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Introdução

Em 1952, o presidente Laureano Gómez procurou reorganizar a repre-
sentação política na Colômbia em moldes corporativos, tentativa que pro-
vavelmente representa o fim da primeira vaga corporativa associada à era 
do fascismo. Católico corporativo com simpatias franquistas e tendências 
autoritárias, também líder do Partido Conservador Colombiano, Gómez espe-
rava realizar uma reforma constitucional que o tornaria no presidente de um 
novo Estado autoritário, paternalista e mais confessional, com um executivo 
cada vez mais independente do legislativo e com um senado corporativo.1 
Esta experiência fracassada marca o fim da era das reformas institucionais 
autoritárias inspiradas pelo corporativismo, que foi um dos mais poderosos 
modelos de representação social e política que surgiram durante a primeira 
metade do século xx.2

1 Handerson, James, Conservative Thought in Twentieth Century Latin America: The 
Ideas of Laureano Gómez, Athens, Ohio, Ohio University Press, 1988; Motta, Diego, Laureano  
Gómez Castro y Su Proyecto de Reforma Constitucional (1951–1953), Bogotá, Universidad  
del Rosario, 2008.

2 Para literatura sobre a América Latina, ver a colectânea de artigos dos anos 70 de 
Wiarda, Howard, Corporatism and National Development in Latin America, Boulder, 
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Este livro revisita o estudo das alternativas autoritárias à democracia 
liberal na América Latina na década de 1930 a partir da perspetiva da difu-
são do corporativismo no mundo das ditaduras do entreguerras e entre as  
elites autoritárias. Que impulsionou a difusão do corporativismo na América 
Latina? Que processos de difusão transnacional foram postos em marcha e 
de onde, para onde? Como é que o corporativismo social e político se tornou  
num conjunto de instituições criadas pelas ditaduras dos anos 30? Em que tipo 
de conjunturas críticas foram elas perfilhadas? O livro aborda estas questões 
adotando um modelo transnacional e comparativo. Daremos uso aos conceitos 
de corporativismo social e corporativismo político e à sua aplicação específica 
ao estudo dos regimes autoritários do entreguerras. Demais, o equilíbrio entre 
as secções teórico-transnacionais e as dos estudos de caso contribuirão (assim 
esperamos) para o estudo do autoritarismo e do corporativismo. O nosso 
foco nas instituições políticas associadas ao corporativismo político e social 
apreende uma grande variedade de inter-relações entre os atores políticos 
autoritários. Realçaremos também o impacto da difusão (e da aprendizagem 
política que ocorria a partir dela) de inovações institucionais aparentemente 
bem-sucedidas e de precedentes de outros lugares do globo. Fortes processos 
de transferências institucionais foram uma marca das ditaduras do entreguer-
ras e, nesse contexto, defendemos que o corporativismo esteve na vanguarda 
deste processo de difusão transnacional de instituições autoritárias na  
América Latina como uma nova forma de cooptação de interesses pelo Estado 
e também como um modelo autoritário de representação política capaz de 
ser uma alternativa às democracias liberais. Até que ponto e de que maneira  
a América Latina participa na vaga corporativa é o tema deste livro. 

Inter-relações transnacionais entre ditaduras e ideologias corporativas 
geraram um amplo campo de circulação das ideias e práticas que configu-
raram a experiência das ditaduras do entreguerras a uma escala maior do 
que anteriormente se presumia.3 Com este livro, desejamos redirecionar 
a investigação sobre as ditaduras latino-americanas para uma perspetiva 
relacional e institucional que escrutine os processos de difusão ideológica,  
política e institucional ao longo do tempo e do espaço no mundo do período 

Westview Press, 1981; Malloy, James (ed.), Authoritarianism and Corporatism in Latin  
America, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1976 (especialmente o capítulo de  
Guillermo O’Donnell); Collier, Ruth, Collier, David, Shaping the Political Arena: Critical 
Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America, Princeton, Nova Jérsia,  
Princeton University Press, 1991. Para uma antologia em espanhol, ver lanzaro, Jorge (ed.), 
El Fin de Siglo del Corporativismo, Caracas, Nueva Sociedad, 1998.

