn pen

sou inicialmente em contrarrestar esta perda de poder com o sindicalismo, 
aparelho que ele antepunha ao poder militar. Mas a criação e"alimentação" 
deste poder paralelo não eram suficiente: para evitar a deterioração, não 
somente de seu regime, como de todo seu projeto de desenvolvimento nacio
nal autônomo. ReferindJ-se aos momentos anteriores ã queda do Peronismo, 
Arthur P. Whitaker observa que ... "a CGT e o sustento da força do preside� 

te Juan D. Perõn ( ... ) Os observadores consideram que rivaliza ou quiçá 
sobrepuja ao exercito como fator de poderio na nação ( ... )Entretanto, logo 

se demonstrou que o ressurgimento dos 'descamisados', e mediante eles do 
próprio poder de Perõn, este era mais aparente que real, e que ele havia 
fatalmente subestimado a força com que o exercito reagiria" ( l ). 

Ao chegar o ano de 1955 manifestam-se claramente 

o esgotamento do projeto de desenvolvimento nacional autônomo, a não realj
zação, na pratica, da concepção peronista da Unidade Nacional e o avanço
do processo golpista decidido a remover Perõn do cenário politico argenti
no.

O governo peronista, entretanto, procurou resis-

tir ao avanço do processo golpista ã sua maneira, isto e, fazendo freq�en
tes concessoes e conciliações em todo o possivel. Mas, nada iria deter as 

l)_ Arthur P. Whitaker, A Argentina, un Caleidoscopio, Ed.Proceso, Buenos 
Aires, 1956, p. 43 
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classes dominantes em seu propósito de remover todos os obstáculos que 

freiavam o desenvolvimento capitalista nv sentido da concentração e cen

tralização. Era 11conditio sine qua non 11 recuperar o poder do Estado que 

havia se vinculado a um tipo de prática politica que sancionava os atos 

governamentais com o apoio do proletariado industrial e agricola e de 

vastos setores do campesinato pobre. O propósito era o de afastar as 

massas populares da participação politica no Estado. 

Esta luta, entretanto, não iria dirimir-se 

apenas em seu terreno especifico, no campo meramente material: ideologi

camente, os monopólios estrangeiros estavam ligados aos partidos represe� 

tativos das camadas burguesas e pequeno-burguesas opostas ao regime pero

nista, através da propaganda das liberdades democráticas e na questão re-

ligiosa. A defesa do petróleo como argumento para a derrubada do governo 

acrescentar-se-ao depois,para dar um toque surrealista ã questão: a gran
de burguesia e os prõprios monopÕlios defendendo a produção argentina do 

petróleo. 

Pode-se observar, então, a confluência progres

siva de vários centros conspiradores que irão acercando-se mutuamente. r

um acercamento que ocorre na certeza de que o governo impediria a parti

cipação popular em sua defesa, jã que a politica de 1

1pacificação 11 de Pe

rón, que abrigava palavras de ordem tais como "basta de luta" e 1
1da casa 

ao trabalho e do trabalho para casa", eram por demais esclarecedoras a res

peito. 

Perón conteve suas defesas no momento em que se 

encontrava, em nivel externo, frente ao imperialismo, e em nivel interno, 

frente a uma oligarquia economicamente intacta e tendo como base de apoio 

uma pequena burguesia freneticamente anti-peronista. 

A 19 de junho de 1955 foi dado o primeiro golpe. 

Falido, por certo, mas importante por haver significado um- passo na dire

ção da vitória. Foi um enfrentamento inicial que mostrou claramente que o 

anti-peronismo acumulava forças enquanto o governo as perdia. 

Entre 16 e 19 de setembro são assestados os gol

pes definitivos. Na verdade, o golpe de 16 de setembro não foi o resultado 

da ação das forças que o promoveram, mas antes de tudo o fruto da decomposj_ 

ção geral do regime. O governo peronista não combateu porque estava vencido: 

o �igantismo burocrático, a solidão e a fadiga de seu chefe, o aniquilamen-
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to das forças revolucionârias de seu movimento que poderiam haver resis

tido, a ausência de uma doutrina clara, a crise do movimento pero

nista, a paralização da CGT, o desconcerto e a desmoralização de grandes 

setores das forças armadas, foram as circunstâncias definitivas que pos

sibilitarm o 16 de setembro. 

