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RESUMO

O artigo em questão tem por intuito discutir a configuração e nuanças-base do Estado

brasileiro mediante a reconstituição histórica e interpretação do surgimento do Estado

moderno, afirmado a partir de 1930, atrelando-se em especial ao papel e disseminação

da burocracia nacional nesta reconfiguração de força e dinâmica econômica do país. O

debate  deste  contexto  no  Brasil  permite  discernir  que  a  burocracia  faz  parte  do

surgimento do Estado moderno, e o cenário em que se delineou os contornos sociais,

políticos e econômicos de um estado emerso em toda contradição de um processo de

ruptura  histórica,  mas  que  entrevia  o  horizonte  de  modernização.  E  desta  forma

vislumbrou-se a partir da Teoria do Estado Marxista contribuir no sentido da tentativa

de interpretar de maneira elucidativa a asseveração deste Estado frente a construção da

burocracia nacional.
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1. INTRODUÇÃO: SURGIMENTO DO ESTADO MODERNO NO BRASIL

O olhar  atento  de um historiador  que se  lança  ao  caminho percorrido  pela  história

evidencia  um trajeto  marcado por  curvas  e  inflexões,  onde a  calmaria  dos  terrenos

planos perde relevância nessa estrada cheia de ziguezagues. Assim se move a história,

longe  de  uma  evolução  linear  essa  disciplina  ganha  contornos  nos  movimentos  de

ruptura capazes de promoverem transformações profundas na sociedade. Sem dúvida,

para  a  historiografia  brasileira.  O  ano  de  1930  constitui  um  dos  maiores  marcos

históricos do século XX, sendo o divisor de águas de um Brasil arcaico para uma nação

que  começa  a  se  modernizar.  Evitando  certo  preciosismo  pela  perseguição  de  uma

origem explicativa (datada) ou da noção de causalidade histórica, o fato é que a década

de  30,  nos  seus  contornos  sociais,  políticos  e  econômicos  simboliza  um  ponto  de

inflexão na estrada do desenvolvimento ao redefinir,  e mesmo criar novas estruturas

capazes de romper com o passado colonial: nascia o Estado moderno, emerso em toda

contradição de um processo de ruptura histórica, mas que vislumbrava o horizonte de

modernização. 

Sob os auspícios da Semana da Arte Moderna e do movimento Tenentista,  a

Revolução de 1930 lançou Getúlio Vargas à presidência. Este ato representava a quebra

de um pacto oligárquico de dominação política que se perpetuou ao longo de todo

período  da  República  Velha,  onde  as  principais  (e  seculares)  forças  regionais  se

alternavam  no  poder  garantindo  a  manutenção  de  um  modelo  de  desenvolvimento

voltado para fora com as exportações de gêneros primários (açúcar, ouro e café). Do

ponto  de  vista  econômico,  representava  a  organização  de  toda  sociedade  sob  o

predomínio  do  capital  mercantil,  que  a  partir  daí  compatibilizava  as  relações  de

produção e as instituições políticas e jurídicas à sua lógica de reprodução. 

Este  modelo começa a entrar  em crise  pela  confluência de forças externas  e

internas.  Externamente,  a  crise  de  1929 colocava  à  mostra  todas  as  fragilidades  de

economias  primário-exportadoras,  que  sofrendo cortes  abruptos  na  demanda externa

revelavam o quão dependentes se tornaram dos mercados que eram controlados pelos

países  do  centro  do  sistema  capitalista.  No  que  se  refere  aos  aspectos  das  forças

internas,  o  complexo  cafeeiro3 proporcionou  um  transbordamento  de  recursos  que

deram  origem  a  certa  diversificação  da  economia,  assentadas  no  crescimento  das

3 Ver Mello (1991) e Cano (1997)



atividades  industriais  e  na consequente expansão urbana.  Em outras  palavras,  novas

classes e frações de classes emergem para o campo da disputa política questionando a

hegemonia das oligarquias regionais, do poder deste modelo exportador e, no limite,

desse projeto de nação.

O  processo  de  industrialização4 que  se  inicia,  portanto,  nos  termos  deste  trabalho

exprime a transição do predomínio do capital mercantil para o capital industrial, ou seja,

uma ruptura  que  redefinirá  as  relações  entre  Estado  e  sociedade  e  que  marcará  as

peculiaridades da nossa revolução burguesa. Específica porque, diferentemente de um

“desenvolvimento clássico”, não foi comandada por empresários inovadores e nem a

partir  de uma evolução linear  das  estruturas.  Aqui  foi  a  intervenção do Estado que

consolidou a dominação do poder burguês. Sobre essas questões afirma Draibe:

“(...)esse  é  um  processo  de  construção  simultânea  das  estruturas  sociais  e
políticas da dominação e do poder burguês. Nesse movimento, constituem-se
concomitantemente  as  bases  materiais  sobre  as  quais  repousa  o  poder  da
burguesia,  assim  como  as  estruturas  políticas  –  o  Estado  –  pelas  quais  a
dominação e o poder burguês se expressarão e se exercitarão como um poder
unificado” (DRAIBE, 2004, p. 11)

Neste sentido, metamorfoseando os interesses da burguesia nascente como interesses da

nação, o Estado garantiu sua autonomia e legitimidade para intervir na economia, quase

como mentor da consolidação das forças capitalistas no Brasil. Assim:

[...]De uma à outra fase da industrialização, com autonomia Estado brasileiro
planejou, regulou e interveio nos mercados, e tornou-se ele próprio produtor e
empresário; através de seus gastos e investimentos, coordenou o ritmo e os
rumos da economia e, por meio de seus aparelhos e instrumentos, controlou e
imiscuiu-se até o âmago da acumulação capitalista. (DRAIBE, 2004, p. 15)

Como pré-requisito para essa atuação, fez-se necessário a construção, paralelo ao

processo  de  industrialização,  de  uma  superestrutura  político-administrativa  que

fornecesse subsídios para por em prática as funções,  cada vez mais complexas,  que

configuravam a  atuação  deste  Estado.  Otávio  Ianni  interpretou  essa  reconfiguração

administrativa, burocrática e técnica como o surgimento, no aparelho do Estado, de um

tecnoestrutura capaz de efetivar por meio da política econômica essa nova relação entre

Estado  e  economia.  (IANNI,  1977).  Este  processo  é  também descrito  em Albernaz

(2012):

4 As interpretações deste processo fogem ao escopo de análise deste trabalho, para tanto ver o 
clássico trabalho de Furtado (2007).



“(...) Esse modelo de desenvolvimento brasileiro, alicerçado na industrialização
como sinônimo de desenvolvimento econômico, também operou a constituição
de uma ossatura material no aparelho de Estado expressa na multiplicação, e
sobreposição,  de  diferentes  instâncias  burocrático-administrativas  –
centralizadas e nacionais – que tornaram possíveis a intervenção, mesmo que
limitada, e o planejamento do desenvolvimento por parte do Estado brasileiro.”
(ALBENAZ, 2012, p.26)

Portanto, é no bojo desse movimento que podemos compreender a criação de

diversos  órgãos,  comissões,  conselhos  e  departamentos,  entre  os  anos  do  primeiro

governo Vargas  (1930-45),  tais  como: Ministério  do Trabalho,  Indústria  e Comércio

(1930);  Departamento  Nacional  do  Café  e  Instituto  do  Açúcar  e  Álcool  (1933);

Conselho  Federal  de  Comércio  Exterior  (1934);  Departamento  Administrativo  do

Serviço Público (DASP) em 1938;  Companhia Siderúrgica Nacional (1941); Missão

Cooke  (1942);  Conselho  Nacional  de  Política  Industrial  e  Comercial  (1944),  entre

tantos  outros.  Com  essa  nova  arquitetura  institucional,  o  Estado  passou  a  intervir,

regular e, sobretudo, planejar a atividade econômica através de suas políticas e planos

econômicos, que passaram a garantir a reprodução do capital industrial.