3 Particularmente, Musiedlak, Didier (org.), Les Expériences Corporatives dans l’Aire 
Latine, Berna, Peter Lang, 2010.
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introdução

entreguerras.4 Para compreender este processo dinâmico, o livro tem a 
seguinte sequência.

No capítulo 1, enquadraremos os conceitos de corporativismo social  
e político, definindo as duas faces da relação entre corporativismo e dita-
dura usadas neste livro. Durante a década de 30, o corporativismo social 
tornou-se sinónimo da unificação forçada dos interesses organizados, que 
eram congregados em unidades individuais de empregadores e trabalhadores 
rigorosamente controladas pelo Estado, o que eliminava a sua independência 
— sobretudo a dos sindicatos. O corporativismo social oferecia aos autocratas 
um sistema formalizado de representação de interesses que geria as relações 
laborais, legitimando a repressão do sindicalismo livre. Contudo, durante este 
período, o corporativismo político era usado também (e em alguns casos, 
acima de tudo) para referir uma organização geral da sociedade política para lá 
das relações entre Estado e grupos sociais que procurava substituir a democra-
cia liberal por um sistema anti-individualista de representação. Muito do inte-
resse pelo corporativismo nos anos 30 do século xx relacionava-se com esta 
«eliminação da instabilidade e do conflito da democracia representativa».5  
É a partir desta perspetiva que revisitamos os processos de reforma institu-
cional do corporativismo social e político, explorando dois eixos — difusão 
transnacional do corporativismo na América Latina, modelos e debates impor-
tados, e processos nacionais de institucionalização.

No capítulo 2, abordaremos os principais agentes transnacionais de  
difusão do corporativismo na América Latina, dando especial relevância 
à Igreja Católica e aos principais intelectuais-políticos que apresentaram e 
desenvolveram propostas corporativas. O conceito «intelectual-político» será 
aqui usado para definir os intelectuais que participavam na elaboração ins-
titucional destes regimes enquanto membros formais ou informais da elite 
decisória (por exemplo, como assessores, deputados, membros de Governo ou 
líderes de partidos). Eles proporcionavam um espaço de interação entre polí-
ticos, bem como uma arena intelectual transnacional, consolidando vínculos 
e modelos ideológicos e políticos. Tal como na Europa, salvo a óbvia exceção 
do caso paradigmático do México sob Cárdenas, os modelos mais impor-
tantes eram o fascismo italiano, a ditadura de Primo de Rivera em Espanha  
e o Estado Novo de Salazar em Portugal. 

4 Pinto, António Costa (ed.), kallis, Aristotle, (ed.), Rethinking Fascism and Dictatorship  
in Europe, Londres, Palgrave, 2013.

5 Müller, Jan-Werner, Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century 
Europe, New Haven, Connecticut, Yale University Press, 2011, p. 111.
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Nos capítulos subsequentes, analisaremos a institucionalização dos  
regimes autoritários latino-americanos na década de 1930 e a introdução de 
instituições corporativas. Será dada uma atenção especial às «conjunturas 
críticas» de consolidação (e fracasso) destes regimes e aos modelos externos 
de criação de instituições, através de uma «descrição densa» de nove regimes 
latino-americanos.

O livro analisa, portanto, o corporativismo enquanto ideologia e, sobre-
tudo, enquanto prática de poder que foi largamente partilhada, reformulada e 
aplicada na América Latina durante a chamada vaga «reversiva» do autorita-
rismo, decorrida no período entre as duas guerras mundiais.6

6 Huntington, Samuel, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, 
pp. 16–18, Norman, University of Oklahoma Press, 1993.
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1  
 

Ditaduras e instituições políticas  
na era do fascismo

Ao olhar para as ditaduras do século xx, observamos um certo grau de 
variedade institucional. Partidos, governos, parlamentos, assembleias cor-
porativas, juntas e todo um conjunto de estruturas paralelas e auxiliares de 
dominação, mobilização e controlo eram símbolos da diversidade (frequente-
mente tensa) que caraterizava os regimes autoritários.7 Algumas destas insti-
tuições autoritárias, criadas no laboratório político do mundo do entreguerras, 
expandiram-se por todo o globo, especialmente a personalização da liderança, 
o partido único e as legislaturas orgânico-estatistas. Os contemporâneos do 
fascismo perceberam que tais instituições poderiam ser duradouras. Como 
notou um observador empenhado no início do século xx, o académico e polí-
tico autoritário romeno Mihaïl Manoïlescu, «de todas as criações políticas 
e sociais do nosso século — que para a história começou em 1918 — há 
duas que definitivamente enriqueceram o património da humanidade […]  
 