Em virtude disso, jã de nada servia a alocu

ção de Per6n,por râdio, desde a "Secretaria de Trabajo y Previsi6n 11

, qua� 

do recordava aos traba 1 hadores que "seus intentos de substituir o ve 1 ho 
apotegma marxista da luta de classes pelo mais humano e valente da cola

boração que permite manter cordiais relações entre o capital e o traba

lho, haviam fracassado pela resistência dos capitalistas ã sua política 

social" ( 1 ). Logo em seguida, referiu-se aos "agentes forâneos", a "ce!:_ 

to jornalismo", enquanto alertava aos trabalhadores para "defender por si 

mesmos suas conquistas sociais, se não quiserem ver-se despojados das mes 

mas a curto prazo" ( 2 ) . 

Mas, estas eram palavras jã sem força, já nao 

eram palavras-de-ordem; eram ainda palavras que habitualmente dele se ou

viam, mas jã eram sua despedida. Em verdade, Perõn, a quem não resta outro 

caminho que o do exílio, enfrentava os mesmos setores da burguesia que 

uma década dntes o haviam levado ao poder: o Exercito, os católicos, os 
1

1 nacionalistas 11

• 

A 5 de outubro de 1955, jã em Assunção, Para

guai, revelou, em entrevista de imprensa, o que é comum a esta burguesia 
11nacional 11: frente ao avanço das massas trabalhadoras, ela abandona a 

aliança, permanecendo com a segurança de sua condição de classe dominante: 
11 Em caso de luta as possibilidades de êxito eram absolutas, mas para isto 

teria sido necessârio ( ... )matar muita gente, destruir o que tanto nos 

custou criar. Bastaria pensar no que haveria ocorrido se tivesse entregue 

armas dos arsenais aos operários decididos a empunhã-las 11

• 

Logo adiante, passou a formular previsões para 

concluir profeticamente: 110 Partido Peronista tem grandes dirigentes e uma 

juventude pujante e empreendedora ... Tenho profunda fé em seu destino e d� 

sejo que eles atuem. Jâ têm maioria de idade .( .. ). Deixei-lhes uma doutri

na, uma mlstica, uma organização" ( 3 ). 

1) ln Jorge Abelardo Ramos, cit. ,p. 146;
2) La Prensa, 19/9/1955; citado por Jorge Abelardo Ramos, cit., p. 146;
3) Entrevista concendida a 1

1 llnited Press Intern�tional 11 em /\ssunção, in:
El Dia, Montevideu, 5/10/1955. 
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6. Conclusões

O regime peronista caracterizou-se, funda

mentalmente, por seu propósito de consolidar um capitalismo autônomo 

baseado na industrialização por substituição de importações. Foi um fe 

nomeno argentino, com sua originalidade inicial determinada pelo espe

cifico da aliança de classes da qual e resultante.Como a burguesia in

dustrial nacional assumiu, crescentemente, o papel hegemônico na alia!!_ 

ça de classes propiciadora da emergência do Peronismo, as reformas que 

este efetuou obedeceram, por conseguinte, aos interesses básicos desta 

burguesia industrial nacional. 

Com efeito, desenvolver a indústria, dinamj_ 

zar a agricultura, estender a ajuda aos trabalhadores, harmonizar os 

interesses sociais, acrescentar o mercado interno, desenvolver uma po

litica externa mais independente, resgatar a divida externa, colocar, 

através do Estado, alguns recursos bãsicos da economia nas mãos da bu..!'.:_ 

guesia industrial nacional, são aspectos fundamentais do reformismo pe 

ronista. 

Perón integrou ao Estado setores-chave da 

infra-estrutra, como as ferrovias, o gãs e parte da produção da ener -

gia elétrica. Resgatou a divida pública e entregou ao Estado parte do 

comercio exterior. Conseguiu, também, organizar a classe trabalhadora 

em sindicatos controlados pelo Estado. Utilizando os excedentes econô

micos proporcionados pelo periodo da Segunda Guerra Mundial, a politi

ca redistributiva implementada permitiu que na primeira metade de seu 

governo,o nível de vida da classe operâria tenha melhorado substancial 

mente. Com isto ampliou o mercado interno, o que veio a beneficiar di

retamente a burguesia industrial vinculada ao desenvolvimento industri 

al interno. 
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As principais realizações do regime peronista 

ocorreram, efetivamente, na primeira metade de seu governo, atê 1949.E� 

tretanto, uma série de conquistas nacionalistas desejadas por amplos se 

tores da população argentina ficaram truncadas desde o início.Em sua p� 

lítica exterior, abandonou, praticamente, suas iniciais posturas progre� 

sistas e acabou firmando o Tratado Inter-americano de Assistência Recí

proca(TIAR) em 1947 e, de fato, terminou apoiando os Estados Unidos na 

sua política da Guerra Fria. Não nacionalizou nenhum estabelecimento ou 

empresa norte-americana, nem a indústria da carne, nem a da lã, e tam

pouco afetou os poderosos monopólios elétricos. Na industria automotriz, 

depois de um intento falido do Estado, recorreu ao capital estrangeiro 

(Kaiser e Mercedes Benz). Ademais, não conseguiu promover a montagem de 

uma indústria de base. 

