
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
DEBERT, GG. Ideologia e populismo: Adhemar de Barros, Miguel Arraes, Carlos Lacerda, Leonel 
Brizola [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. Problemas envolvidos 
no conceito de populismo. pp. 13-31. ISBN: 978-85-99662-72-4. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Capítulo 1 
Problemas envolvidos no conceito de populismo 

 

Guita Grin Debert 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

Abordagem teórica 
 

 14 

CAPITULO 1  
Problemas envolvidos no conceito de populismo  

 

O termo populismo envolve certa polêmica, uma vez que é 
utilizado para caracterizar uma série de manifestações sociais bem 
distintas ocorridas ao longo da história.  

Poderíamos, seguindo P. Worsley (1970), enumerar em quatro 
itens as principais manifestações às quais o termo é atribuído:  

1 - o movimento russo “narodnik”, na segunda metade do século 
XIX (e outros movimentos da Europa ocidental);  

2 - os movimentos norte-americanos das regiões rurais do sul e do 
oeste, em fins do século passado;  

3 - certos movimentos e certos tipos de Estado da África, Ásia e 
América Latina;  

4 - o uso ainda mais amplo do vocábulo refere-se não apenas a 
movimentos organizados completamente, mas a determinados elementos 
presentes em algumas organizações, movimentos e ideologias de toda 
espécie que se baseiem, por um lado, na noção de “vontade do povo”, sendo 
esta identificada com a justiça e a moral, e, por outro, na relação “direta” do 
povo com seus líderes, sem mediação de qualquer instituição.  

O problema central, portanto, é saber em que medida seria 
possível encontrarmos certos atributos comuns e essenciais que 
permitissem juntar essas manifestações sob a mesma rubrica, apesar das 
variações que apresentam no espaço, no tempo e em relação a outras 
características.  

Considerar o populismo como expressão típica de uma 
determinada classe social, e desta perspectiva utilizar o termo para 
conceituar um movimento e sua ideologia, apresenta sérios problemas. 
Em cada caso concreto analisado, o populismo aparece como expressão 
de camadas sociais distintas. Assim, o movimento russo “narodnik” é 
considerado essencialmente como manifestação de uma ideologia 
camponesa, ao passo que o populismo norte-americano expressa uma 
ideologia de mobilização típica de pequenos proprietários rurais que se 
opõem à vida urbana e ao grande capital. Na América Latina, sendo o 
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populismo uma manifestação essencialmente urbana, é considerado, com 
freqüência, expressão política e ideológica da pequena burguesia e dos 
setores marginais. Neste sentido, poderíamos dizer que não são as bases 
sociais desses movimentos que permitem identificá-los como populistas.  

A dificuldade de encontrar no populismo uma conotação de 
classe típica levou os autores que estudaram o fenômeno, segundo E. 
Laclau (1977), a considerarem dois tipos de solução para o problema. A 
primeira, que Laclau qualifica de “nihilismo populista”, seria considerar 
o “populismo” um conceito vazio de conteúdo. Dessa perspectiva, as 
análises deveriam deter-se no estudo de cada movimento em função de 
sua natureza própria de classe, eliminando o termo “populismo” de seu 
vocabulário. Este tipo de solução, mostra o autor, não elimina as 
perguntas relativas ao populismo, não conseguindo explicar esse “algo 
em comum” (Laclau, 1977) que se percebe como componente de certos 
movimentos de bases sociais completamente distintas; e ainda que esse 
“algo em comum” fosse pura ilusão ou aparência, seria necessário 
explicar a ilusão e a aparência enquanto tais.  

A segunda solução seria procurar caracterizar o populismo não 
como um movimento, mas como uma ideologia, cujos traços dominantes 
seriam: anti-status quo, apelo ao povo e não às classes, desconfiança dos 
políticos tradicionais, anti-intelectualismo, etc. Neste tipo de abordagem, 
considera Laclau, os traços característicos são apresentados de forma 
puramente descritiva e, por um lado, acabamos ignorando qual a unidade 
peculiar do populismo como ideologia, e, por outro, não sabemos qual o 
papel que o elemento populista tem em cada processo de mobilização 
social.  

Com referência à América Latina, o termo populismo, tanto na 
linguagem popular como em análises científicas, é utilizado para 
expressar o fenômeno da emergência das classes populares na vida 
política dos países deste continente, a partir da década de 30. Em termos 
acadêmicos, a utilização da palavra não envolve uma tentativa de 
comparação do fenômeno, na América Latina, com as demais 
manifestações assim denominadas ao longo da história. Ao contrário, a 
utilização do termo mostra a preocupação não declarada de dar conta da 
especificidade do desenvolvimento político latino-americano em relação 
aos modelos de desenvolvimento europeu e norte-americano. Essa 
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preocupação generalizada entre os teóricos, levou, no entanto, a práticas 
científicas muito diferentes, não havendo entre eles consenso quanto à 
referência exata do termo. “Populismo” pode servir para designar tanto 
um determinado tipo de Estado como movimentos sociais que nunca 
chegaram ao poder, como o Aprismo, como ainda uma ideologia, um 
determinado tipo de relação entre um líder e seu público, etc. (B. Sorj, 
1970).  