7 PerlMutter, Amos, Modern Authoritarianism: A Comparative Institutional Analysis, 
New Haven, Connectticut, Yale University Press, 1981, p. 10.
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o corporativismo e o partido único».8 Manoïlescu dedicou um estudo a cada 
uma destas instituições políticas em 1936 sem saber que alguns aspetos  
da primeira seriam duradouros e que a segunda se tornaria num dos mais 
duráveis instrumentos políticos das ditaduras.9 No mundo das ditaduras do 
entreguerras, contudo, tanto o partido único (ou dominante) como as insti-
tuições corporativas se tornaram nos pilares da institucionalização desses  
regimes.10 

O corporativismo marcou indelevelmente as primeiras décadas do século xx  
— e o período entreguerras em particular — tanto enquanto conjunto de 
instituições criadas para a integração forçada dos interesses organizados 
(sobretudo os sindicatos independentes) no Estado, quanto como modelo 
orgânico-estatista de representação política alternativo à democracia liberal.11 
Algumas variantes do corporativismo inspiraram partidos conservadores, de 
direita radical e fascistas, para não mencionar a Igreja Católica, a «terceira 
via» favorecida por alguns sectores das elites tecnocráticas, e mesmo algumas 
propostas vindas da esquerda do espectro político.12 Mas, sobretudo, inspirou 
a elaboração institucional das ditaduras, desde a Itália de Benito Mussolini, 
passando por Primo de Rivera em Espanha ou pela ditadura de Uriburu na 
Argentina, até ao Estado Novo no Brasil. Algumas destas ditaduras, como a de 
Mussolini, fizeram que o corporativismo se tornasse uma alternativa universal 

8 ManoïlesCu, Mihaïl, Le Parti Unique: Institution Politique des Régimes Nouveaux, 
Paris, Les Oeuvres Françaises, 1936, p. viii. Sobre Manoïlescu, ver iordaCHi, Constantin, 
«Mihail Manoilescu and the debate and practice of corporatism in Romania», in Pinto, António  
Costa (ed.), FinCHelstein, Federico (ed.), Authoritarianism and Corporatism in Europe and 
Latin America: Crossing Borders, Londres, Routledge, 2019, pp. 65–94.

9 ManoïlesCu, Mihaïl, Le Siècle du Corporatisme: Doctrine du Corporatisme Intégral 
et Pur, Paris, Librairie Félix Alcan, 1934.

10 Para uma versão mais desenvolvida deste capítulo, ver «Corporatism and “organic 
representation” in European dictatorships», in Pinto, António Costa (ed.), Corporatism and 
Fascism: The Corporatist Wave in Europe, Londres, Routledge, 2017, pp. 3–41.

11 Como Alfred Stepan e Juan Linz, usamos esta expressão para referir a «visão da comu-
nidade política na qual as componentes da sociedade se combinam harmoniosamente […] e 
também por causa da suposição de que tal harmonia requer poder e a unificação da sociedade 
civil pela “ação arquitetónica das autoridades públicas” — daí o “estatismo-orgânico”». Ver 
stePan, Alfred, The State and Society: Peru in Comparative Perspective, Princeton, Nova 
Jérsia, Princeton University Press, 1978; linz, Juan, Totalitarian and Authoritarian Regimes, 
Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers, 2000, pp. 215–217.