Do  ponto  de  vista  do  pensamento  econômico,  gestava-se  com  essa

reconfiguração do Estado uma ideologia desenvolvimentista engajada no debate político

interno  sobre  os  rumos  da  industrialização.  Bielschowsky  (2000)  afirma-se  como o

autor que melhor sintetiza a expressão do desenvolvimentismo do período, ressaltando

que o mesmo assentava-se em quatro pontos chave: o fato de a industrialização integral

ser a via de superação do subdesenvolvimento brasileiro, sendo que os meios para se

alcançar tal processo não surgirão espontaneamente através das forças de mercado, pelo

contrário,  é  necessário  que  o  Estado  atue  e  planeje  tal  processo,  visto  que  o

planejamento  deva  definir  a  expansão  desejada  dos  setores  econômicos  e  os

instrumentos dessa promoção, e por fim, o Estado também deve, na ausência de fôlego

dos investimentos privados, captar e orientar recursos para a realização de investimentos

nestes setores. (BIELSCHOSKY, 2000) 

Analisando o discurso de Vargas  para  a  justificativa  da criação do Conselho

Federal  de  Comércio  Exterior  em  1934,  por  muitos,  tido  como  a  gênese  do

planejamento brasileiro, observamos como esse instrumental teórico de racionalização

das atividades via políticas de planificação era assimilado pelo seu governo:

[...] Durante largo período procuramos resolver os problemas do comércio
exterior  do  Brasil,  adotando  formas  empíricas,  aplicando  métodos



apriorísticos e sem base na realidade. A falta de um organismo centralizador,
para onde convergissem e de onde irradiassem todas as medidas de estímulo
tornava  praticamente  impossível  o  exame  e  o  conhecimento  seguras  das
necessidades da economia (...) A riqueza de um Estado é uma consequência
das  boas  normas  administrativas  (...)  Não nos  podemos  conformar  ...com
sermos  apenas  um  país  exportador  de  matérias-primas,  porquanto  essa
condição  é  própria  de  países  semicoloniais.  Temos  que  tratar  das  nossas
indústrias de transformação, da exportação de produtos manufaturados e da
sua colocação nos mercados externos. (VARGAS apud IANNI, 1977, p.26-7)

Vale lembrar que este processo de centralização do Estado e planificação de suas

políticas econômicas encontrava paralelo em diversos países, não sendo exclusividade

do  caso  brasileiro.  No  fundo,  as  experiências  dos  Planos  Quinquenais  da  União

Soviética  e  a  própria  constatação  de  uma  realidade  (pós-crise  de  29)  avessa  aos

princípios do laissez-faire, encorajavam a adoção de uma ideologia desenvolvimentista

por parte das ações do Estado. Emergia, também neste contexto, a teoria keynesiana que

subsidiaria  teoricamente  os  desdobramentos  deste  “novo  Estado”,  que  começava  a

questionar  o  arcabouço  da  teoria  liberal  e  sua  fé  nas  forças  de  mercado.  Assim,

planejamento e  intervenção tornavam-se agora  pontos  centrais  da ordem do dia  das

economias capitalistas. Nas palavras de Lafer: 

[...] Diante deste quadro, o planejamento governamental se faz necessário,
não para substituir  o  sistema de preços (como ocorrem em países  que os
meios de produção pertencem ao Estado) mas para corrigir-lhe as distorções,
aproximando  as  alocações  de  recursos  da  correspondente  a  um  ótimo
paretiano  (situação  em que  somente  se  melhora  a  posição  de  um agente
piorando a de outro) e aumentando a eficiência dinâmica do sistema, ou seja,
promovendo o desenvolvimento econômico. (LAFER, 1975, p.16)

Em síntese,  esses  foram os  movimentos  que caracterizaram o surgimento do

moderno Estado capitalista no Brasil.  Uma confluência de transformações de ordem

política das forças internas, apoiadas na mentalidade que a cultura urbana produzia e no

projeto desenvolvimentista da industrialização, reconfigurando as classes e frações de

classe hegemônicas no bloco de poder 5. Destarte, passaram a disputar a orientação das

políticas  econômicas  deste  Estado  em  formação,  através  da  racionalização  das

estruturas, que tornaram a linguagem técnica do planejamento componente central do

sistema  político  administrativo.  Somam-se  neste  contexto  os  determinantes  das

experiências externas (crise de 1929 e a planificação em economias de guerra) que cada

vez  mais  forneciam subsídios  teóricos  que  legitimavam as  transformações  internas.

Diversos foram os atores envolvidos neste momento histórico da evolução brasileira,

5 O termo é de Poulantzas (1975 e 1980) e será tratado com mais descrição à frente.



dentre eles, os novos agentes que passaram a exercer funções nos diversos aparelhos

desse Estado, que dado as exigências cada vez mais complexas produzia um corpo de

“técnicos” especializados: são os burocratas, e/ou os tecnocratas e/ou ainda os técnicos-

políticos.  Essas  diferentes  qualificações  expressam  um  único  fenômeno  que  é  o

surgimento de uma elite estatal.

Localizados,  talvez,  em um dos espaços mais privilegiados para a compreensão das

transformações em curso e imbuídos por uma relação dialética entre esta nova estrutura

estatal e sua própria reprodução, que por ser interconectada na medida em que a própria

estrutura que os cria esta sujeita a ser modificada pelos seus frutos, pode revelar um

ângulo a mais neste processo de interpretação e qualificação de um Estado tão peculiar.

Pretendemos a  partir  de agora recuperar  a literatura que problematizou o papel  dos

“técnicos” na construção do Estado moderno brasileiro.