Nosso objetivo, neste capítulo, é esboçar os principais enfoques 
através dos quais os teóricos na América Latina tentaram determinar o 
significado deste termo, mostrando constante preocupação com as 
peculiaridades do desenvolvimento latino-americano mas, ao mesmo 
tempo, tomando o mundo desenvolvido por referência. Resulta de tal 
perspectiva a constante utilização nessas análises das noções de 
“manipulação” e de “atraso” das classes populares. Esse procedimento 
nos distancia das especificidades que assumem, em nosso continente, as 
formas de dominação, além de não colocar o problema de como as 
classes populares foram nesse período chamadas a participar da vida 
política e de quais as possibilidades de ação que este tipo de apelo pode 
abrir-lhes. Nossa proposta, ao procurarmos fazer uma análise das 
representações políticas nesse período, é a de lançar alguma luz sobre 
esses problemas.  

Para começar, valeria a pena nos determos em alguns autores 
filiados ao que se convencionou chamar “teoria da modernização”, uma 
das primeiras tentativas de refinamento das análises sobre o populismo 
que mais influência tiveram nos estudos sobre o tema. Do ponto de vista 
desta abordagem, o populismo corresponderia a um estádio num 
contínuo que vai da sociedade tradicional à sociedade moderna, tendo 
esta última por referência o modelo de desenvolvimento político 
europeu.  

Gino Germani (1966) propõe como ponto de partida para 
descrever-se a evolução política da América Latina uma seqüência de 
seis etapas, caracterizadas por níveis crescentes de participação. Esta 
sucessão de fases prevê, a partir do período definido como o das 
“autocracias unificadoras”, um processo de progressiva ampliação da 
participação política, que se estenderia até o limite dado pelas 
“democracias representativas com participação total”. Tal esquema de 
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participação progressiva estaria associado ao processo de transição de 
padrões típicos de uma sociedade “tradicional” para padrões próprios de 
uma sociedade “moderna”, processo pelo qual passariam todas as 
sociedades latino-americanas.  

Assim, partindo da suposição da existência desse contínuo, a 
teoria permite que as descontinuidades observadas sejam tomadas como 
“desvios” dentro de um mesmo padrão estrutural, explicáveis em termos 
de suas funções e disfunções, em relação aos elementos invariantes 
desse padrão. Assim se explicariam os processos políticos “desviantes” 
que se afastam da democracia representativa ocidental, como as 
revoluções nacionais populares e os golpes militares, tão característicos 
da América Latina.  

O desenvolvimento da participação democrática dependeria de 
uma certa correspondência entre “mobilização” e “integração”, 
associados à seqüência e rapidez de processos estruturais como 
urbanização e industrialização. O conceito de mobilização tem por 
referência o processo psicossociológico por meio do qual grupos que 
viviam na “passividade” correspondente ao padrão normativo tradicional 
adquirem certa capacidade de comportamento deliberativo e procuram 
exercer esta capacidade de uma ou de outra forma. Esses grupos, 
entretanto, não teriam atingido, na América Latina, um nível de 
“integração”, ou seja, sua participação não teria sido levada a cabo 
dentro dos canais institucionalizados de participação que a estrutura 
social é capaz de oferecer-lhes.  

No caso do peronismo, mesmo tendo este implicado um certo 
grau de manipulação, seu êxito deveu-se justamente ao fato de haver 
logrado proporcionar às camadas mobilizadas um grau efetivo de 
participação, apesar de abster-se de reformas sociais ou de, pelo menos, 
mantê-las dentro de limites aceitáveis por grupos sociais e econômicos 
mais poderosos.  

Assim como o peronismo, os movimentos nacionais populares 
aparecem ou estão aparecendo, pontualmente. em todos os países da 
América Latina, pois, segundo o citado autor, em todos eles o grau de 
mobilização das camadas populares de áreas marginais ameaça os canais 
de expressão e participação que a estrutura social é capaz de oferecer.  
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A magnitude das tensões e dos conflitos que esta situação pode 
gerar varia no continente, de país para país, em função das 
características históricas de cada um deles, mas depende sempre, 
segundo Germani, de dois tipos de variáveis: por um lado, da estrutura 
social e da distribuição da população no território, e, por outro, dos 
canais de integração das novas tendências à participação e da velocidade 
dos processos de mudança que provocam a mobilização.  

Os movimentos latino-americanos, apesar de seu caráter 
nacionalista, foram, entretanto, muito diferentes do fascismo europeu, 
principalmente no que diz respeito à participação das classes médias. 
Enquanto na Europa as classes médias garantiram a base necessária aos 
movimentos direitistas, as circunstâncias histórico-sociais da América 
Latina fizeram com que estas não comparecessem aqui com a mesma 
intensidade; ao contrário, os movimentos nacionais populares tiveram 
que voltar-se para os estratos populares, produto das migrações internas. 
(Em países como a Argentina, as classes médias já haviam atingido uma 
relativa integração no sistema social e político, não contavam com as 
mesmas tradições e não haviam passado, tampouco, pela mesma crise de 
que eram vítimas as classes médias européias).  