12 Ver WilliaMson, Peter, Varieties of Corporatism: A Conceptual Discussion, Cambridge,  
Cambridge University Press, 1985; Maier, Charles, Recasting Bourgeois Europe: Stabilization  
in France, Germany, and Italy in the Decade after World War I, Princeton, Nova Jérsia,  
Princeton University Press, 1975 (2015).
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ao liberalismo económico, o símbolo do «internacionalismo fascista».13  
No periférico Portugal, o salazarismo também avançou com a tentativa abor-
tada de estabelecer uma Liga de Ação Universal Corporativa, que estava muito 
mais próxima da «terceira via» católica, como meio diplomático para exportar 
o modelo corporativo português — a ditadura mais durável de todas, tendo 
sobrevivido de 1933 a 1974.14 De facto, as variantes da ideologia corporativa 
propagaram-se no mundo global das ditaduras da década de 1930.15

O corporativismo, enquanto ideologia e como forma de representação 
dos interesses organizados, foi fortemente promovido pela Igreja Católica, 
desde o final do século xix até meados do século xx, como uma terceira via 
de organização social e económica em oposição tanto ao socialismo como 
ao capitalismo liberal.16 Grande parte do modelo precede a encíclica papal 
Rerum Novarum (1891) e deveu-se à romantização das corporações da Europa 
medieval pelos conservadores do século xix, que se sentiam desiludidos com 
o liberalismo e temiam o socialismo e a democracia.17 De facto, as ideias 

13 Sobre a expansão do «pensamento internacionalista» corporativo tentada pela Itália 
fascista, ver Cassese, Sabino, Lo Stato Fascista, Bolonha, Il Mulino, 2010, pp. 89–98; steFFek,  
Jens, «Fascist Internationalism», Millenium: Journal of International Studies, Vol. 44, Londres,  
SAGE Publications Ltd., 2015, pp. 3–22; Pasetti, Matteo, L'Europa Corporativa: Una Storia 
Transnazionale tra le due Guerre Mondiali, Bolonha, Bononia University Press, 2016.

14 Cardoso, José, Ferreira, Nuno, «The Corporatism Chamber in the “New State” in Portugal:  
organized interests and public policy», in Pinto, António Costa (ed.), Corporatism and Fascism:  
The Corporatist Wave in Europe, Londres, Routledge, 2007, pp. 174–197; luCena, Manuel de,  
A Evolução do Sistema Corporativo Português, Volume 1: O Salazarismo, Lisboa, Perspectivas e 
Realidades, 1976; Wiarda, Howard, Corporatism and Development: The Portuguese Experience, 
Amherst, Massachusetts, University of Massachusetts Press, 1977; CastilHo, J. M. Tavares,  
Os Procuradores da Câmara Corporativa, 1935–1974, Lisboa, Texto Editores, 2010.

15 Musiedlak, Didier (org.), Les Expériences Corporatives dans l’Aire Latine, Berna, 
Peter Lang, 2010; davison, Andrew, Parla, Taha, Corporatist Ideology in Kemalist Turkey:  
Progress or Order?, Syracuse, Nova Iorque, Syracuse University Press, 2004; Franke, 
Maria, «Fascist Italy: Ideal template for India’s economic development?», in sCHulz-Forberg,  
Hagen (ed.), Zero Hours: Conceptual Insecurities and New Beginnings in the Interwar Period, 
Bruxelas, P. I. E. Peter Lang, 2013, pp. 77–115; HoFMann, Reto, The Fascist Effect: Japan 
and Italy, 1915–1952, Ithaca, Nova Iorque, Cornell University Press, 2015; Clinton, Maggie, 
Revolutionary Nativism: Fascism and Culture in China, 1925-1937, Durham, Carolina do 
Norte, Duke University Press, 2017.

16 solari, Stefano, «The corporative third way in social Catholicism (1830–1918)», European  
Journal of History of Economic Thought, Vol. 17, n.º 1, fevereiro de 2010, pp. 87–113;  
Misner, Paul, Catholic Labor Movements in Europe: Social Thought and Action, 1914–1965,  
Washington, D. C., The Catholic University of America Press, 2015. 

17 Ver gierke, Otto von, Political Theories of the Middle Age, Londres, Cambridge  
University Press, 1922.
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corporativas tornaram-se cada vez mais populares entre os jovens católicos 
conservadores, frustrados com o catolicismo político «parlamentar». Contudo, 
«o apoio explícito da Igreja certamente trouxe o corporativismo das salas  
de seminário para os palácios presidenciais», sobretudo depois da publicação 
da encíclica Quadragesimo Anno (1931).18 O papa Pio XI presumiu que, como 
resultado da Grande Depressão, o capitalismo liberal e o sistema político que 
lhe estava associado estavam em declínio e que novas formas de organização 
económica e social eram agora necessárias.19 A forte presença do corporati-
vismo na cultura política das elites católicas, tanto na Europa como na América  
Latina, preparou o caminho para outras influências mais seculares. 

