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Pe dro Zah luth Bas tos e Ce zar Du tra Fon se ca or ga ni za ram uma co le tâ -
nea para ana li sar o de sen vol vi men tis mo, que se te ria ini ci a do na Era Var gas. Na
apre sen ta ção eles se po si ci o nam con tra o li be ra lis mo eco nô mi co e acre di tam ser
o co nhe ci men to his tó ri co im por tan te fer ra men ta na bus ca de mo de los de ma i or
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de sen vol vi men to eco nô mi co e jus ti ça so ci al. O li vro elo gia a prá ti ca in ter ven ci o -
nis ta do Esta do var guis ta para su pe rar as cri ses eco nô mi cas e trans for mar o per -
fil do Bra sil, de uma eco no mia agrá rio-ex por ta do ra, em uma eco no mia in dus tri -
a li za da. A ino va ção está na interpretação de que o governo Vargas adotou, ao
mesmo tempo, medidas ortodoxas e heterodoxas.

Além de a apre sen ta ção jus ti fi car a re le vân cia do li vro para o mo men to
em que foi pu bli ca do, 2012, ou tros ar ti gos tam bém o fa zem. Luiz Car los Bres -
ser-Pe re i ra cita a pes qui sa re a li za da pela Fo lha de São Pa u lo (2007) que ele geu
Var gas o ma i or bra si le i ro de to dos os tem pos. Fran cis co Luiz Cor si afir ma que o
mo de lo eco nô mi co var guis ta, que vi go rou até hoje, se te ria es go ta do, mos tran do
in cer te zas quan to aos ru mos da eco no mia. Di an te da cri se mun di al de 2009 e das
dú vi das so bre suas con se quên ci as para o Bra sil, o li vro ga nha novo sig ni fi ca do.
Ana li sar as es tra té gi as de Var gas di an te do crash de 1929 tor na-se re le van te, 70
anos de po is, pois a pos si bi li da de de cri se as som bra no va men te a eco no mia
brasileira.

A co le tâ nea faz pre va le ce rem as aná li ses dos or ga ni za do res, uma vez que 
os dois são au to res da me ta de dos ar ti gos que ela abri ga. Ape sar des se dis cur so
he ge mô ni co, ela abre es pa ço para abor da gens di ver sas: eco nô mi cas, po lí ti cas,
so ci a is, his tó ri cas, sim bó li cas. A aná li se do de sen vol vi men tis mo une as múl ti -
plas vo zes. As in ter pre ta ções con têm al guns pon tos de di ver gên cia, como o uso
ou não do termo “populismo”, o que as enriquece com um debate interno. 

Ape nas qua tro tex tos da co le tâ nea são iné di tos. Os de ma is cons ti tu em
ver sões mo di fi ca das de ar ti gos pu bli ca dos. A or ga ni za ção de tex tos an tes dis per -
sos muda-lhes o sen ti do, pois eles ga nham uma co e rên cia e uma uni da de an tes
não exis ten tes, evi den ci a das, por exem plo, nas re cor ren tes citações de artigos
anteriores do próprio livro.

Os dois ca pí tu los ini ci a is, de Fon se ca, dis ser tam so bre a ge ne a lo gia do
de sen vol vi men tis mo e sua pri me i ra ex pe riên cia: o go ver no de Var gas no Rio
Gran de do Sul, em 1928. Fon se ca con clui que qua tro ele men tos an tes ex pe ri -
men ta dos se pa ra da men te no Bra sil, o na ci o na lis mo, a in dus tri a li za ção, o pa pe -
lis mo e o po si ti vis mo, ao se fun di rem, mas se superarem individualmente,
geraram o desenvolvimentismo. 

Ânge la de Cas tro Go mes e Bres ser-Pe re i ra, logo a se guir, lan çam um
olhar so bre a fi gu ra de Var gas e o au to ri ta ris mo pós-30. Se Go mes ana li sa como o
per so na lis mo foi uma mo der ni za ção da cul tu ra po lí ti ca bra si le i ra pa ter na lis ta,
Bres ser-Pe re i ra iden ti fi ca Var gas como es ta dis ta, ho mem que ti nha a “vi são an -
te ci pa da do mo men to his tó ri co que seu país ou sua na ção está vi ven do” (p. 94).
Go mes mos tra como o dis cur so de pen sa do res au to ri tá ri os (Oli ve i ra Vi an na,
Fran cis co Cam pos e Aze ve do Ama ral) foi in cor po ra do para cri ar um Esta do cor -
po ra ti vo, for te e cen tra li za do, em que a de mo cra cia pas sou a ser so ci al. Para Bres -
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ser-Pe re i ra, en tre tan to, a de mo cra cia só se ria pos sí vel no país após um re gi me
au to ri tá rio que re a li zas se a re vo lu ção na ci o nal bra si le i ra, ou seja, trans for mas se
o povo em na ção e com ple tas se a tran si ção eco nô mi ca para o ca pi ta lis mo. Ape sar
das di ver gên ci as en tre os dois au to res, há uma con fluên cia quan to à im por tân cia
do mito do lí der di an te de um Esta do au to ri tá rio. A nar ra ti va de Bresser-Pereira
deve, contudo, ser tomada com cuidado, uma vez que realizações políticas
aparecem como justificativas para a censura e as violações de direitos (p. 115).

Após ava li ar as mu dan ças po lí ti cas, prin ci pal men te na con cep ção de so -
ci e da de, a co le tâ nea se con cen tra nas mu dan ças eco nô mi cas. Per pas sa os ca pí tu -
los de Wil son Cano, Fon se ca, Bas tos e Cor si a ide ia de que o pro je to eco nô mi co
es ta va em cons tru ção. Os au to res ne gam a tese de Cel so Fur ta do da in cons ciên -
cia do go ver no di an te da re o ri en ta ção da eco no mia, se gun do a qual a in dus tri a li -
za ção do Bra sil se ria re sul ta do de cho ques ex ter nos e de po lí ti cas de pro te ção do
café, he te ro do xas. Ne gam tam bém as aná li ses de Pe láez, para quem Var gas te ria
op ta do pelo ca mi nho or to do xo para su pe rar a crise. 