Assim, os movimentos nacionais populares latino-americanos, 
característicos do período populista, se bem que pudessem derivar para 
formas autoritárias de governo, não implicaram, entretanto, exclusão de 
formas mais democráticas de participação política. As massas 
disponíveis, encontrando condições limitadas para suas aspirações de 
participação política, viam nestes movimentos anti-status quo o caminho 
para alcançar maior nível de participação. Por isso mesmo, e para se 
constituir em um apelo viável às massas populares, o populismo latino-
americano teve que assumir um caráter nacionalista e anti-oligárquico; e 
neste sentido, segundo Germani, acentuou as tensões entre as classes 
sociais ao invés de removê-las. Assim, o peronismo, para conseguir 
apoio popular, teve que suportar uma participação limitada, porém 
efetiva, das massas. No populismo, essa participação efetiva, segundo o 
autor, não consistiu apenas de vantagens materiais concedidas às massas, 
mas na sensação que se lhes proporcionou de haverem alcançado certos 
direitos e de estarem, pela primeira vez, colocando-os em prática.  

O grande mérito da análise de Germani parece ter sido sua 



 19 

recusa de tentar explicar o populismo apenas através da demagogia de 
líderes que conseguiram envolver as massas populares com promessas. 
Entretanto, a maior lacuna de sua análise parece estar ligada ao próprio 
método em que o autor está engajado. Este concebe o sistema social 
como estando em um equilíbrio instável cuja transformação resultaria 
dos efeitos acumulados de suas disfunções. Neste esquema, o conflito de 
classes aparece apenas como conseqüência de disfunções e não como a 
chave para explicação dos processos de mudanças sociais e políticas. 
Isto aparece de modo flagrante na forma com que o autor procura 
explicar o papel das classes populares. A participação dessas classes é 
vista em função dos processos psicossociológicos provocados pelo 
processo de mudança. As classes populares, dentro desse esquema, 
apareceriam muito mais como conseqüência de tais processos do que 
como seu agente. Por outro lado, e pela mesma razão, o estudo do 
populismo acaba se concentrando quase exclusivamente no 
comportamento das classes populares. Estas aparecem como atores 
privilegiados para explicar o fenômeno. Uma análise mais rigorosa 
exigiria, como mostra J. A. Moisés (s/d), que o autor estudasse outros 
grupos e classes sociais que participaram do esquema de alianças 
populistas. Somente isto nos permitiria entender como, num 
determinado momento, o populismo foi a forma encontrada pelas classes 
dominantes para manterem sua dominação.  

Esta lacuna na obra de Germani leva o autor a só conseguir 
explicar a relação entre pressão popular e Estado autoritário pela 
“irracionalidade das massas”. Entretanto, uma abordagem mais detida 
das contradições e dos conflitos de interesse dentro da classe dominante 
nos forneceria, talvez, algumas pistas para entendermos porque, por 
exemplo, o peronismo, na tentativa de buscar um novo tipo de 
hegemonia, teve que se revestir de autoritarismo para impor-se ao 
conjunto da sociedade.  

Dentro desse mesmo esquema de análise está o trabalho de Di 
Tella (1965), talvez o autor que, dentro dos marcos elaborados por 
Germani, mais sofisticou a análise do populismo na América Latina. A 
partir da comparação com os modelos clássicos de desenvolvimento 
capitalista, este autor procura, como Germani, estabelecer as 
peculiaridades do desenvolvimento latino-americano, que explicariam a 
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razão de assistirmos na região ao surgimento de regimes populistas ao 
invés de democracias liberais. Para isto, o autor, em sua análise, procura 
combinar dimensões estruturais e efeitos psicossociais. Assim, considera 
que, com a intensidade e rapidez da modernização (urbanização e 
industrialização de algumas áreas), cria-se um abismo entre as 
aspirações da população e as possibilidades de satisfazê-las. Esta 
situação inevitavelmente acabaria por pressionar o sistema político.  

Dentro da coalizão populista que se forma, a participação dos 
estratos mais baixos da população é conseqüência do que o autor chama 
de “revolução nas aspirações”. Os meios de comunicação de massa, 
tendo como modelo os padrões de consumo do mundo desenvolvido, 
elevam as aspirações de seu público, em particular nas grandes cidades. 
Entretanto, a expansão econômica permanece limitada, devido a fatores 
como explosão demográfica, falta de capacidade organizativa e 
dependência dos mercados e dos capitais estrangeiros, havendo assim 
discrepâncias entre aspirações e condições materiais de satisfazê-las.  

A participação dos estratos médios é, por sua vez, explicada em 
termos de “incongruência de status”: aristocratas empobrecidos, 
minorias étnicas, comerciantes, novos-ricos não são aceitos nos círculos 
da população. Devido a essa distância entre situação econômica e 
posição social, os “incongruentes” acumulariam ressentimentos e 
procurariam mudar as coisas, representando uma ameaça a toda ordem 
social estável, criando tensões políticas.  

Os incongruentes e as massas mobilizadas em disponibilidade 
são, segundo o autor, feitos uns para os outros. E, se bem que tenham 
situações sociais diversas, experimentam análogo ódio e antipatia pelo 
status. Sua posição é muito diferente da assumida pelos sindicatos, por 
exemplo, porque carecem não só de paciência para se envolver em 
organizações, mas também de princípios ou idéias mais complexas, o 
que seria necessário para a orientação de indivíduos da classe operária.  