O corporativismo tornou-se num poderoso instrumento ideológico e insti-
tucional contra a democracia liberal durante a primeira metade do século xx,  
mas as práticas neocorporativas de algumas democracias durante a sua 
segunda metade — para não falar do uso da palavra nas ciências sociais nos 
anos 1970 e 1980, bem como da necessidade de clareza conceptual — exigem 
uma definição do fenómeno em estudo, para que se distinga o corporativismo 
social do político:20

[O corporativismo social] pode ser definido como um sistema de repre-
sentação de interesses no qual as unidades constituintes são organizadas 
num número limitado de categorias singulares, compulsórias, não-competi-
tivas, hierarquicamente ordenadas, e funcionalmente diferenciadas, que são 
reconhecidas ou autorizadas (quando não criadas) pelo Estado e às quais é 
concedido o monopólio de representação das respetivas categorias em troca 
da observância de certos controlos na seleção de líderes e na articulação  
de reivindicações e apoio.21

18 MorCk, Randall, yeung, Bernard, «Corporatism and the ghost of the third way», 
Capitalism and Society, Vol. 5, n.º 3, 2010, p. 4.

19 Ver Pollard, John, The Papacy in the Age of Totalitarianism, 1914–1958, Oxford, 
Oxford University Press, 2014.

20 Para uma visão geral da literatura sobre corporativismo, «novo corporativismo» 
e neocorporativismo, ver WilliaMson, Peter, Varieties of Corporatism: Corporatism in  
Perspective, Londres, Sage, 1989.

21 sCHMitter, Philippe, «Still the century of corporatism?», in Pike, Fredrick (ed.), 
stritCH, Thomas (ed.), The New Corporatism: Social-political Structures in the Iberian 
World, Notre Dame, Indiana, Notre Dame University Press, 1974, p. 94. Como observou 
Howard Wiarda, mesmo quando associada a diferentes tipos de regime político, esta definição 
«continuava a relacionar-se com as suas versões mais autoritárias». Ver Wiarda, Howard, «The 
Political Sociology of a Concept: Corporatism and the “Distinct Tradition”», The Americas,  
Vol. 66, n.º 1, julho de 2009, p. 90.
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O corporativismo político pode ser definido como um sistema de repre-
sentação política baseado numa visão «orgânico-estatista» da sociedade, 
na qual as unidades orgânicas (famílias, poderes locais, associações pro-
fissionais, interesses organizados e instituições) substituem o modelo de 
representação eleitoral e a legitimidade parlamentar centrados no indivíduo, 
tornando-se no órgão consultivo ou legislativo principal e/ou complementar 
do executivo.22

A ideia central dos pensadores corporativos era a natureza orgânica da 
sociedade na esfera política e económica. Tal tinha como base a crítica daquilo 
a que Ugo Spirito chamava o homo economicus egoísta e individualista do 
capitalismo liberal, que deveria ser substituído pelo homo corporativus, que 
seria motivado pelo interesse nacional e por valores e objetivos comuns.23

O corporativismo permeou as principais famílias políticas da direita con-
servadora e autoritária: dos partidos católicos e do catolicismo social até aos 
monárquicos da direita radical e aos fascistas, além dos solidaristas durk- 
heimianos e dos apoiantes de governos tecnocráticos associados a políticas 
estatais de modernização.24 Realistas, republicanos, tecnocratas, fascistas e 
católicos sociais partilhavam um «considerável número de pontos comuns nas 
visões respeitantes à democracia e representação» e ao projeto da represen-
tação funcional enquanto alternativa à democracia liberal, nomeadamente na 
forma de câmaras legislativas ou consultivas como as que foram estabeleci-
das em muitos regimes autoritários durante o século xx.25 Havia diferenças 
entre as formulações dos corporativistas católicos do final do século xix e as 
propostas do corporativismo integral de alguns partidos fascistas e da direita 
radical. Quando olhamos para os programas dos partidos fascistas e para os 
segmentos da direita radical, como os movimentos inspirados pela Action 
Française (Ação Francesa), a imagem torna-se ainda mais clara, com muitos 

22 Definição minha em Pinto, António Costa, The Nature of Fascism Revisited, Nova 
Iorque, SSM-Columbia University Press, 2012, p. 122.