As limitações intrínsecas de sua politica eco 

nõmica foram reforçadas, ao mesmo tempo, pelo declínio do valor dos pr� 

dutos agropecuãrios no mercado internacional, o que fez que Perón proc� 

rasse uma saida tramitando créditos nos Estados Unidos. Em conseqLJência, 

foi obrigado a deixar de lado os controles sobre o capital estrangeiro. 

Na segunda metade de seu governo impôs uma p� 

lítica de restrições ao consumo para aumentar os saldos exportãveis(proi 

bição para uso da carne de gado e o pão de trigo, por exemplo) e, as ve 

zes, chegou a usar da repressão, inclusive para os grupos que o apoia

vam. Assim que, da euforia nacional-popular do inicio de seu regime, d� 

pois de 1950 ja nao permaneceu quase nada. 

O abastecimento da indústria nacional exigia 

importações crescentes de matérias-primas e de bens intermediarias. Ao 

mesmo tempo. a industria, a agricultura, a geração de energia, a prod� 

ção de petróleo, as comunicações e os transportes dependiam das impor

tações para sua capitalização na maquinaria e equipamentos custosos e 

complexos. Estas são, evidentemente, insuficiências típicas de uma es

trutura econômica dependente. E como desde o final da década de 1940 o 

governo não partiu de uma política vigorosa e direta de inversões na 
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expansao industrial, estas insuficiências não foram, obviamente, supe
radas. 

A partir de 1950 torna-se irreversível o es

tancamento do desenvolvimento industrial. Conseqílência importante foi 

a de que,ã medida que o setor industrial jã não tinha mais condições 

de absorver mão-de-obra e o setor agropecuãrio tampouco tinha possibi

lidades de oferecer novas oportunidades de ocupação, esta mão-de-obra 

foi se transferindo para as atividades não produtoras de bens, em gra� 

de parte o governo e os serviços públicos. Isto contribuiu em muito 

para que o setor público visse diminuídas suas possibilidades de rea
lizar inversões infra-estruturais, o que e, por sua vez, uma das cau
sas do estancamento. 

A conjunção destes f,üores, a queda da cap� 

cidade de importação e o esgotamento do processo de substituição de 

importações, são as conseq�ências diretas do estancamento econômico,o 
que, por sua vez, debilitara o regime peronista e frustrara a realiza 
ção do desenvolvimento nacional autônomo. Tenha-se, por outro lado, 
presente também, que nos começos da década de 1950 o estancamento do 

projeto nacional autônomo e simultâneo ã 11recuperação 11 do imperialis
mo. t por demais evidente, então, a inter-relação entre o estancamen

to econômico e a crise do projeto de desenvolvimento nacional autôno

mo, crise que provocara irremediavelmente a queda de Perõn do poder. 
E de fato, analisando-se em sua totalidade 

a história argentina do século XX, o projeto nacional peronista se 

insere num momento de transição entre dois períodos fundamentais do 

desenvolvimento capitalista argentino. O capitalismo dependente arge� 

tino teve como eixo, primeiro, a produção agrãria e, depois da queda 
de Perõn, a produção monopolista,que manteve uma relação relativa com 
o setor agropecuário. O Peronismo produziu modificações importantes
na antiga estrutura econômica. Ocorre, no entanto, que o processo me!
mo a partir da industrialização substitutiva de importações possibil!
tara o reagrupamento das classes dominantes, o que culminarã com o
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golpe de estado de 1955. Começa, então, o período que molda um capitalis 

mo dependente em marcha acelerada rumo ã centralização econômica. E isto 

foi possível porque o Peronismo não suprimiJ as causas estruturais que 

envolviam o carâter capitalista-dependente da economia argentina. 

O Peronismo está, portanto, colocado no inter 

valo nacionalista entre estes dois grandes períodos. Durante este inter

valo nacionalista o Estado serâ o centro de poder de um sistema de for

ças heterogêneas e
)
até, virtualmente antagônicas. A burguesia dividida 

e a aliança de uma de suas frações - a burguesia industrial nacional -

com outras classes sociais possibilitam, temporariamente, a função arbi 

tral do Estado. Através dela o Estado procura ignorar ou controlar o 

conflito social através de um equilíbrio que ele apregoa e que ele pre

tende que seja harmônico. Por isso, o r.stado é apresentado reiteradamen 

te como sendo o representante do 11povo 11
, quer dizer, de todas as elas -

ses sociais. 