Res sal ta-se, na co le tâ nea, que a agri cul tu ra não foi aban do na da em de -
tri men to da in dús tria. A pro te ção do café foi per den do es pa ço gra da ti va men te
para a po li cul tu ra, vol ta da para o mer ca do in ter no (p. 204). A in dus tri a li za ção
como pri o ri da de go ver na men tal vi sou à su pe ra ção da con di ção de agrá rio-ex -
por ta dor, à subs ti tu i ção de im por ta ções e à ma nu ten ção da so be ra nia po lí ti ca e
eco nô mi ca. A fal ta de re cur sos in ter nos para seu fi nan ci a men to foi um em pe ci -
lho. Assim, o go ver no ado tou uma po lí ti ca con ci li a tó ria, mu nin do-se de he te ro -
do xia eco nô mi ca no pla no in ter no, atra vés do in cen ti vo agrá rio, e de or to do xia
no pla no ex ter no, pois ne ces si ta va do capital estrangeiro para financiar as
indústrias. A Era Vargas não poderia, portanto, ser considerada xenófoba ou
entreguista. 

Os úl ti mos ca pí tu los ana li sam as cri ses do pro je to Var gas e o apo io/opo -
si ção de de ter mi na dos seg men tos. Jor ge Fer re i ra pro ble ma ti za os con ce i tos de
tra ba lhis mo, po pu lis mo e na ci o nal-es ta tis mo e as in ten ci o na li da des do ato da no me -
a ção. Lí gia Osó rio, por sua vez, mos tra a opo si ção sur gi da no pós-guer ra no âma -
go do Exér ci to, a qual te ria ge ra do o gol pe de 1945. Bas tos se con cen tra rá no se -
gun do go ver no Var gas, mo men to em que as con jun tu ras po lí ti cas eram di ver sas,
o que não per mi tia o uso dos mes mos ins tru men tos de bar ga nha em pre ga dos no
pri me i ro go ver no. Esse nú cleo como um todo de se nha a per da de apo io in ter no e
a fa lên cia da es tra té gia de fi nan ci a men to externo do programa de
desenvolvimento, entravada pelo governo Eisenhower, culminando no suicídio
de Vargas.

O le ga do var guis ta, en tre tan to, per ma ne ce ria. Seja nas ins ti tu i ções cri a -
das ou mo di fi ca das por ele, na CLT, na Jus ti ça Tra ba lhis ta, seja na ide ia de que o li -
be ra lis mo não re sol ve a de si gual da de so ci al, mas a apro fun da em épo cas de cri se.
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Seja tam bém gra ças ao con ti nu ís mo, ain da que re for mu la do, do de sen vol vi men -
tis mo nos go ver nos JK, Jâ nio e Jan go, e até mes mo du ran te a di ta du ra mi li tar. A
re pres são às for mas au tô no mas de or ga ni za ção de tra ba lha do res, o au to ri ta ris mo
po lí ti co e a or ga ni za ção eco nô mi ca es ta ri am su pe ra das atu al men te.

Ape sar do uso do ter mo re vo lu ção por al guns dos au to res, a re la ção rup -
tu ra/con ti nu i da de tor na-se um fio con du tor do li vro, evi den ci an do as cons tan -
tes es co lhas do go ver no Var gas, de um lado, e as rup tu ras e as con ti nu i da des dos
go ver nos se guin tes em relação ao seu projeto, de outro. 

Essa abor da gem eco nô mi ca do Esta do Novo, que in ter pre ta a con co mi -
tân cia das prá ti cas or to do xas e he te ro do xas, e vê a in dus tri a li za ção como de cor -
rên cia de es co lhas in ter nas in cen ti va das pela con jun tu ra ex ter na, en tra em em -
ba te com es tu dos clás si cos, como os de Fur ta do e Peláez, que influenciaram toda
uma geração. 

Nos úl ti mos 30 anos mu i tos são os au to res que se têm de di ca do à Era
Var gas, usan do abor da gens cul tu ra is e po lí ti cas. Este li vro re a li za im por tan te
dis cus são na pers pec ti va da His tó ria Eco nô mi ca e faz, ain da, pon te com ou tras
áre as, como Cul tu ras Po lí ti cas, His tó ria Militar, das Instituições e Cultural.

A co le tâ nea se con cen tra num es tu do de caso bra si le i ro en tre as dé ca das
de 1930 e 1950, mas suas aná li ses ul tra pas sam os mar cos es pa ci a is e cro no ló gi -
cos. Os au to res es ta be le cem co ne xões com o con tex to mun di al e es pe ci fi ca men te 
da Amé ri ca La ti na e tam bém re cu am e avan çam no tem po para mos trar as rup -
tu ras e con ti nu i da des de uma era, re ve lan do-se im por tan te re fe rên cia não só
para os que es tu dam o var guis mo. Deve-se, en tre tan to, ter ca u te la com a abor da -
gem mi li tan te de al guns ca pí tu los, os qua is mo bi li zam fa tos his tó ri cos para de -
fen der prá ti cas an ti li be ra is e au to ri tá ri as e de i xam a de se jar quan to à his to ri ci za -
ção do tema. A re to ma da des sa va lo ra ção ga nha sen ti do em um con tex to de cri se
mun di al, em que vá ri os go ver nos re pen sam suas práticas político-econômicas.
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