23 bastien, Carlos, Cardoso, José Luís, «From homo economicus to homo corporativus: 
A neglected critique of neoclassical economics», The Journal of Social-Economics, Vol. 36, 
2007, pp. 118–127.

24 dard, Olivier, «Le corporatisme entre traditionalistes et modenisateurs: Des groupe-
ments aux cercles du pouvoir», in Musiedlak, Didier, Les Experiences Corporatives dans 
l’Aire Latine, Berna, Peter Lang, 2010, pp. 67–102; Torreggiani, Valerio, Stato e Culture 
Corporative nel Regno Unito: Progetti per una Rappresentanza degli Interessi Economici 
nella Riflessione Inglese della Prima Metà del XX Secolo, Milão, Giuffré, 2018.

25 WilliaMson, Peter, Varieties of Corporatism: Corporatism in Perspective, Londres, 
Sage, 1989, p.32.
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deles a enfatizar o «corporativismo integral» em detrimento do corporati-
vismo social do catolicismo.

Apesar de talhados a partir do mesmo tecido ideológico, o corporati-
vismo social e o corporativismo político não seguiram necessariamente o 
mesmo caminho durante o século xx. A experiência histórica com o corporati- 
vismo não foi confinada às ditaduras e, nas democracias liberais, «desenvol-
veram-se tendências implícitas na direção de estruturas corporativas tanto 
antes como aquando da emergência do fascismo».26 De facto, a representação  
ocupacional não se limitou ao mundo das ditaduras, uma vez que várias 
democracias criaram instituições complementares à típica representação 
parlamentar.27 A ideologia corporativa foi uma influência particularmente 
forte na Constituição da Irlanda de 1937, por exemplo, enquanto várias outras 
democracias bicamerais do entreguerras recorriam à representação corpora-
tiva nas suas câmaras altas.28 A França dos anos 30 tornou-se num dos mais 
importantes espaços de difusão das mais significativas variantes das ideolo-
gias corporativas, testemunhando uma «verdadeira explosão de teorizações 
corporativas, quando intelectuais e políticos se debatiam com as implicações 
da depressão económica, das clivagens sociais e da crescente tensão interna-
cional».29 Além dos neossocialistas e dos tecnocratas, muitos juristas e eco-
nomistas conservadores e católicos traduziram, interpretaram e promoveram 
alternativas corporativas, causando um impacto transnacional digno de nota.30

Muitos ideólogos do corporativismo social — particularmente nos círculos  
católicos — advogavam um corporativismo sem um Estado omnipresente, 
mas a práxis dos padrões de representação corporativos era, acima de tudo,  

26 PanitCH, Leo, «The development of corporatism in liberal democracies», Comparative 
Political Studies, Vol. 10, n.º1, 1977, p. 629.

27 Ver riquelMe, Sergio Fernández, «La era del corporativismo: La representación  
jurídico-política del trabajo en la Europa del siglo xx», Revista de Estudios Histórico-Jurídicos,  
Vol. XXXI, 2009, pp. 399–425.

28 loWerstein, Karl, «Occupational Representation and the Idea of an Economic  
Parliament», Social Science, Vol. 12, outubro de 1937, p. 426. Sobre a Irlanda, um testemunho 
da época: Coyne, Edward, «The vocational structure of Ireland», The Irish Monthly, Vol. 66,  
n.º 780, junho de 1938, pp. 394–402.

29 HaWkins, Mike, «Corporatism and third way discourses in inter-war France», Journal 
of Political Ideologies, Vol. 7, n.º 3, 2002, p. 302.