Daí, pode-se compreender, também, a contra -

partida, isto é, a necessidade de o Estado criar articulações com os g� 

vernados na busca de seu consenso. Haverá, por fim, uma combinação 1

1sui 

generis 11 dos sistemas de mobilização e controle das massas assalariadas 

urbanas com o aparelho estatal. Haverâ uma singular combinação entre E� 

tado, movimento peronista e sistema sindical. Este último serâ modelado 

pelos orimeiros, e o Estado, como organizador do trabalhismo, terá, nos 

sindicatos, um de seus pontos básicos de apoio. 

Por outro lado, para a política peronista, a 

elevação do Estado a uma posição superior, acima das classes sociais, é 

vista como uma condição básica para a difícil tarefa da conciliação so 

cial, que e, o seu objetivo principal. A função específica do Estado 

acaba sendo a de reitor dos destinos da sociedade. Será de sua atribui

çao exercer uma função conservadora, vigilante e protetora. 

O Estado passa a ser, assim, na concepçao p� 

ronista, uma parte essencial do todo que ã a Nação. Ele serâ o elemento 

ativo que põe em andamento e agiliza todo o processo da conciliação so

cial. Será a encarnação de todas as aspirações nacionais, expressão do 
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conceito de unidade nJcional, das classes sociais unidas, que ign� 

ra, ou tenta apagar, as diferença� de cl�sse. Desta forma, o Estado,e� 

pressão da aliança de classes, quer dizer, dos antagonismos sociais 
11 apagados 11 , como reitor da vida social viabilizaria a própria unidade 

nacional que, por sua vez, ê a expressão ultima da aliança de classes 

que o Peronismo preconiza. 

Entretanto, o próprio Perõn permite 
ver,com toda clareza, em suas manifestações, a impossibilidade mesma de 

se estabelecer, de uma forma que não fosse apenas provisória, o Estado 

que desejava. De fato, o carãter dependente do desenvolvimento capita

lista argentino constituiu-se na pauta para que o Estado nacional autô 

não fosse mais que uma ilusão. Assim, o projeto histórico do Peronismo 

revelou-se um projeto provisório, um intento que não chegou a se com
pletar. 

Para prosseguir sua marcha, o capitali� 

mo nacional acabou, fatalmente, associando-se a capitais externos. Não 

conseguiu superar a dependência do conjunto da economia aos mercados 

internacionais. Ao mesmo tempo, seu ponto de apoio basilar continuava 

residindo no campo e na economia de exportação. O período de desenvo.:!_ 

vimento nacional autônomo termina como um período de "modernização", 

de 11reformismo 11 , e a frustração de seus projetos estarã claramente ca 

racterizada com a inserção posterior da economia argentina nas esferas 

mais amplas do capitalismo internacional. 
-

Em realidade, o projeto peronista nao e 

o projeto de uma classe social. A base das pressões sociais que condu

zem �s reformas das estruturas econômicas e políticas ê pluri-classis

ta. Grupos de classes diferentes estão vinculados a este processo: a

classe operária, setores das camadas medias, setores do empresariado

nacional, setores da "dissidência oligárquica". Entretanto, nenhum de�

tes setores teve condições para apresentar-se como representante dos

interesses globais de sua própria classe, nenhum deles estava capacit�

do para substituir a velha burguesia agrária e projetar, a partir de
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seus interesses especificas, a reorganização geral da sociedade e do Es 

tado. Agora estamos, pois, diante daq··ilo que é uma característica fun 

damental e, ao mesmo tempo, uma das limitações essenciais do Peronismo. 

Como conseq�ência da crise do Estado oligárquico, toda a atuação do Pe

ronismo estã baseada num complexo sistew.1 de alianças entre grupos e 

classes com interesses antagônicos, dentro de pautas vigentes desde o 

tempo do predomínio absoluto da velha oligarquia agrária. As próprias 

alianças que tinham no Estado o vértice centralizador somente poderiam 

subsistir se não conduzissem ã liquidação dos marcos institucionais pr� 

viamente definidos. 

Desta forma, a própria consciência de 

classe tera de adequar-se a caracterização amorfa de "povo" que a lid� 

rança faz, tera de sofrer um processo de obnubilação, e as pessoas at� 

arão como se esquecessem sua condição de classe. Por isto, elas serão 

antes "peronistas" que indivíduos que participam de uma situação de 

classe comum, ou que, tratando-se de pessoas pertencentes a classes di 

ferentes, reconhecessem os interesses de classe presentes na aliança. 

Isto da, igualmente, a medida da impo.!:'_ 

tância do líder em tal conjuntura histórica. Perõn sera o ponto de 
convergência, o elo para unir as mais diferentes tendências, o recepti 

culo das mais variadas aspirações. 