As elites intelectuais, por outro lado, estariam de olhos voltados 
para a cultura dos países desenvolvidos, vendo-se, assim, 
impossibilitadas de oferecer respostas adequadas aos problemas de seus 
países.  

Em tal situação, a perspectiva de uma democracia pluralista 
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permaneceria cada vez mais longínqua; em lugar dela, teríamos 
coalizões populistas.  

As alternativas representadas por um movimento liberal ou 
operário tornam-se cada vez mais débeis, por várias razões. Em primeiro 
lugar, porque o liberalismo, nesse período histórico, não é 
essencialmente uma ideologia anti-status quo. Ao contrário, está ligado 
à ideologia das classes dominantes, seja aquela das potências do mundo 
ocidental, contaminadas, portanto, pelo imperialismo, seja a dos grupos 
locais ligados aos interesses estrangeiros, que utilizam o liberalismo 
como justificativa para suas políticas de classe. Assim sendo, nos países 
subdesenvolvidos, o liberalismo não oferece apelo às classes médias 
partidárias da reforma, nem lhes serve como arma ideológica.  

No que se refere às organizações operárias na América Latina, o 
movimento operário dos países desenvolvidos não lhes pode servir de 
modelo, visto aceitarem a política externa “colonialista” de seus países 
em relação ao terceiro mundo. Por outro lado, o súbito aumento do 
número de trabalhadores industriais, através das migrações, tende a 
dificultar a experiência de organização destes setores; isto explica a 
pequena magnitude do movimento operário da região. Os pequenos 
grupos de trabalhadores industriais que têm experiência de luta se 
transformam em “razoáveis senhores”, passando por um processo de 
“desradicalização” e perdendo, assim, contato com os novos 
contingentes recém-incorporados às cidades.  

Como conseqüência da impossibilidade de se formar um 
movimento político liberal ou operário, os partidos progressistas que 
ocuparam a cena política nesse período tiveram que adotar os elementos 
mais radicais das ideologias disponíveis “no mercado internacional”. Na 
maioria dos casos, ideologias formadas por elementos integrantes de 
programas socialistas e comunistas, isto porque as elites dominantes 
precisavam oferecer um apelo que as qualificasse para canalizar o 
potencial político das massas em seu benefício.  

O populismo seria, assim, tanto para Germani como para Di 
Tella, um estádio de desenvolvimento político pelo qual passariam os 
países latino-americanos, e que, enquanto tal, constituiria a expressão de 
setores que não houvessem conseguido consolidar uma organização e 

 22 

uma ideologia autônomas. A um maior desenvolvimento destes países 
corresponderia uma ideologia menos “populista” e mais “c1assista”, de 
acordo com o modelo político das classes operárias nos países 
desenvolvidos.  

O caráter arbitrário destas pressuposições é flagrante. O conceito 
de sociedade industrial, como mostra Lac1au (1977), não é construído 
teoricamente, mas é resultado do prolongamento ad quem de certos 
traços das sociedades industriais avançadas e de sua adição meramente 
descritiva, ao passo que o conceito de “sociedade tradicional” é a síntese 
antitética de cada um dos traços da sociedade industrial considerados 
isoladamente. A transição é pensada dentro de um esquema onde 
coexistiriam traços pertinentes aos dois pólos. Desta forma, os 
“fenômenos populistas” são uma confusa mescla de traços “tradicionais 
e modernos”. O aparecimento de “elites modernizantes” apelando a uma 
mobilização populista só pode ser explicado em termos de 
“manipulação”, levando a análise a um campo puramente moral 
(engano, demagogia). E. Laclau denuncia o caráter falacioso dessas 
explicações do comportamento operário, que supõem que as classes 
sociais não conseguem se expressar como tais, sugerindo que o 
fundamental, ao fazer uma análise desses processos ideológicos, é 
perguntar se os valores e os símbolos ideológicos da sociedade da qual o 
imigrante procede podem ser utilizados para expressar seu antagonismo 
em relação à nova sociedade. Neste sentido, não se trataria da 
sobrevivência de velhas formas culturais, mas os “elementos rurais” 
seriam, antes, matéria-prima transformada pela prática ideológica dos 
novos migrantes, a fim de expressar novos antagonismos1.  

As explicações do populismo no Brasil integram análises que 
procuram dar conta do conjunto de transformações sociais e políticas 
ocorridas com a revolução de 30. Embora tais análises atribuam 
diferentes bases sociais ao movimento e ainda que não exista um 
consenso quanto ao caráter do Estado instaurado após 30, nelas a idéia 
                                                           

1Seguindo essa mesma linha de abordagem e colocando este tipo de 
questões, está o trabalho de Maria Lúcia Montes, Lazer e Ideologia: a 
representação do social e do político na cultura popular (mimeografado), 
1977. 
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de manipulação e de atraso das classes populares constitui elemento-
chave para a análise do populismo.  