2. BUROCRACIA ESTATAL: AUTONOMIA OU SUJEIÇÃO?

Resgatando  as  origens  do  termo burocracia,  somos  levados  ao  século  XVIII

quando o economista fisiocrata Vincent de Gournay usou o termo para criticar o corpo

de  funcionários  da  administração  que  executavam  os  excessos  de  medidas

centralizadoras nas monarquias absolutistas. (BOBBIO, 1992). Destarte, foi Max Weber

quem melhor conceituou o termo, retirando, sobretudo, seus contornos pejorativos. Para

este autor,  interessado nos aspectos construtivos de legitimidade para o exercício da

dominação  política,  destaca  três  tipologias  ideias:  a  tradicional,  a  carismática  e  a

racional-legal  (nos  termos  dos  neoweberianos  racional-burocrática).   Esta  última,

característica do estágio moderno da evolução capitalista, tem no fenômeno burocrático,

expresso  pela  racionalidade  crescente  da  vida  social,  política  e  econômica,  a

manifestação de uma nova forma de autoridade, agora conduzida por agentes dotados de

conhecimentos técnicos especializados e recrutados a partir de seleções universais. Em

outras palavras, a razão tornava-se o requisito para o exercício de autoridade. No fundo,

Weber  lança  luz  para  uma  forma  de  dominação  que  se  legitima  pela  posse  de

conhecimento específico, logo, pela impessoalidade que fundado em valores universais

estariam livre dos interesses particularistas e de classe, exercendo o domínio político de

forma neutra 6. Comentando essa questão, Gouvêa sintetiza:

6 Ver Weber (1982)



[...]  Em resumo, na visão weberiana a burocracia,  como agente das ações
racionais  nas  sociedades  capitalistas  modernas,  é  a  base  da  legalidade  do
Estado, pois o capitalismo precisa dessa racionalidade para desenvolver-se.
Assim, há uma relação de interdependência por interesses recíprocos, pois
capitalismo e burocracia ‘casam-se’ pela racionalidade. (GOUVÊA, 1994, p.
45)

Com este novo panorama conceitual, o planejamento econômico passa a representar a

racionalização do sistema econômico, portanto, um instrumento legitimamente neutro

para a atuação dessa burocracia. Na sua própria definição, “o planejamento nada mais é

do que um modelo teórico para a ação. Propõe-se organizar racionalmente o sistema

econômico a partir de certas hipóteses sobre a realidade” (LAFER, 1975, p.15).  No

mesmo  caminho  o  planejamento  reflete  um  processo  de  decisão  e  ação  racional.

Entretanto,  quem e de que forma define os objetivos a serem atingidos? Tendo este

questionamento  em  mente  Cardoso  (1975)  problematiza  esta  concepção  estanque,

colocando  novas  questões  a  serem  pensadas  sobre  a  neutralidade  deste  corpo

burocrático e suas ações. Citando-o: “A decisão de planejar é política, no sentido de que

por intermédio da definição dos planos se alocam ‘valores’ e objetivos junto com os

‘recursos’ e se redefinem as formas pelas quais esses valores e objetivos são propostos e

distribuídos.” (CARDOSO, 1975, p.170) No fundo, a teoria econômica pode elencar as

possibilidades “racionais” factíveis, mas não é por si suficiente para explicar o porquê

uma delas é escolhida.

 Trazendo essa questão controversa para a problemática deste trabalho, ou seja,

para as especificidades da formação do Estado moderno brasileiro pós 1930, observa-se

que os desdobramentos do período anterior deixaram marcas profundas de desgaste na

cultura política, relacionando seus personagens aos anseios particularistas permeados

pela corrupção. Neste sentido, construiu-se um consenso na sociedade brasileira acerca

do  “mito  da  solução  técnica”,  ou  seja,  na  dicotomia  entre  o  político  (escória  da

sociedade)  e  os  técnicos  (autoridade  moral  detentora  dos  interesses  da  nação).  Este

caracterização é esclarecedora em Gomes:

[...] Pouco a pouco, e não sem enfrentamentos, o ‘bacharelismo’ e a ‘política’
vão sendo comprometidos como sinônimo e identificados como atividades
retrógradas  e  geradoras  de  um  discurso  retórico  distante  da  ‘realidade
nacional’ e afastado da moderna ação intervencionista do Estado. A figura
oposta,  empreendedora e salvadora,  era a  do técnico, cujos contornos não
estavam perfeitamente definidos,  mas que basicamente devia se afastar da
‘política’ e  possuir  conhecimentos  especializados,  vale  dizer,  distantes  da
tradição humanista da Ilustração. (GOMES, 1994, p.5)



A autora estava enfatizando uma interessante questão que é a própria redefinição

da  intelectualidade  brasileira  para  além  da  cultura  bacharelesca  ligada  à  tradição

francesa “literária”  e  “humanística” para uma abordagem mais  técnica  assentada na

tradição  americana.  Ressalta-se  que  é  deste  período  que  se  organizam as  primeiras

universidades  (Universidade  de  São Paulo  e  Universidade  do  Brasil)  que  passam a

oferecer cursos para além da tríade direito-medicina-engenharia. 

Neste sentido, identificamos um dissenso na literatura acerca da burocracia no

Brasil.  Diversas  interpretações  lançam  contribuições  que  cada  vez  mais  tornam-se

complexo o objeto, originando a diversidade de categorias (tecnocrata, técnico-político,

burocrata, etc), que de longe podem ser considerados sinônimos  7. Gouvêa (1994) em

seu estudo qualifica muito bem essa complexidade:

[...] A dificuldade em olhar a questão da burocracia começa ao percebermos
que, não são só os condicionantes estruturais, nem só os interesses de grupo,
nem só os traços fundadores que compõem o tipo ideal weberiano, nem só o
corporativismo, nem só o contexto, mas tudo ao mesmo tempo, e muita coisa
mais, delimita o espaço de poder da burocracia, bem como molda sua lógica
de ação. (GOUVÊA, 1994, p. 37) 

Adentrando de vez na problemática, comecemos por uma das questões mais elementares

a se saber: quem são? Quais os campos específicos em que atuam? Qual o perfil desses

burocratas no Brasil? Maria Rita Loureiro em seu livro “Economistas no Governo” 8 nos

fornece uma contribuição importante, enfatizando como a carreira do economista vai se

consolidando a partir da segunda metade do século XX, lhe dando espaço para atuar

como protagonista neste processo, não propriamente por seu conhecimento técnico, mas

porque a experiência brasileira distingue-se de outros países, visto que “aqui [no Brasil]

os economistas não agem apenas como assessores políticos ou funcionários burocráticos

de órgãos de gestão econômica atuam também como dirigentes políticos” (LOUREIRO,

1997,  p.2)  Dentro  deste  campo  de  atuação  destaca-se  a  preponderância  desses

profissionais  na  condução  de  política  macroeconômica,  e  nos  quadros  de  primeiro

escalão do governo, tais como Ministério da Fazenda, Planejamento, e Presidência de

7 Uma passagem ilustrativa sobre a questão da complexidade do estudo da burocracia é 
apresentada em Gouvêa (1994, p. 25): “não há nenhuma palavra em nenhuma língua moderna 
para descrever este grupo que não é grupo, esta classe que não é classe, este estrato que não é 
estrato.”

8 LOUREIRO, M. R. Os economistas no governo. Gestão econômica e democracia. Rio de 
Janeiro, Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1997.



Bancos públicos.  É bastante esclarecedor que o caráter  cada vez mais rebuscada da

teoria econômica, sobretudo, com o instrumental analítico keynesiano que emergia, é

natural  que  os  economistas  fossem  ganhando  espaço,  mas  para  autora,  a  partir  da

comparação  com outros  países,  a  especificidade  do  caso  brasileiro  se  volta  para  a

atuação dos economistas como suporte teórico que embasasse certas medidas políticas,

ou  seja,  a  figura  do  economista  aqui  possui  mais  a  função  de  legitimar  a  atuação

políticas,  dado sua formação frágil  da cultura política partidária.  Nesta mesma linha

coaduna Ekerman:

[...] Por comunidade de economistas entendo aquela composta de indivíduos
que  produzem  e  distribuem  ‘ciência  econômica’.  O  que  dá  o  caráter  de
ciência  ao  discurso  econômico é  o  fato  de  ser  legitimada dentro  de  uma
comunidade específica e  limitada,  dotada  de poder político.  (EKERMAN,
1989, p. 118)

Longe de ser um corpo teórico homogêneo, os economistas9 integrariam e disputariam

espaço  nos  diversos  Conselhos  Técnicos  e  Comissões  Econômicas  Internacionais

criadas no primeiro Governo Vargas; posteriormente, na SUMOC 10, no BNDE, Cepal,

na Assessoria Econômica do segundo Governo Vargas, no Plano de Metas, nos Grupos

Executivos  no  governo  JK.  Em  suma  esses  foram  os  diversos  lugares  de  espaço

governamental para a atuação e formação dos economistas ao longo dos áureos anos

1930-60.