Por isso, as características ideológi

cas do Peronismo serao expressão desta realidade. A doutrina peronista, 

elaborada a partir da tomada do poder, revelará a preocupação por ade

quar-se ãs mais variadas contingências. Nela estarão presentes princí

pios nacionalistas, corporativistas, fascistas e ingredientes paterna

listas, mediadores do autoritarismo. 

Na qualidade de chefe de Estado, Perõn 

prodigaliza uma atenção paternalista ãs massas populares. Fala de sua 
elevação, ascensão, progresso, respeito, dignidade, termos que usa com 

grande freq�ência, e que significam,ao mesmo tempo, a rigor, fatores 

impeditivos de atuação revolucionaria. Perõn tem uma preocupação cons

tante pela conciliação social que dirige sua atuação no sentido de amor 
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tecer a luta de classes e a busca da harmonia social. 

Neste sentido, suas criticas ao capitalismo 

sao as criticas a um capitalismo que permite a exploração direta, vo

raz. Com o desaparecimento deste capitalismo voraz, impedir-se-ia, de 

imediato, o que,segundo ele,ê sua contrapartida, o comunismo. Dai avul 
ta a importância capital do Estado,ao qual estará reservado, neste m� 

mento,a função reguladora e conciliadora. Mas este Estado serã sem -

pre um Estado dependente da vontade e decisão pessoais de Perõn. 

Ampliando-se o arco de observação neste mes 

mo foco de anãlise, será possível perceber-se que Perõn ocupa-se tam

bém de situações que transcendem a própria realidade exclusivamente 

interna da Argentina. Sua preocupações dirigem-se também ao contexto 

universal. O ditador, que abomina a luta, que deseja intensamente con� 
truir a paz interna, deseja igualmente ordenar o mundo ã sua maneira. 

O esquema e claro: a partir da justiç� alcança-se a paz interna; alca� 

çada esta, haverá respeito de uma nação para outra, o que confluirá na 
paz universal. 

Dai suas preocupaçoes no campo que se poderia 

qualificar de ''religioso". Existe o desejo voluntarista de que todos os 

problemas poderiam ser facilmente resolvidos. Seria fácil alcançã-lo: 
sem egoísmo, os capitalistas lucrariam menos, seriam bondosos para com 

os trabalhadores (estes ficariam satisfeitos), não haveria choques de 

nenhuma índole, terminariam as ameaças das camadas baixas da população, 

haveria paz, felicidade, e o "paraíso" seria um ideal alcançável. 
Existe ai, por certo, uma clara concepçao 

estática da História. Concretamente, entretanto, e evidente que, nem o 

imperialismo, nem as classes privilegiadas argentinas estavam interes

sadas em semelhante harmonia universal. Na medida em que Perõn buscava 

a harmonia universal, não a partir da \itõria do proletariado, mas na 
conciliação entre classes com interesses antagônicos e com poderio di

ferenciado, o projeto de Juan Domingo Perôn estava fatalmente destina

do a não alcançar as suas metas. 
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Quando o projeto peronista foi percebido c� 

mo encerrando uma ascensao popular ( pelo menos em termos de consciên

cia de sua importância ). a partir de sua organização e sindicalização 

em bloc�demasiadamente perigosa para esta burguesia industrial com um 

projeto nacional como classe dominante, ela assumiu sua condição de 

classe e não teve duvidas em abandonar a aliança com as classes traba

lhadoras. 

Para isso, haveria que, naturalmente, aban

donar seu porta-voz mãxirno, o lider que, aparentemente, acreditou de

mais neste projeto,apenas provisório. Jâ não havia lugar para ele no 

cenârio argentino. 

No caso mexicano, por sua vez, a estrutura

ção do Estado Nacional que Cârdenas realiza ocorre apõs a década arma

da da Revolução (1910/20) e do subseqaente refluxo conservador na déc-9 

da de 1920. Cãrdenas preconiza a retornada do processo revolucionãrio 

propondo um 29 ciclo revolucionârio. Nesse sentido, o periodo cardeni� 

ta (1934/40) ê pós-revolucionário e resgatador da revolução ao mesmo 

tempo. 

O projeto cardenista propoe avançar o pro -

cesso revolucionário, no sentido de transformação das estruturas, e 

realiza-o, efetivamente, para dar-lhe um fecho com o que se configura 

a ambivalência da ação revolucionâria - que não houve no Peronismo -

e da retroversão da própria institucionalização do regime, que permi

tiu o posterior fechamento dos canais pelos quais a revolução poderia 

tomar novo impulso. 