30 dard, Olivier, «Vichy France and corporatism», in Pinto, António Costa (ed.),  
Corporatism and Fascism: The Corporatist Wave in Europe, Londres, Routledge, 2017,  
pp. 216–235; CHatriot, Alain, «Un débat politique incertain: Le corporatisme dans la France 
des années 1930», Les Études Sociales, n.º 157–158, 2013, pp. 231–244.
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o resultado de uma imposição de elites políticas autoritárias sobre a sociedade 
civil.31 De facto: 

quaisquer elementos pluralistas presentes no corporativismo (particular-
mente, o foco na autonomia das corporações) eram anulados por um com-
promisso fundamental para com um bem comum supremo, que infundia 
um propósito e uma orientação no complexo edifício piramidal que tinha  
o Estado como seu cume.32

Nas ditaduras do entreguerras, o corporativismo social tornou-se sinónimo 
da unificação forçada dos interesses organizados, que eram congregados em 
unidades individuais de empregadores e empregados rigorosamente contro-
ladas pelo Estado e perdiam a sua independência — sobretudo os sindicatos. 
O corporativismo social oferecia aos autocratas um sistema formalizado de 
representação de interesses com o qual se geriam as relações laborais, legiti-
mando a repressão do sindicalismo livre através da cooptação de alguns dos 
seus segmentos em sindicatos controlados pelo Estado, frequentemente de 
adesão obrigatória. Por último, mas não menos importante, os arranjos corpo-
rativos também procuravam «permitir ao Estado, aos sindicatos e às entidades 
patronais expressar os seus interesses e obter soluções que eram, em primeiro 
lugar e acima de tudo, satisfatórios para os regimes».33 

Apesar de alguns intelectuais-políticos associados às ditaduras se legi-
timarem através de um corporatisme d’association que se encontrava mais 
próximo do catolicismo social ou que continha alguns projetos moderniza-
dores, o modelo adotado pela grande maioria das ditaduras estava muito 
mais próximo do estatismo fascista. Como um observador francês notou em 
1942, depois de ter estudado as práticas de cinco ditaduras, «o corporatisme  
d’association é visto como o único verdadeiro corporativismo […] e não  
existe!».34 Na prática, a institucionalização do corporativismo social na maio-
ria das ditaduras seguiu os modelos próximos dos princípios contidos na 
Carta do Trabalho italiana (Carta del Lavoro), dessa maneira demonstrando  

31 stePan, Alfred, The State and Society: Peru in Comparative Perspective, Princeton, 
Nova Jérsia, Princeton University Press, 1978, p. 47.

32 Laborde, Cécile, Pluralist Thought and the State in Britain and France, 1900–25, 
Londres, Macmillan, 2000, p. 165. 

33 kiM, Wonik, gandHi, Jennifer, «Co-opting Workers under Dictatorship», The Journal 
of Politics, Vol. 72, n.º 3, 2010, p. 648.

34 baudin, Louis, Le Corporatisme: Italie, Portugal, Allemagne, Espagne, France, Paris, 
Libraire Generale de Droit et de Jurisprudence, 1942, p. 141.
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a sua primazia.35 A intervenção do Estado, um grande desequilíbrio entre o 
patronato e as organizações sindicais (com os primeiros a ter uma influência 
maior e a independência dos segundos eliminada) e a criação de fortes insti-
tuições paraestatais eram típicos de quase todas as experiências corporativas.  
De facto, a eliminação dos sindicatos livres e a sua integração forçada no Estado  
era a caraterísticas dominante.

Contudo, durante este período, o corporativismo era também usado para 
referir uma organização geral da sociedade política para lá das relações entre 
Estado e grupos sociais, que procurava substituir a democracia liberal por um 
sistema anti-individualista de representação.36 Como observou Williamson, 
«o que verdadeiramente unia os corporativistas era a sua indiferença para 
com o conceito de democracia e as normas democráticas» e, a partir disso, 
bastava dar um pequeno passo para se chegar às corporações como estrutura 
de representação.37 Os teóricos corporativistas apresentavam uma diversidade 
razoável de «bases orgânicas fundadas nas forças permanentes da sociedade», 
nas suas alternativas à democracia liberal, mas, como observou o marquês de 
La Tour du Pin (1834–1924), esta representação tinha de ser «essencialmente 
consultiva».38 A redução dos novos poderes legislativos e a autonomia de 
um executivo com um chefe de Governo que não é responsável para com o 
Parlamento é uma proposta quase universal dos corporativistas dos inícios 
do século xx. 