Outras análises que contemplam nosso questionamento podem ser encontradas

em Perissinotto (2012) e Schnelder (1995). Ambos os estudos partem de observações

9 Salienta-se que os primeiros cursos oficiais de economia foram criados nos anos de 1940, 
com destaque para a precursora Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas criada em
1938 e federalizada pela Universidade do Brasil em 1945 através da criação da Faculdade 
Nacional de Ciências Econômicas (FNCE). Entretanto o termo é aqui utilizado em um sentido 
macro, abrangendo os economistas autodidatas, que do ponto de vista da titulação provinham 
eminentemente das faculdades de direito e engenharia. Gudin (engenharia), Bulhões 
(engenharia) e Furtado (direito) são exemplos emblemáticos. Loureiro, neste sentido, utiliza-se 
de um interessante suporte metodológico, em suas palavras: “A noção de campo é utilizada aqui
como um recurso metodológico que permite analisar os economistas enquanto participantes de 
um espaço de luta material e simbólica e não apenas como grupo intelectual, produtor de ideias; 
ou como segmento profissional que reúne portadores de um mesmo tipo de competência técnica
(...)implica o privilegiamento não só da análise do pensamento econômico, mas também do 
estudo do meio social por onde circulam os economistas, de seus grupos, instituições e 
disputas.” (op. Cit. p. 19)

10 Superintendência da Moeda e do Crédito, criada em 1945 e pode ser considerada como o 
embrião de um Banco Central no Brasil.



empíricas  e  procuram,  através  da  comparação  com  outros  países,  caracterizar  a

especificidade do perfil dos burocratas brasileiros. Questionando-se sobre a inversão de

papeis, em termos de desenvolvimento industrial, entre a Argentina e Brasil na virada

do primeiro quartil do século XX, Perissinotto (2012), procura colocar outros aspectos

entre os determinantes explicativos, tais como a evolução dos quadros burocráticos no

Brasil entre os anos de 1930-64. Empiricamente, a amostra de 82 agentes revela um

perfil que pela atuação diferenciou o processo brasileiro:

[...]  Os  dados revelam um grupo cujos  membros têm uma carreira  longa
[52,4% tem entre 30-50 anos de carreira  integral],  que se desenvolve em
funções públicas, são majoritariamente formado por funcionários de carreira,
com perfil  predominantemente  técnico  [na  classificação  factível:  assessor
pessoal,  militar,  político  empresarial,  técnico  (35,4%)  e  técnico-político
(26,8%)], circulam pouco entre os universos político e empresarial, tem forte
presença  em  instituições  públicas  estruturadas  e  com  alta  capacidade  de
treinamento e socialização (Exército,  Itamaraty,  BB e BNDE) e,  por  fim,
estão na sua maioria, unidos em torno de uma ‘ideologia integradora’, que é o
desenvolvimentismo. (PERISSINOTTO, 2012, p. 20)

Tendo em vista outras pretensões, Schnelder (1995) procurou verificar o grau de

autonomia da burocracia para seguir suas preferências e formularem políticas de forma

independente comparando as experiências  do Brasil,  México,  EUA, Japão e  França.

Elencou  como critério  de  análise  tais  elementos:  recrutamento  e  grau  de  instrução;

circulação (entre os órgãos públicos, privados e políticos); promoção; e descida do céu

ou  amakudari em  japonês  (relacionado  às  atividades  pós-aposentadoria  no  serviço

público).  Em um modelo teórico  ideal,  onde a  autonomia  burocrática seria  a  maior

possível,  exige-se  que  estes  sejam  agentes  treinados  em  um  número  restrito  de

universidades prestigiadas (elite por mérito);  que sigam carreiras predominantemente

públicas  (elite  de  Estado);  alta  circulação  entre  órgãos,  visando  não  criar  laços

clientelísticos; que sejam promovidos através de critérios impessoais que valorizem o

mérito  em  detrimento  de  relações  políticas;  e  por  fim,  que  ao  aposentarem  não

vislumbrem  a  atividade  em  empresas  privadas  por  eles  supervisionadas  enquanto

servidores públicos. 

Promovendo o teste empírico, o autor conclui que nenhum dos países estudados

possui  o  perfil  ideal,  mesclando opções  que problematizam a determinação de uma

burocracia entre os dois polos (autonomia/sujeição total). No que se refere ao Brasil, o

perfil de sua burocracia é marcado pelas características de elite de Estado, que possuem

alta circulação entre os órgãos e pouca prática de  amakudari,  por outro lado, não se



constitui por uma elite de mérito,  tanto do ponto de vista do recrutamento como da

promoção, revelando uma característica marcante que é a fragilidade das estruturas face

às  influências,  um tanto  negativa,  da  política.  Comparativamente,  as  conclusões  do

estudo nos indicam uma semelhança entre o padrão brasileiro com o mexicano, ao passo

de experiências totalmente opostas como as da França e Japão.

Acreditamos que a partir de agora estamos aptos para entrar na discussão sobre a

forma  como  a  literatura  brasileira  abordou  a  problemática  da  burocracia.  Como  já

citado, a complexidade do tema se afirma pelo ecletismo das análises nas diferentes

pontos de vista. Podemos dividi-las em uma corrente que nega/critica a relevância da

burocracia no Brasil, outra que, pelo contrário, exalta o protagonismo desses agentes

que emergem nos aparelhos do estado, e ainda, umas terceiras via que, embora concorde

com o  destaque  dos  burocratas  no  processo  de  modernização  do  Estado  brasileiro,

questiona esse protagonismo tendo em vista que a atuação destes agentes representaria

os interesses de outras classes em disputa no embate político. 

O trabalho seminal de Raymundo Faoro 11 inaugura o debate sobre o crescimento

do Estado e a consequente reprodução de uma burocracia política.  Para este autor a

dinâmica  de  evolução capitalista  exige,  nos  países  periféricos,  a  maior  presença  do

Estado, pois tomando como influência do “desenvolvimento desigual e combinado” à la

Trostsky: “formam-se os países líderes da economia mundial colocando-se os outros a

reboque.  Estes  para  não  sucumbir,  são  forçados  a  obedecer  o  ritmo  da  economia

mundial,  tomando o Estado a tarefa de proteger a economia privada,  orientando-a e

regulando-a”. (FAORO, 1998, p. 265). Portanto: 

[...]  O  Estado  crescerá,  intervindo  nos  negócios,  especulando  com
monopólios, valorizações artificiais e controle do crédito”. (Op cit. p. 266).
Esta é a  consolidação de um Estado patrimonial  que emerge primeiro em
Portugal,  sendo  posteriormente  transposto  para  o  Brasil,  onde  a  análise
histórica afirma que nos dois países tratados “a independência sobranceira do
Estado não é uma exceção de certos períodos históricos, senão a constante na
evolução dos dois povos  (Op. Cit. p.263).