O Cardenismo é fruto da Revolução, é fruto 

da obtenção da condição hegemônica na 1
1familia revolucionaria 11

, no"Pa.!:_ 

tido Nacional Revolucionaria (PNR) 11
, e sua imponente ação política, 

sua dinâmica ação governamental e uma ação revolucionária, expressão 

de um 1

1nacionalismo revolucionãrio 11
• A nacionalização do petróleo e a 

reforma agrária enquadram-se, perfeitamente, neste nacionalismo revolu 

cionãrio. 
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Quando se considera o Cardenismo como fulcro 

de um 29 ciclo revolucionãrio considera-se-o, evidentemente, como her

deiro da vertente burguesa da Revolução Mexicana. Nesse sentido, o "n� 

cionalismo revolucionãrio" cardenista atua na década de 1930 solitaria 

mente, sem a rivalidade da vertente popular, derrotada na etapa armada 

da Revolução na segunda década do presente século. 

Na etapa armada da Revolução a vertente pop� 

lar, isto e, os camponeses em armas, arrastaram os setores burgueses, 

adversários do Porfiriato, ã revolução, fazendo-os dar um passo adian

te do que originalmente pretendiam. Permanece, assim, uma questão em 

aberto: até que ponto a vertente burguesa da Revolução era originaria

mente revolucionária ou foi arrastada ã revolução pela ação camponesa 

em armas. Na verdade, a ação revolucioniria popular obrigou a vertente 

burguesa a empenhar-se militarmente para derrota-la e, depois da vitõ
ri� a procurar desmobilizã-la do ponto de vista jurfdico. 

Quando Lãzar1 Cãrdenas chega ao poder está 

livre da presença popular revolucionãria no campo de batalha, mas nao 
está livre das inquietudes populares diante do ,etrocesso conservador 

que estava ocorrendo. Por outro lado, ã ala que representa importa a

profundar as transformações estruturais de cunho nacionalista penden -

tes. E e isto que, no poder, Cãrdenas vai implementar: o 2Q ciclo revo 

lucionário. 
Neste momento, portanto, já nao estará ocor

rendo a atuação simultânea de duas correntes revolucionárias, mas de 

uma corrente herdeira da etapa armada da Revolução, agindo no sentido 

de efetuar as transformações ainda necessárias e, simultaneamente, co

optar ao seu projeto os setores populares ainda desgastados pela derr� 

ta militar infligida, mas eventualmente - e a Histõria mexicana e prf 

diga neste sentido - capazes de voltar a se constituir num exército 

revolucionário. Por isso, o projeto cardenista e simultaneamente revo

lucionário e com uma perspectiva de remate do ciclo, pela estruturação 

definitiva do Estado Nacional. t, portanto, um projeto que se completa. 



418) 

Tem um propósito, tem a consciência da necessidade da realização, es

tende a ponte aos demais grupos sociais e tem a ideia terminal do pr� 

jeto. Dessa forma, e o projeto de uma classe social vitoriosa, e que 

apresentava este seu projeto como sendo o definitivo para todas as 

classes sociais mexicanas. O Cardenismo não e, então, efetivamente,r� 

sultante de uma aliança de classes. As alianças que propoe, o faz a 

partir de sua condição hegemônica em nível social e estatal. 

Em contrapartida, o Peronismo e resultan 

te da aliança de classes que se formou, emergindo de um 11equilibrio 11

social que impede, de imediato, uma condição hegemônica inconteste, 

ainda que o 11condutor 11 tenha se alçado rapidamente a uma condição su

perior, para dai funcionar como árbitro. O resultado foi que, diante 

do risco de que a hegemonia pudesse pender na direção popular,o setor 

burguês industrial toma a iniciativa de abandonar Perón como seu por

ta-voz. 

A transitoriedade do poder peronista co� 

respondeu, assim, a própria transitoriedade do projeto nacional, ao 

curto espaço de vigência da aliança de classes e do tempo imediatame.!1_ 

te subseq�ente, quando a aliança se estilhaçava e o projeto nacional 

peronista buscava sua autonomia própria. Como não havia, efetivamente, 

segurança de que Perõn garantisse os interesses estabelecidos,ele foi 

removido do poder para confirmar-se, com isso, sua vinculação estrita 

com a transitoriedade do projeto nacional. O próprio Peronismo,de sua 

parte, não revelou nenhum entusiasmo para romper a carcassa burocrâti 

co-conservadora na qual estava envolvido. 

Ao tempo de Perón, o burocratismo do Es

tado - e dos sindicatos a ele atrelados - constituía-se na retrover 

são conservadora e impediu a abertura de canais direcionados para a 

possibilidade revolucionãria. A revolução não e, então, no caso arge� 

tino, referencial para o passado, ou o futuro. 