Georges Valois, o ideólogo sindicalista da Action Française e fundador 
de um dos primeiros movimentos fascistas franceses, resumiu as funções 
dos legislativos corporativos quando propôs a substituição do Parlamento por 
estados gerais (états généraux): 

Este órgão não deveria ser uma assembleia na qual as decisões fossem 
tomadas com base numa maioria de votos ou na qual a maioria prevalecesse 

35 Ver Pasetti, Matteo, «The Fascist Labour Charter and its transnational spread», in 
Pinto, António Costa (ed.), Corporatism and Fascism, Routledge, pp. 60–77; Pinto, António  
Costa, «Authoritarianism and corporatism in Latin America: The first wave», in Pinto,  
António Costa (ed.), FinCHelstein, Federico (ed.), Authoritarianism and Corporatism in Europe  
and Latin America: Crossing Borders, Londres, Routledge, 2019, p. 118–13.

36 CHalMers, Douglas, «Corporatism and Comparative Politics: The Other Great “Ism”», 
in Wiarda, Howard (ed.), New Directions in Comparative Politics, Boulder, Colorado,  
Westview, 1991, p. 63.

37 WilliaMson, Peter, Varieties of Corporatism: A Conceptual Discussion, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1985, p. 63.

38 Cit. in idem, ibidem, p. 69.
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sobre a minoria; deveria antes ser uma assembleia na qual as corporações 
ajustassem os seus interesses em favor do interesse nacional.39

Nesta perspetiva, o corporativismo era uma proposta extremamente apelativa, 
bem como um poderoso agente para a hibridização institucional das ditaduras 
do mundo entreguerras, ultrapassando largamente o solo de onde surgiu.40

Uma vez que a representação é um elemento essencial dos sistemas  
políticos modernos, os regimes autoritários tendiam a criar instituições políti-
cas nas quais a função do corporativismo era legitimar a representação orgâ-
nica e assegurar a cooptação e controlo de secções da elite e dos interesses 
organizados.

Elaborar concessões políticas requer uma configuração institucional: 
alguma plataforma cujo acesso possa ser controlado, no qual reivindica-
ções possam ser apresentadas sem que pareçam atos de resistência, onde 
compromissos podem ser negociados sem o indevido escrutínio público e 
cujos acordos dela resultantes possam ser revistos de uma forma legalista  
e divulgados como tal.41

Outro objetivo implícito da adoção da representação corporativa, como notou 
Max Weber, era privar largos sectores da sociedade de direitos.42 Como 
disse Juan Linz, «o corporativismo encoraja o apoliticismo básico da popu-
lação e transforma questões importantes em decisões técnicas e problemas  
administrativos».43

39 Ver CHatriot, Alain, «Georges Valois, la représentation professionnelle et le syndica-
lisme», in dard, Olivier (ed.), Georges Valois: Intinéraire et Réceptions, Berna, Peter Lang, 
2011, p. 65.

40 Para ler mais sobre este processo de hibridização das ditaduras do período entre-
guerras, ver kallis, Aristotle (ed.), Pinto, António Costa (ed.), Rethinking Fascism and  
Dictatorship in Europe, Londres, Palgrave, 2013.

41 gandHi, Jennifer, PrzeWorski, Adam, «Authoritarian institutions and the survival of 
autocrats», Comparative Political Studies, Vol. 40, n.º 11, 2007, p. 1282.

42 Weber, Max, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Berkeley, 
Califórnia, University of California Press, 1968, pp. 1, 298.

43 E «essas câmaras são apenas componentes dos seus regimes […] nenhuma legislatura num 
regime autoritário tem o poder formal ou de facto para questionar a autoridade suprema de um 
governante ou grupo dominante». Ver linz, Juan, «Legislatures in organic statist-authoritarian  
regimes: The case of Spain», in MusolF, Lloyd (ed.), sMitH, Joel (ed.), Legislatures in  
Development: Dynamics of Change in New and Old States, Durham, Carolina do Norte,  
Duke University Press, 1979, pp. 91, 95.