Seria possível agrupar essas análises em três tipos distintos de 
abordagens. O primeiro deles, aceito até a década de 60 pela grande 
maioria dos autores que procuravam dar uma interpretação marxista à 
realidade latino-americana, apresentava o populismo como resultado das 
peculiaridades o processo de ascensão da burguesia brasileira ao poder. 
Em sua forma mais simplificada, esta concepção procura adaptar ao caso 
brasileiro o modelo do desenvolvimento do capitalismo europeu, 
considerando que passamos por uma fase feudal, a par com um governo 
central dependente. A sociedade organizada sobre tais bases deve 
evoluir, em virtude da contradição imposta pelo surgimento de uma 
burguesia urbana, sendo que a evolução culminará com a revolução 
burguesa, a qual, por sua vez, preparará o caminho para o acesso da 
classe trabalhadora à arena política. Tal teoria identifica o “feudal” com 
a agricultura extensiva de tipo colonial ou semicolonial, com vistas à 
exportação, e a revolução burguesa é vista como nacionalista e 
antiimperialista. A burguesia brasileira estaria em contradição com a 
oligarquia rural e com o imperialismo e isso abriria caminho para a 
industrialização e para a instauração de um regime democrático burguês. 
Esta concepção aceita o dualismo estrutural na medida em que considera 
o meio urbano como representante de novas forças sociais progressistas- 
burguesia e proletariado - enquanto as áreas rurais constituem o palco 
das forças reacionárias.  

Este tipo de abordagem se encontra de modo exemplar nas obras 
de Nelson Werneck Sodré, para quem o antagonismo entre setores 
progressistas e reacionários da sociedade estaria fundado na necessidade 
de expandir o mercado interno. Isso levaria a burguesia a apoiar a 
reforma agrária, ao mesmo tempo que a concorrência com o capital 
estrangeiro a levaria a apoiar uma política protecionista e anti-
imperialista. 

O segundo tipo de abordagem substitui a burguesia pelas classes 
médias, enquanto fator dinâmico na revolução. Os teóricos das classes 
médias pensam menos em processo econômico de industrialização que 
em processo social de modernização, e “classes médias” ou “setores 
médios” são conceitos suficientemente amplos para abranger todos os 
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grupos emergentes que não façam parte da elite política ou agrária, nem 
sejam totalmente assimiláveis a ela. O descontentamento crescente de 
jovens militares após a década de 20 é visto por muitos autores como um 
indicador de que o setor médio, até então excluído do sistema político, 
passava a reivindicar maior participação. Assim, para H. Jaguaribe 
(1962b), por exemplo, a revolução de 30 seria um movimento 
essencialmente de classe média que abriu as portas do sistema político a 
esses novos setores.  

As críticas a essas análises simplificadas do processo de 
transformações ocorridas após 30 constituem as contribuições mais ricas 
para a compreensão do período. Desta nova perspectiva, a revolução de 
30, o golpe de 37 e a reabertura democrática de 45 não seriam a 
expressão do processo de ascensão de uma nova classe hegemônica ao 
poder de Estado. Ao contrário, se a revolução de 30 põe fim à 
hegemonia da burguesia do café, o que caracteriza a nova forma política 
é a ausência de uma nova classe que pudesse assumir papel hegemônico.  

Neste novo tipo de abordagem - em que se negam respostas 
simplistas quando se trata de identificar a rearticulação do poder neste 
período e os mecanismos pelos quais a indústria conseguiu impor seus 
interesses ao nível político — ganham importância fundamental os 
estudos sobre o papel do Estado, as peculiaridades do processo de 
industrialização na região, a complementariedade de interesses entre as 
oligarquias cafeeiras e a burguesia industrial, a situação dos setores 
periféricos da oligarquia fundiária, o papel do Exército e das classes 
médias e as características do proletariado urbano e rural.  

Boris Fausto (1970), depois de mostrar a crise por que passa a 
economia cafeeira nos anos vinte com a: queda dos preços do produto no 
mercado internacional, considera que isso permite uma rápida 
rearticulação das oligarquias não vinculadas ao café com diferentes áreas 
militares que se opunham ao acordo entre as cúpulas do Exército e os 
setores cafeeiros. Essa rearticulação do poder conta com a presença das 
classes médias, insatisfeitas com as práticas oligárquicas, e com a 
presença difusa das massas populares. Segundo este autor, do ponto de 
vista das classes dominantes “a cisão ganha contornos nitidamente 
regionais, dadas as características da formação social do país (profunda 
desigualdade de desenvolvimento de suas diferentes áreas; imbricamento 
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de interesses entre burguesia agrária e burguesia industrial nos maiores 
centros) as divisões “puras” de fração — burguesia agrária, burguesia 
industrial - não se consolidam e não explicam o episódio revolucionário. 
Isto se evidencia inclusive na presença, em campos opostos, de dois 
industrialistas como Simonsen e o gaúcho João Daut de Oliveira, que 
mais tarde estariam reunidos nos órgãos representativos da indústria” 
(p.103-4).  