Como cons( ��ênc ia, mais que açoes trans

formadoras, o Peronismo dedica-se ã retórica, que e, por um lado, ma

nifestação dos 1
1propósitos 1

1, das "boas intenções", expressão mesma 

.dos apelos voluntaristas que faz ã socieuade - apelos nunca revolu -
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cionãrios, sempre de tipo conformista, conservador, com a reiteração pe!:. 

manente de imponentes lugares-comuns - e, por outro, encobridora do 

oportunismo pol,tico que permeia permanentemente a ação peronista. 

Em outras palavras, a aliança de classes 

que o engendrou - estabelecida havia pouco tempo - não tem o estofo,a 

estrutura, que a Revolução Mexicana fornece ao Cardenismo. No México, a 

figura-chave do processo pol,tico não ê o líder Cãrdenas: e o Estado, 

instância suprema, consolidada. Não hã aliança de classes perturbadora 

da afirmação do Estado. A "familia revo'ucionaria" assumiu, de forma in 

conteste, a função hegemõnica no Estado. 

Estamos, portanto, diante de dois proce� 

sos,e a possibilidade de sua contraposiç�� emerge de forma visivel .Um,ê 

o processo que conclui um ciclo revolucionãrio. Outro, e o processo no

bojo do qual poderiam emergir forças revolucionãrias, isto e, pela li -

quidação da própria retroversão burocratizada, poder-se-iam desencadear

transformações estruturais de tipo revolucionário. Mas estas acabam não

ocorrendo. As forças revolucionárias foram sempre sufocadas.

Definitivamente, o Peronismo não era a 

Revolução, mas a partir dele e a despeito dele, isto e, a partir do mo

vimento de massas que ele canalizava em bloco, ela poderia, teoricamen

te, surgir. E por isso o Peronismo caiu. A burguesia industrial "nacio

nal II preferiu entregar-se ao capital internacional a correr riscos no 

11 front interno". 

Efetivamente, a vulnerabilidade fundamen 

tal do projeto peronista residia no fato de que tinha sempre como vêrt..:!._ 

ce, exclusivamente, a vontade pessoal de Perón, expressa exemplarmente 

na frase-chave da propaganda oficial: "Perón cumple". Eva Perón expres

sou-o na sua dimensão máxima: "Nós sabemos que sol existe apenas um, e 

que aqui, em nosso movimento, existe um Único homem que tem luz própria: 

Perõn. Todos nos alimentamos de sua lua 11 ( ) • 

1) Eva Perón, "Perón lo es todo'', in Historia del Peronismo, cit .
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Nada mais oposto ao caso mexicano. Ai ocor 

re, visivelmente, uma estruturação institucional do Estado, que se so

brepõe ã figura do governante. Como se viu, esta questão foi decidida 

realmente no conflito Calles / Cãrdenas. Era disso que se tratava funda 

1nentalmente. A partir de então, os conflitos fundamentais em torno do 

poder são absorvidos no âmbito interno do Estado e de seu partido, que 

se apresentam, então, como dotados de força granitica e vocação de per� 

nidade. 

O projeto nacional cardenista é concebido, 

portanto, em torno do Estado como marco institucional fundamental. Ao 

contrãrio do Peronismo, e na superação do caudilhismo que estã centrado 

o marco encaminhador do projeto nacional. Temperado, ainda, pela Revol�

ção onde, a rigor, estão colocadas suas origens, o Estado estruturado

pelo Cardenismo tem uma dinâmica prõpria que o faz avançado, progressi�

ta e capaz de promover todo um renascimento cultural de invulgar magni

tude, e que não encontra qualquer paralelo no panorama latino-americano.

A vocação de acolhimento a refugiados politicos de todo o mundo é uma

de suas marcas caracteristicas e,a partir dai, também, a do apoio a mo

vimentos revolucionários em todos os quadrantes do mundo.

O Estado Cardenista era um Estado laico(s� 

guindo, neste partícula� o influxo iniciado com a Reforma de Benito Juã 

rez na sexta dêcada do século passado), anti-imperialista, anti-espanhol, 

fortemente indigenista e com capacidade para apoiar o grande renascime� 

to cultural expresso nas artes plãsticas, especialmente o muralismo ( o 

Estado colocou os muros e as paredes dos prédios públicos ã disposição 

dos artistas), filosofia e a autonomia universitária (em seu âmbito de

senvolveu-se a maior universidade do mundo, a "Universidad Nacional Au

tônoma de México(UNAM)", com seus 300.000 estudantes). 