Paralelo a essa edificação, surge também um “estamento burocrático”, composto

por  posições  aristocráticas  que  gozam de  privilégios  neste  Estado  patrimonial.  Tais

11 FAORO, R. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Globo, 1998.



estamentos  possuem  estruturas  próprias,  mesmo  que  condicionadas  pelas  forças

econômicas  e  sociais,  mas  que  impõem seus  interesses  acima  da  nação,  visto  que

possuem conhecimentos técnicos necessários para a modernização do Estado. Em suas

palavras:  “o  estamento  burocrático  é  árbitro  da  nação,  das  suas  classes,  regulando

materialmente a economia, funcionando como proprietário da sabedoria” (Op. Cit. p.

262).

Ainda  nesta  perspectiva  da  primeira  corrente,  o  brasilianista  Daland  (1969)

analisa,  em perspectiva histórica,  o processo de planejamento no Brasil.  Partindo do

prisma administrativo do problema, o autor de antemão assume como hipótese de seu

estudo que “forças internas e externas ao Brasil se combinaram para utilizar o modelo

clássico de burocracia como padrão para estruturar o planejamento, e que este modelo

não consegue satisfazer os requisitos básicos da cultura política brasileira.” (DALAND,

1969,  p.9)  Este  argumento  se  baseia  no  fato  das  experiências  de  sistemas  de

planejamentos  na  Alemanha,  na  URSS e  em Israel,  onde  imperaram determinantes

como o racionalismo, a ideologia estadista, ou até mesmo crises de sobrevivência em

um mundo hostil.  Pelo contrário,  no Brasil  “em muitos aspectos,  o temperamento e

valores do povo brasileiro não aceitam a ordem, eficiência e racionalismo que exige o

planejamento.” (Op. Cit. p.11)

Neste  sentido,  considera  que  transplantaram  um  modelo  teórico  de

planejamento, que para o autor necessariamente corresponde às experiências em países

que desenvolveram um corpo burocrático nos termos clássicos weberianos, no ambiente

brasileiro  marcado  pela  fragilidade  política  das  instituições.  Completa  o  autor:  “Os

elementos  políticos  [brasileiros]  incluem  grupos  de  interesse,  partidos  políticos,

panelinhas  burocráticas,  grupos  familiares  (...)  consequência  é  a  incapacidade  de  o

sistema produzir um apoio político dominante a qualquer líder ou política nacional. Até

existem instituições políticas formais, mas na realidade, nada aglutina o sistema.” (Op.

Cit.  p.189)  Deste  quadro  surge  uma  burocracia  disfuncional  ao  modelo  teórico  do

planejamento,  pois  emersos  nessa  lógica  política  descrita,  caberia  à  burocracia:  1)

promover canal de ascensão para uma classe média educada; 2) garantir renda/favores

para  esta  classe  que fornece  apoio  para  o regime;  3)  promover,  face  aos  interesses

políticos  conflitantes,  baixo  nível  de  certos  serviços;  e  4)  dar  oportunidade  para

iniciativas privadas a partir de poderes inerentes ao próprio cargo. Levado ao limite, o



argumento se resume na afirmação de que a  finalidade da burocracia  no Brasil  é  a

promoção de favores. 

Do ponto de vista administrativo, portanto, o sistema de planejamento brasileiro

seria  marcado  pela  ausência  de  um órgão  central,  que  coordenasse  todo o  sistema,

focalizando as ações no curto prazo, dado a finalidade, última, de promoção política do

governo. Não obstante, a burocracia seria “uma fachada dentro da qual existe a mesma

fragmentação e diversidade de lealdade política, tal como no resto do sistema político”,

e para concluir: “Neste tipo de burocracia – na realidade uma folha de pagamento de

beneficência e favoritismo – a capacidade para administração positiva simplesmente não

existe” (Op. Cit. p.190).

No  polo  oposto  dos  autores  supracitados,  encontra-se  a  análise  de  Luciano

Martins (1985) sobre o espaço de poder e o grau de autonomia da burocracia no Brasil.

O eixo de sua argumentação direciona-se para as especificidades do Estado brasileiro

que emerge nos anos 30, nos indicando que longe de se esgotar nas funções tradicionais

de um Estado capitalista, aqui a atuação do Estado fora decisiva. Este protagonismo por

muito também fora responsável pela cisão dos núcleos de decisão com o lócus formal

de poder, ou seja, tendo em vista um contexto caracterizado pela desarticulação social,

este  afastamento  cria  espaço  para  atuação  dos  agentes  nos  elos  intermediários,

garantindo recursos políticos para, por exemplo, a definição da política industrial dos

anos  1930-50.  Em outras  palavras:  “não  é  dos  conflitos  travados  entre  burguesia  e

proletariado que nasce o impulso para o processo histórico de mudança nas relações

econômicas de produção” (MARTINS, 1985, p.34). Portanto, o papel dessa burocracia -

criação e reprodução deste Estado - é estruturante do ponto de vista do processo de

modernização,  visto  que  as  decisões  que  partem  do  Estado  não  representam,

necessariamente, os conflitos e pressões da sociedade, garantindo assim uma autonomia

para ação desses agentes, não face à esfera econômica (classe dominante), mas em sua

dimensão política configurada por uma estrutura social desarticulada. 

Este  quadro,  no  limite,  expressa  uma  ambivalência  de  interesses,  fruto  da

contradição intrínseca da expansão do Estado, que por um lado concentra recursos no

âmbito do Governo Federal, mas que por outro, ao realizar este movimento concede a

certas  instituições  uma  autonomia/independência  exacerbada,  problematizando  a



mediação  com o  centro  capitalista  (nacional  e  internacional).  Na  caracterização  do

autor:

[...]  De  um  lado  a  junção  dos  empresários  com  os  ‘grupos  técnicos’ da
burocracia no interior do aparelho de Estado; de outro, o fato de ser colocada
em pé  de  igualdade  com os empresários  permite  a  tecnocracia  adquirir  a
liberdade necessária para planejar o desenvolvimento capitalista a partir de
critérios ‘universalistas’. (MARTINS, 1985. p.53)

Paladinos  das  “causas  públicas”,  a  burocracia  seria  para  Martins  o  agente

protagonista da transformação, que através do intervencionismo do Estado, legitimado

pela  ideologia  desenvolvimentista  (interesses  acima  da  nação),  revelava  sua

homogeneidade e autonomia de interesses.