O estudo das peculiaridades do processo de industrialização no 
país mostra como é enganosa a atribuição de antagonismo entre 
burguesia agrária e burguesia industrial, por um lado, e por outro, entre 
estas últimas e o imperialismo. Como procura mostrar Cardoso (1974), o 
fato das estruturas agrárias implicarem uma tendência à estagnação não 
pode ser tomado como um dado que tornaria inviável o desenvolvimento 
do capitalismo dependente, mas, ao contrário, são essas condições que 
dão forma à especificidade dessa modalidade de capitalismo, 
contribuindo para o processo de acumulação nas economias periféricas. 
Além disso, afirma o autor, no capitalismo dependente não se cria 
automaticamente, por razões de mercado, uma contradição entre as 
burguesias locais e o imperialismo. Ao contrário, o que se verifica é que 
o desenvolvimento dependente pode beneficiar as burguesias locais e 
promover sua expansão, com a condição de que elas se associem ou 
fiquem “enfeudadas” nos monopólios multinacionais e no Estado. Isto 
explicaria porque o comportamento real das lideranças e da maioria do 
empresariado local não sustentou as teses reformistas, quanto às 
modificações agrárias que se julgava serem necessárias para ampliar o 
mercado, nem sustentou as políticas de fortalecimento dos centros locais 
de decisão e de transformação do Estado em instrumento de contenção 
da penetração estrangeira. No que se refere às classes médias urbanas, as 
considerações de F. C. Weffort a respeito de sua composição são de 
importância fundamental para o entendimento de seu comportamento 
político: “Encontramos nas classes médias urbanas os grupos mais 
importantes que pressionam no sentido da derrubada da oligarquia. 
Destas camadas — constituídas em maior parte por funcionários 
públicos, militares, empregados em serviços e profissionais liberais — 
saem os líderes mais radicais (em geral militares, os tenentes) dos 
movimentos da década de 20. Constituem também o setor dominante da 
opinião. pública, que dirigem no sentido da realização das aspirações 
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liberais democráticas (particularmente o voto secreto). Situados em 
particular nas grandes cidades e, portanto, fora da esfera da influência 
direta do “coronelismo” que dominava as áreas rurais e os pequenos 
municípios, estes setores se constituíram na base de movimentos incon-
formistas contra a estrutura de poder baseada nos interesses agrários, em 
particular os do café. Deste modo, a revolução de 30 aparece como o 
ponto culminante da pressão política destes grupos urbanos. Não 
obstante, estes acontecimentos produziram-se em tais condições que não 
permitiram aos setores médios a realização, a partir da crise do regime 
oligárquico, de um regime democrático coerente com suas aspirações 
liberais. Em verdade, as classes médias tradicionais brasileiras, como 
parece ocorrer na maioria dos países latino-americanos, não possuíam 
condições sociais e econômicas que lhes permitissem uma ação política 
autônoma em face dos interesses vinculados à grande propriedade 
agrária. Diferentemente da classe média americana, não tinham 
embasamento social e econômico na pequena propriedade independente, 
mas em atividades subsidiárias (Estado e Serviços) da estrutura social da 
grande propriedade. Esses setores nunca conseguiram, por força de sua 
situação de dependência neste contexto em que a grande propriedade é o 
padrão social e econômico dominante, definir uma atividade política 
plenamente radical. Nunca conseguiram, por um lado, formular uma 
ideologia adequada à situação brasileira, isto é, uma visão ou um 
programa para o conjunto da sociedade brasileira; adotaram os 
princípios da democracia liberal que, nas linhas gerais, constituem o 
horizonte ideológico dos setores agrários. Ademais, suas ações nunca 
puderam superar radicalmente e com eficácia os limites institucionais 
definidos pelos grupos dominantes; deste modo, suas ações mais 
radicais, empreendidas, em geral, por militares jovens e das quais a 
Coluna Prestes é o exemplo mais brilhante, tendem, por força de um 
desespero social, à negação romântica da sociedade estabelecida e 
perdem toda eficiência. Quando ganham em eficácia perdem em 
radicalismo, pois aquela só subsiste nos quadros institucionais definidos 
por uma estrutura social e econômica da qual estes setores são, em 
definitivo, dependentes, e com a qual são solidários enquanto 
conseguem ser realistas na ação” (F. C. Weffort, 1966, p.140-141). 
   

Quanto às relações dessas classes médias com as classes 
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populares, Weffort assinala que a ausência das últimas no movimento 
liberal se deveu antes ao fato de que os tenentes, como os oligarcas, 
terem evitado esse tipo de aliança, do que à sua indiferença ante os 
objetivos sociais do movimento. Como mostrariam os acontecimentos 
subseqüentes à instalação de Vargas no poder — criação do Ministério 
do Trabalho, legislação trabalhista — as classes populares eram 
percebidas pelas elites revolucionárias como um interlocutor a ser 
mantido dentro de limites que não colocassem em risco a ordem 
burguesa.  

Nesta mesma linha de interpretação está o trabalho de J.A. 
Rodrigues (1968) que, tomando por base o problema da promulgação 
das leis trabalhistas, procura mostrar que o Estado esteve mais aberto a 
essas questões não apenas porque precisava criar suas bases sociais de 
apoio na cidade, mas porque precisava eliminar as tensões de uma área 
crucial para o processo de desenvolvimento capitalista. Aquelas leis são 
criadas no momento em que ocorrem modificações na composição social 
da classe operária - com a transformação da mão-de-obra basicamente 
estrangeira em mão-de-obra nacional - paralelamente a uma mudança na 
orientação ideológica do movimento, com a superação gradual do 
anarquismo pelo comunismo. Nestas novas condições, deveria ocorrer 
uma mudança na atuação política do movimento operário que, até então 
autônomo, vai aos poucos constituir massa de manobra para a luta 
política de outros grupos sociais.  