O Estado Peronista, por sua vez, depende 

exclusivamente da vontade pessoal de Perõn,e este atua aJ sabor das con 

veniências politicas do momento. A retõrica peronista, sem arcabouço dou 

trinãrio delineado e coerente, conforme expresso nos prõprios discursos
de Perõn, o revela cabalmente. Ainda assim, a retõrica estã ã frente dos 
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atos concretos do governo peronista. E1� pode até ser, as vezes, progre� 

sista, mas ocorre sempre ao sabor do momento politico e das conveniências 

estratégicas do mandatário. E tem, sempre, um objetivo propagandistico. 

Milciades Pena considera que a chamada Doutrina Nacional, ou Justiciali� 

mo, e "composta de toda classe de remendos tomistas, mussolinianos ou 

falangistas, e outros igualmente reacionários, mas sem prosápia alguma, 

coroando toda uma monumental apoteose ao lugar comum" ( l ). 

Como o Estado Peronista depende da vonta

de pessoal de PerõnJé a retórica, mais que a ação, que o marcam fundamen

talmente. No campo da retórica aparece como caracteristica a pretendida 

Terceira Posição, que seria eqÜidistante tanto do capitalismo como do 
1
1comunismo 11

• Na prâtica, como jâ vimos, em nivel interno o Peronismo não 

rompe com o capitalismo e, ao nivel das relações internacionais, tanto a 

União Soviética, como a China, ou a revolução mundial, não puderam con

tar nunca com a solidariedade do governo peronista. A Argentina peronis

ta foi, por exemplo, a primeira nação a votar nas Nações Unidas contra a 

China Comunista, taxando-a de agressora, ao passo que nada fez para con

denar a invasão da Guatemala e a derrubada do governo de Jacobo Arbenz, 

em 1954,pelos mercenários da United Fruit Co., comandados por Ramón Cas
tillo Armas, apressando-se, logo depois, em reconhecer o governo de Cas

tillo Annas. 

Lembre-se, ainda, que durante todo o peri� 

do da Segunda Guerra Mundial Perõn manifestou suas simpatias pelos pai -

ses do Eixo e com eles manteve tratativas econômico-diplomâticas,mais ou 

menos, secretas. Cârdenas, ao contrário, desde o inicio condenou enfati

camente o nazi-fascismo, qualificando-o como ameaça ã paz mundial. 

Para aumentar sua base eleitoral, o Pero

nismo outorga o voto ã mulher ( o que ocorreu em 1917 no México ), mas 

compensa esta medida democrática com a perpetuação do ensino religioso 

1) Milciades Pena, Masas, Caudillos y Elites - la Dependencia Argentina
de Irigoyen a Perõn, Ediciones Fichas, Buenos Aires, 
1973, pp. 102/103. 



422) 

na escola publica, e todas as variantes do pensamento conservador, a c� 

meçar pelo culto ao 11 Condutor 11

, 
são colocadas ã frente da vida cultural. 

Na escola primãria elimina-se, por exemplo, de forma obscurantista,a c� 

educação dos sexos. 

Com a derrubada do líder do poder, o Pero 

nismo transformar-se-ã em fenômeno de oposição com sua importância fun

damental avalizada pelo controle sindical, por intermédio da CGT.Sem mi 

nimizar a importância da CGT peronista do ponto de vista institucional 

e ao nível do próprio Estado, e ainda que o Peronismo tenha, sem Perõn, 

retomado o poder mais tarde, é certo que a influência peronista bâsica 

que perdura é muito mais da emotiva recordação e do imaginârio popular 

- e também aí centrada nas ações pretensamente clarividentes do caudi

lho - do que, concretamente, haver moldado, de forma original e pro

pria, alguma estrutura institucional ou a própria vocação futura do Es

tado argentino.

Na caso mexicano, de outra parte, ainda 

que Cãrdenas não tenha conseguido encaminhar sua sucessão na figura de 

Francisco Mugica, em função do veto do governo norte-americano e, nesse 

particular, tenha sido vítima, também num certo sentido, de um golpe,e� 

ta questão não se revestia, no entanto, de características tão fundamen 

tais, dada a própria estruturação do Estado. Apesar de o Estado ter to

mado uma inflexão crescentemente conservadora e integracionista nas es

feras do capitalismo internacional, passando a usar o discurso da Revo

lução Mexicana como retõrica ideológica, ele conservou, no entanto, in

vulgar capacidade de atuação politicamente avançada nas suas relações 

externas, especialmente em direção ã América Latina e ao Caribe. 

O Cardenismo caracteriza-se, então, em su 

ma, pelo avanço de um processo e o seu fecho. Constituindo-se no marco 

de uma ação revolucionâria nacionalista avalizada pela etapa armada an

terior da Revolução Mexicana. Dessa for ia, constituiu-se na conclusão 

institucionalizante de um processo revolucionãrio que teve uma etapa ar 

mada de grande envergudura na segunda década do século XX. 
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