De forma a corroborar com as conclusões de Martins, o estudo de Leff (1977)

traz novos elementos para a discussão. Tendo a preocupação de analisar os efeitos da

política sobre a política econômica, as questões relativas ao papel desempenhado pela

burocracia no Brasil se enquadram em um questionamento mais amplo: quem controla a

máquina estatal? Uma descrição preliminar indica:

[...]  O  quadro  geral  que  surge  desse  estudo é  aquele  no  qual  o  governo
brasileiro  teve  um  grau  substancial  de  autonomia  frente  às  pressões  dos
grupos de interesse ou de classe sócio-econômica na formulação da política
econômica. Essa autonomia, em grande parte, foi o resultado de um sistema
de clientela o qual enfraqueceu forças políticas objetivas e transferiu o poder
para os políticos e a burocracia. (LEFF, 1977, p.18)

Essa neutralização diz respeito ao controle do governo em relação aos recursos

materiais da sociedade, ou seja, seu controle discricionário sobre a política creditícia

(através de bancos públicos tais como o BNDE e BB) e sobre as importações (taxa

cambial,  licenças  para importação,  etc.).  O direcionamento  desses  fundos segue um

padrão modal que dá ao sistema político sua estrutura distintiva: o clientelismo, onde a

classe política intermedia os interesses de determinados ‘clientes’, que configuram sua

base  de  sustentação.  Assim,  preocupados  com  reivindicações  particularistas,  esses

políticos pouco influenciariam nos aspectos macroeconômicos da política econômica,

transferindo este  poder  para as preferências  do presidente.  Esta  dinâmica revela  um

aspecto  interessante  sobre  o  papel  da  burocracia,  visto  “o  presidente  não  vive  em

isolamento pessoal, a composição de seu círculo de amigos e assistentes assume uma

significação política importante” (Op. Cit. p. 112) Destarte, a partir desta descrição, a

burocracia torna-se elemento central na formulação de políticas econômicas.



A seu favor consta na política brasileira, como descrito anteriormente, o mito da

solução técnica, que a partir de sua visão orgânica de sociedade cristaliza nos técnicos o

porte  dos  interesses  maiores  da  nação,  fora  dos  desvios  particularistas  da  política,

portanto, sua ação é considerada eminentemente antipolítica. Soma-se o monopólio do

conhecimento  técnico,  garantindo  um  status de  intelectualidade  em  nossa  cultura

bacharelesca.  Por  fim,  esta  burocracia  ainda  possuía  uma  boa  reputação  quanto  à

honestidade desempenhada em suas funções públicas (autoridade moral). No agregado: 

 [...] seu poder tem sido precisamente uma função do poder dos políticos, e

cresceu  na  medida  em  que  os  políticos  neutralizaram  as  pressões  da

sociedade mais ampla,  criando uma situação de liberdade na formação da

política econômica a qual podia ser transferida aos técnicos. (Op. Cit. p.135)

Por  fim,  Fernando  Henrique  Cardoso,  formado  na  tradição  da  Escola  de

Sociologia de São Paulo, representaria a terceira corrente interpretativa na proposição

deste trabalho a partir de diversos estudos publicados ao longo da década de 70. Na

análise de Cardoso, o papel desempenhado pelo Estado no Brasil durante o processo de

industrialização  se  fez  a  partir  de  um  quadro  social  bastante  segmentado,  dado  a

desarticulação  dos  interesses  nos  sindicatos,  associações  civis  e  partidos  políticos.

Soma-se neste processo, um tanto contraditório, os ares da modernização que o processo

de  industrialização  configurava  ao  Estado  e  o  tradicionalismo  sempre  presente  na

cultura política brasileira. Os mecanismos de planejamentos e seus respectivos planos

ocorreram,  assim  “dentro  de  um  quadro  geral  de  baixa  informação  política  e  de

consenso limitado quanto às soluções políticas e econômicas concretas, embora com a

aceitação generalizada, no plano ideológico, quanto à necessidade de fortalecimento da

nação” (CARDOSO, 1975, p. 172). Estas ambivalências seriam marca constitutiva de

nosso  subdesenvolvimento  e,  portanto,  centrais  para  o  entendimento  do  papel  da

burocracia.

Esses conjuntos de interesses difusos crivam entre Estado e iniciativa privada

uma rede de cumplicidade,  derivada da política clientelística do estado, que o autor

caracterizou como “anéis burocráticos”. Em suas palavras:

[...]  por  esta  expressão  entendo  o  círculo  de  interesses  que  se  forma
compatibilizando  os  anseios  políticos  e  as  necessidades  econômicas  de
grupos e facções de classe distintas (a própria burocracia,  especialmente a
militar, o empresariado nacional ou estrangeiro, as empresas do Estado, etc.)
para,  num  dado  momento  sustentar  um  conjunto  de  políticas  (...)  São,



portanto, uma forma menos durável e mais flexível de organização política,
além de serem menos definidos quanto a ideologia que sustentam. Têm em
comum o solo que os une: a maquina do Estado. (CARDOSO, 1973, p. 43)

Em outras  palavras,  devido a  débil  e  prematura  organização empresarial,  no

sentido  de  homogeneidade  de  interesses  da  classe  burguesa,  o  Estado  passou a  ser

capturado na forma de cooptação de sua burocracia pública (em sentido amplo como

Ministérios,  empresas  públicas,  grupos  executivos,  etc)  e  de  seus  agentes,  que  se

caracterizam por sua função última, citando as conclusões do trabalho de Daland, de

promoverem  favores  (inércia  burocrática).  Nestes  sentido,  esta  burocracia  passa  a

representar exclusivamente os interesses privados de certos grupos em suas decisões em

termos que vão desde a influência na formação de opinião dos  policy makers  até a

formulação direta  de política econômica,  planos e  planejamento de um modo geral.

Salienta-se ainda, segundo o pensamento do autor, que não se trata de instrumentos de

lobbie, tão característicos no sistema dos países desenvolvidos, que grupos organizados

irão  buscar  influir  nas  decisões  deste  Estado também organizado por  uma moderna

burocracia.  No  Brasil,  apenas  insinuava-se  organizações  deste  tipo  com  poder  de

influenciar decisões nos setores mais dinâmicos, aqui:

[...] a teia de cumplicidade era mais difusa, mais orientada para relações e

lealdades pessoais que tornavam cúmplices desde o vereador, o deputado, o

funcionário de uma repartição fiscal, o industrial, comerciante ou banqueiro,

até o Ministro, quando não o próprio Presidente. A partir deste sistema as

decisões eram tomadas e implementadas. (CARDOSO, 1975, p.179) 

Levada esta análise ao limite, no contexto posterior ao de 1964, embora fora da

ênfase deste trabalho que centra a análise no período de formação da burocracia no

Brasil, mas que revela um aspecto importante, o autor chega a definir sua visão através

do  conceito  “burguesia  de  Estado”.  No  contexto  do  regime  autoritário  e  da  etapa

monopolista  do capitalismo existe  “a  formação de uma camada social  que controla

politicamente os aparatos estatizados de produção, apesar de não deter a propriedade

privada  dos  meios  de  produção”  (CARDOSO,  1974,  p.  54)  Ciente  da  contradição

expressa pelo termo, o autor rebate: “a expansão do setor público (...) dá-se de maneira

que a forma de propriedade das empresas estatais é pública, mas o controle delas se faz

por um grupo (...) que começa a ter características que o fenômeno da burocracia não

explica.” (Op. Cit. P.54)



3. TEORIA DO ESTADO E A CONTRIBUIÇÃO DE POULANTZAS

Mapeada as correntes interpretativas acerca da problemática da burocracia na

formação do Estado moderno no Brasil,  Gouvêa (1994) em esclarecedora passagem

sintetiza as discussões na bibliografia (listando vários dos trabalhos aqui tratados) e

desloca a interpretação para as especificidades das funções assumidas por este Estado

que surge pós 30. Citando:

[...] Como agente de um Estado que é produtor, e que, portanto, cria empresas
para atuar em competição ou complementaridade com empresas privadas, a
burocracia constrói uma lógica que visa o lucro e políticas gerais ligadas a
um projeto de desenvolvimento nacional de sentido estatizante. Como agente
de um Estado que é ator, ela cria uma lógica voltada para políticas capazes de
enfrentar  o  conflito  entre  os  vários  grupos  com  interesses  fragmentados,
participando de ‘anéis burocráticos’. Como agente de um Estado populista
clientelista,  ela  se defende através  das solidariedades grupais  (hipótese de
oligarquização),  ou  em  suas  corporações,  das  ameaças  vindas  da  classe
política, do Legislativo e da ‘sociedade’. E, finalmente, como agente de um
Estado em crise, ela se autoproclama representante do interesse político, e se
equipa com recursos políticos para enfrentar toda sorte de ‘inimigos’ (grupos
privados, políticos, Legislativo, corporações do próprio aparelho do Estado,
etc.). (GOUVÊA, 1994, p. 73)

Embora longa, a citação nos revela a multiplicidade de funções que a burocracia exerce

ao assumir a condução das políticas do Estado nas diversas conjunturas políticas. Nas

diferentes  interpretações,  ora  lhe  configura  protagonismo,  ora  desqualifica-se  sua

contribuição  neste  movimento  de  modernização  do Estado.  Quais  autores  chegaram

mais perto da “verdade” (se é que exista uma)? Longe da pretensão de resolver este

debate, pretendemos dar um passo atrás e antes de interpretar a ação desta burocracia,

qualificando-a como mais ou menos autônoma, acreditamos ser necessário apreender a

lógica constitutiva de um Estado capitalista, pois muito dos problemas levantados na

bibliografia sobre a burocracia se relacionam com uma concepção específica de Estado.

Neste campo, a teoria marxista do Estado em geral e a obra de Poulantzas em particular

oferecem importante contribuição que podem clarear nosso argumento.

Poulantzas inaugura na corrente marxista uma abordagem que rompe com suas

linhas mais estruturalistas, sobretudo com os estudos de Althusser, ao enfatizar o caráter

da relação em detrimento das estruturas na concepção do Estado no modo de produção

capitalista, ou seja, de antemão negasse as preposições que consideram exteriores as

relações econômicas e de classes ao Estado. Pelo contrário, no sistema capitalista, este

seria fruto de uma relação entre o econômico, o político e o ideológico não como esferas



exteriores uma das outras, mas onde “é o modo de produção, unidade de conjunto de

determinações  econômicas,  políticas  e  ideológicas,  que  delimita  a  fronteira  desses

espaços, delineia seus campos, define seus respectivos elementos: é primeiramente seu

relacionamento  e  articulação  que  os  forma.”  (POULANTZAS,  1980,  p.  22)

Comentando essa cisão, Araújo e Tápia (1991) enfatizam:

[...] Em suma, é central para o enfoque relacional do Estado e do poder a
proposição de que as lutas,  enquanto campo das  relações de poder detém
sempre a primazia sobre os aparelhos e, em decorrência, sobre o Estado. Para
Poulantzas,  nessas  lutas,  as  relações de produção são determinantes.  Mas,
como ele mesmo reconhece que as relações de produção são relações de luta
e poder, este papel determinante faz com que no essencial existam lutas e que
o conjunto das lutas detenha a primazia sobre o Estado. (TÁPIA ; ARAÚJO,
1991, p.9)

Muito dessas especificidades na análise de Poulantzas surgem de sua constatação

de que na atual etapa do capitalismo, a monopolista, o Estado não se resume a seus

aparelhos  repressivos  e  ideológicos,  funções  de  muito  enfatizadas  nas  análises  da

corrente marxista estruturalista. Para este autor, o Estado intervém de forma decisiva na

economia  (aparelho  econômico),  visto  que  seu  papel  passa  de  uma  instância

organizadora da produção de mais-valia, estendendo “ao próprio ciclo de reprodução

ampliada  do  capital  como  relação  social.”  (POULANTZAS,  1975,  p.  107)  Desta

dinâmica, do funcionamento das relações econômicas e de suas contradições inerentes,

é que se explica o deslocamento do domínio para o Estado. Portanto, é a partir dessas

constatações mais gerais, em parte, críticas à concepção do Estado enquanto ditadura de

uma classe, que o autor propõe um diálogo entre a teoria do Estado capitalista com as

relações de produção, ou ainda entre a materialidade do Estado e as lutas de classe.

Neste sentido, ressaltando a relação entre o Estado e as classes dominantes e

dominadas, Poulantzas relativa os dois polos presentes nas teorias do Estado, seja na

análise que concebe um Estado enquanto instância neutra e totalmente manipulável por

uma classe, portanto, sujeição total (Estado coisa), ou ainda as visões de um “Estado

sujeito” dotado de uma autonomia absoluto em parte por sua característica de instância

racional da sociedade civil. Para esse autor, o Estado deve ser entendido através de seu

papel principal que é o de organização de interesses, sob a primazia da cisão entre as

esferas política e econômica. Citando seu argumento:

[...] Ele [o Estado] representa e organiza a ou as classes dominantes, ou seja,
o interesse político a longo prazo do bloco do poder, composto por várias
frações de classe burguesa (...) Organização da unidade conflitual da aliança



do poder e do equilíbrio instável dos compromissos entre seus componentes,
o que faz sob a hegemonia e direção, nesse bloco, de uma de suas classes ou
frações, a classe ou fração hegemônica. (POULANTZAS, 1980, p. 35)

Portanto, caberia ao Estado “harmonizar” esta cisão, conduzindo os interesses da

fração hegemônica no bloco do poder através de suas políticas e aparelhos. Este Estado

seria dotado de uma autonomia relativa, no sentido de assegurar o compromisso com a

fração hegemônica e ao mesmo tempo mediar os conflitos com as frações dominadas,

no sentido de legitimar o conjunto da formação social. É neste sentido que o Estado não

pode ser interpretado como instância monolítica, coesa, ou como entidade instrumental

intrínseca, mas sim como uma condensação de uma relação de forças, reflexas das lutas

de  classes,  que  especificam o  próprio  sistema capitalista.  Em outras  palavras,  nem

Estado sujeito, nem Estado coisa, mas sim o Estado relação 12. Sob este argumento, “o

estabelecimento  da  política  de  Estado  deve  ser  considerado  como  a  resultante  das

contradições da classe inserida na própria estrutura do Estado.” (POULANTZAS, 1980,

p. 41)