Enfim, essa mudança deveria refletir-se não só nas lideranças do 
movimento operário — com a transformação das velhas lideranças 
identificadas com a classe em lideranças alheias a ela e com o 
surgimento dos pelegos — mas também em suas reivindicações, em que 
a luta política passa a ser substituída pela luta econômica.  

As peculiaridades do processo de urbanização e industrialização 
e suas conseqüências na determinação da composição das classes 
populares urbanas são de importância fundamental para entendermos 
porque as lideranças populistas puderam ser vistas por elas como 
alternativa legítima. Embora fundamental para a compreensão do 
comportamento político dessas classes, a satisfação real de alguns 
aspectos de seus interesses não poderia explicar por si só sua adesão a 
este tipo de alternativa.  
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Ora, no Brasil, o desenvolvimento das cidades não se associa 
apenas ao crescimento das indústrias — ao contrário, a industrialização, 
principalmente depois da Segunda Grande Guerra, é feita através do 
emprego de uma tecnologia poupadora de mão-de-obra que gera uma 
quantidade de empregos bastante diminuta. Assim, não são apenas os 
grandes centros, onde se concentra o grosso da produção industrial, que 
orientam o processo de urbanização, mas os fatores que impulsionam o 
desenvolvimento das cidades são antes o crescimento do aparelho do 
Estado, das atividades comerciais e do setor de serviços ligado à 
exportação, bem como a tendência à generalização das relações de tipo 
capitalista no campo e a conseqüente liberação da mão-de-obra (J. R. 
Brandão Lopes, 1976). Nestas condições, apenas uma parte dos 
imigrantes rurais pode integrar-se às atividades industriais como 
operários, que ocupariam posição privilegiada relativamente ao conjunto 
das massas populares urbanas. O proletariado urbano, portanto, se 
encontraria estruturalmente fragmentado: teríamos, por um lado, 
operários industriais e, por outro, o que se convencionou chamar 
“massas marginais”, que constituem os mais baixos escalões da pirâmide 
social. Aqui, encontraríamos uma soma heterogênea de indivíduos 
ocupando boa parte das atividades integrantes do setor terciário — de 
modo especial o comércio de mercadorias, os pequenos serviços de 
reparação e os empregos domésticos remunerados — além dos que 
subsistem graças a várias formas de subemprego, dos trabalhadores 
ocasionais e intermitentes ou dos simplesmente desempregados.  

Se as consideradas “massas marginais” podem, dadas suas 
condições de vida, representar uma força social explosiva, a questão de 
sua solidariedade com os operários industriais é ainda um problema a ser 
estudado mais detalhadamente. Na verdade, grande número de pesquisas 
recentes, ao estudar estes trabalhadores, procuram mostrar que o próprio 
padrão de acumulação capitalista torna elásticas as fronteiras entre a 
força de trabalho estável e o exército industrial de reserva. Deste modo, 
a distribuição ocupacional dos indivíduos é extremamente variável, o 
que não deixa de constituir um problema para a análise de seu 
comportamento político (F. Oliveira, 1973; M. C. P. M. Paoli, 1974; L. 
Kowarick, 1975).  

Todos estes estudos abriram novas perspectivas para a análise do 
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conjunto de transformações ocorridas depois da revolução de 1930.  

O governo instaurado após essa data é formado por uma frente 
composta por forças diversas, atuando num cenário onde a oligarquia 
cafeeira, apesar de deslocada do poder, garante a exportação do café, 
ainda o elemento dominante da economia. Esse governo passará por 
longo período de instabilidade, só se mantendo na medida em que 
possibilita ampla margem de compromissos e conciliações de interesses 
diferentes e, às vezes, contraditórios. Assim, considera F. C. Weffort 
(1968) que “nenhum dos grupos participantes do poder pode oferecer ao 
Estado as bases de sua legitimidade: as classes médias porque não têm 
autonomia frente aos interesses tradicionais em geral, os interesses do 
café porque diminuídos em sua força e representatividade política por 
efeito da revolução, da segunda derrota em 32 e da depressão econômica 
que se prolonga por quase um decênio, os demais setores agrários 
porque menos desenvolvidos e menos vinculados com as atividades de 
exportação que ainda são básicas para o conjunto da economia”. Em tais 
condições, instala-se um compromisso entre as várias facções pelo qual 
“aqueles que controlam as funções de governo já não representam de 
modo direto os grupos sociais que exercem sua hegemonia sobre alguns 
dos setores básicos da economia e da sociedade” (p.72 e segs.). 