Contudo,  admitir  que  as  políticas  do  Estado  e  sua  própria  ossatura  material

sejam  emersas  pelas  contradições  das  lutas  de  classes,  não  o  qualifica  como  uma

entidade incoerente, sem direção nas decisões em última instância. Embora, as diversas

frações  da burguesia  nunca  sejam inteiramente  atendidas  por  determinadas  políticas

estatais,  devido  à  contradição  intrínseca  de  interesses,  a  noção  de  bloco  do  poder

expressa o sentido maior da política, a essência dos interesses. Em outras palavras, em

seus diversos aparelhos, seja: o executivo e parlamento, o exército, a magistratura, os

diversos aparelhos regionais/municipais, ou mesmo os aparelhos ideológicos, todos eles

estão  divididos  em  diversas  redes  que  representam  os  interesses  das  frações  que

compõem o bloco do poder, por exemplo, os grandes proprietários de terra, o capital

monopolista,  a  burguesia  comercial,  a  burguesia  industrial,  etc.  Essas  relações

contraditórias  no  seio  do  Estado  podem  agir  na  defesa  de  interesses  conflitantes

construindo  mecanismos  de  seletividade  estrutural  das  informações;  aparelhos

contraditórios de decisão (e não decisão), uma filtragem escalonada por cada ramo e

aparelho. Essa caracterização:

12 “O Estado não é nem uma coisa instrumento que se surrupia, nem uma fortaleza onde se 
penetra através de estratagemas nem um cofre-forte que só se abre arrombando-o: ele é o centro 
do exercício do poder político” (POULANTZAS, 1980, 261)



 [...] não significa que não existam projetos políticos coerentes por parte dos
representantes  e  do  pessoal  político  das  classes  dominantes,  nem  que  a
burocracia de Estado desempenhe um papel próprio na orientação da política
de Estado (...) mais que com um corpo de funcionários e de pessoal de Estado
unitário e cimentado em torno de uma vontade política unívoca, lida-se com
feudos,  clãs,  diferentes  facções,  em  suma  com  uma  multidão  de
micropolíticas  diversificadas  e  contraditórias  entre  si.  (POULANTZAS,
1980, p. 156)

O que tentamos mostrar é que, na análise deste autor,  invalidar a direção última da

política  entorno  de  um projeto  totalmente  incoerente  não  é  justificável  a  partir  da

hipótese de predominância das lutas contraditórias no interior do bloco do poder, mas

em um nível mais geral, aquele da tomada de decisão do dia a dia, o que se observa é,

longe de uma estratégia global, uma política de Estado marcado pela incoerência de um

caótico  choque  de  interesses;  “nesse  nível,  essa  política  [de  estado]  é  certamente

decifrável  como  cálculo  estratégico,  embora  mais  resultante  de  uma  coordenação

conflitual  de  micropolíticas  e  táticas  explícitas  e  divergentes  que  como  formulação

racional de um projeto global coerente” (POULANTZAS, 1980, p.139)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para os contornos deste trabalho, a retomada das análises feitas por Poulantzas

se faz a partir da constatação de que um dos desdobramentos da revolução de 1930 é a

consolidação de um Estado capitalista no Brasil, emerso pelas contradições inerentes

neste processo. Estamos chamando atenção para a primazia da análise das teorias do

Estado para a elucidação das características que qualificam o espaço de poder dessa

burocracia  que  começa  a  se  consolidar.  Portanto  entender  as  especificidades  deste

Estado e sua interconexão com as forças políticas que guiaram este processo torna-se

central  para a compreensão do papel desempenhado pela burocracia  no processo de

modernização do Brasil.

Retornemos as origens da ideologia e prática de planejamento no Brasil, pois é

neste  campo  que  o  embate  torna-se  mais  explícito  entre  as  frações  de  classe  que

representavam o projeto em declínio, tais como os grandes proprietários de terra e a

burguesia comercial, “versus” a ascensão da hegemonia da burguesia industrial. Esses

interesses seriam cristalizados nos diversos órgãos que comporiam a burocracia estatal



(vide  lista  citada  anteriormente)  nos  anos  de  1930-45,  e  representariam  também  a

capacidade  de  atendimento  de  interesses  de  grupos  sociais  em  disputa,  por  isso  a

aparente  contradição  entre  as  frentes  de  incentivo  à  industrialização  e  a  criação  de

órgãos de defesa de interesses específicos (como o café, álcool,  etc). Para além dos

evidentes problemas cambiais e a necessidade de estimular as exportações, estamos no

fundo enfatizando uma argumentação mais ampla do problema, que consiga apreender

aspectos não só econômico. Concordando com as observações realizadas no estudo de

Draibe, entendemos: “A edificação do aparelho econômico-estatal, a multiplicação de

órgãos de controle, a regulação e intervenção do Estado, constitui uma forma peculiar

de incorporação dos interesses de classe na estrutura material do Estado”. (DRAIBE,

2004, p. 38)

À  título  de  exemplificação,  retomemos  a  história  da  criação  do  Conselho

Nacional de Política Industrial  e Comercial  (CNPIC), em 1944. Encabeçado por um

grande industrial  da época,  Roberto Simonsen clamava por medidas protecionistas e

pela planificação das ações do Estado, visto que o setor industrial não estava preparado

para  fazer  face  às  novas  exigências  de  capital,  tecnologia,  know how e  capacidade

organizativa, que as exigências da etapa monopolista do capitalismo exigiam. Fruto de

experiências anteriores e deste contexto cria-se o CNPIC como institucionalidade no

seio do aparelho do Estado dos interesses da burguesia industrial nascente.

Paralelo à criação do CNPIC, houve a reação de forças conservadoras que viam

seus  interesses  entrando  em conflito  com esta  orientação  da  política  econômica  no

governo  Vargas,  neste  sentido,  criava-se  no  mesmo  ano  o  Conselho  Nacional  de

Economia (CNE) sob a orientação de Eugênio Gudin, bastião do liberalismo no Brasil.

Atuava-se  de  forma  a  neutralizar  os  avanços  da  burguesia  industrial  em nome dos

interesses  do  capital  monopolista,  sobretudo,  nas  recomendações  de  equilíbrio  nas

finanças públicas (combate à inflação) e abertura da concorrência para o capital externo

em nome da maior eficiência deste último. Este evento ficou marcado na historiografia

como a controvérsia Simonsen versus Gudin 13. 

Para além deste  embate entre  dois intelectuais  orgânicos,  nos  termos de Gramsci,  a

institucionalidade destes órgãos e de todo o conjunto da burocracia estatal, envolvem

13 Ver GUDIN, E; SIMONSEN, R. A controvérsia do planejamento na economia brasileira: 
coletânea da polêmica Simonsen x Gudin, desencadeada com as primeiras propostas formais de 
planejamento da economia brasileira ao final do Estado Novo. 3. ed. Brasília: IPEA, 2010.



aspectos de disputa no campo político entre as diferentes frações de classe dentro e fora

do bloco do poder.  Poderíamos citar  outros tantos exemplos,  sobretudo, no segundo

governo Vargas em que se consolidam as bases industriais do país. Tentamos ressaltar

ao longo do texto este aspecto constitutivo do Estado, onde sua burocracia deve ser

entendida nesse campo amplo de análise, que menos preocupado em teorizar a ação

especifica de seus agentes, consegue estabelecer conexão desses aparelhos do Estado

com as relações políticas, econômicas e ideológicas constitutivas da sociedade. Os anos

de 1930 inauguram o processo de construção da tecnoestrutura estatal, nos termos de

Ianni, colocando em evidencia essa elite que, sem dúvidas, possuiu papel central nesta

inflexão da história do Brasil, mas, mais interessante ainda é estabelecer um paralelo

com  as  mutações  deste  Estado  que  ascendia  no  movimento  de  consolidação  do

capitalismo no Brasil.
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