O equilíbrio instável entre os grupos dominantes e sua incapa-
cidade de assumir, enquanto expressão do conjunto das classes 
dominantes, o controle das funções políticas, é o traço marcante que nos 
permite entender as características mais flagrantes do período: a 
personificação do poder e a necessidade da participação das massas. 
Nessa nova estrutura política, mostra-nos o mesmo autor, “o chefe de 
Estado assume a posição de árbitro e aí se encontra a fonte de sua força 
pessoal. Por outro lado, sua pessoa se confunde com o Estado, enquanto 
instituição (...). Condicionadas, desde o início, pela crise interna dos 
grupos dominantes, as massas populares urbanas penetram na política 
brasileira. Elas representam a única fonte social possível de poder 
pessoal autônomo para o governo e, em determinado sentido, tornam-se 
a única fonte de legitimidade possível para o Estado. O chefe de Estado 
começará a agir como árbitro numa situação de compromisso que, 
inicialmente formada pelos interesses dominantes, deverá contar, de 
agora em diante, com um novo parceiro - as massas populares urbanas 
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— e a representação das massas neste jogo será controlada pelo próprio 
chefe de Estado, que enquanto árbitro, decide pelos interesses de todo o 
povo; isto significa que ele tende, se bem que nem sempre seja possível, 
a optar por soluções que despertem o mínimo de resistência ou o 
máximo de apoio popular” (F. C. Weffort, 1967, p.637). 

Com a reabertura democrática em 1945, o mecanismo pelo qual 
as massas passam a assumir tal papel revela-se com maior clareza: “Com 
efeito, o período posterior a 30 é um período em que ganham intensidade 
os processos de industrialização e urbanização. Assim, após 45, a 
presença das massas urbanas na política torna-se um fato muito mais 
importante do que se poderia pressentir sob a ditadura. Oeste modo, as 
lideranças populistas aparecem com importância decisiva em todos os 
pleitos nacionais ... Deste modo, a nova democracia difere radicalmente 
do modelo registrado na tradição ocidental. E a diferença mais notável 
está em que nesta democracia de massas, o Estado se apresenta de 
maneira direta a todos os cidadãos. Com efeito, todas as organizações 
importantes que se apresentam como mediação entre o Estado e os 
indivíduos são, em verdade, antes anexos do próprio Estado que órgãos 
efetivamente autônomos. Os sindicatos mantêm ainda hoje, com o 
aparelho estatal, as vinculações que este estabeleceu, criando-os durante 
a ditadura; estas vinculações, não só administrativas mas também 
políticas, são um dos elementos que explicam porque raramente os 
sindicatos realizaram greves amplas e relativamente bem-sucedidas sem 
a proteção ou pelo menos a omissão interessada do governo federal” (F. 
C. Weffort, 1966, p.146).  

Os partidos políticos nascidos da legislação eleitoral de 1945 e 
1950 eram entidades anômalas, que só tiveram viabilidade porque a lei 
concedia a eles determinados privilégios que lhes possibilitavam 
monopolizar certos aspectos da vida política, sendo o principal desses 
privilégios o fato de só poderem disputar eleições candidatos 
devidamente registrados por partidos (P. Singer, 1965). Esses partidos, 
com raras exceções, não apresentavam unidade ideológica e 
programática, e o próprio caráter nacional que necessariamente deviam 
ter afetava sua unidade. Em um mesmo partido, portanto, poderíamos 
encontrar latifundiários no Nordeste, industriais em São Paulo, 
exportadores no Rio de Janeiro e operários em Porto Alegre (O. Ianni, 
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1965).  

Nessa situação, não são as organizações, mas sim os líderes 
políticos que aparecem como catalisadores da expressão política dos 
grupos sociais; e a própria diversidade social dos participantes da mesma 
organização encontra um denominador comum na linguagem dos 
líderes, na qual indivíduos que ocupam diferentes posições no processo 
produtivo são igualmente capazes de se reconhecer.  

Assim, os discursos desses líderes constituem material 
privilegiado ao procurarmos entender, em primeiro lugar, como 
diferentes camadas sociais são chamadas a assumir uma forma 
específica de participação política e, em seguida, como tem continuidade 
sua presença no cenário político.  

Em outras palavras, o discurso político, enquanto uma entre as 
várias práticas que fazem parte do universo da política, seria, por 
excelência, o material cuja análise nos revelaria a forma através da qual 
indivíduos concretos constituem sujeitos da ação política e, enquanto tal, 
são chamados a legitimar um projeto político e uma determinada 
concepção de seu lugar na sociedade. No discurso, portanto, é aberto um 
espaço para a ação política, e sua análise nos poderia dar pistas 
importantes para o entendimento da especificidade da participação 
política das massas nesse período, participação que, como vimos, não 
pode ser explicada e nem mesmo pensada frente à camisa de força 
formada pela idéia de manipulação.  

Nosso próximo passo terá por base duas considerações 
principais. Em primeiro lugar, o fato de todos os líderes políticos desse 
período procurarem o apoio das classes populares não unifica 
necessariamente todos os discursos. Em segundo lugar, o discurso 
enquanto tal não traz sempre explicitamente revelado o projeto político 
que o anima nem a forma pela qual busca levar indivíduos concretos a 
serem sujeitos da ação política. No próximo capítulo, portanto, 
procuraremos mostrar os problemas envolvidos numa análise de 
discurso para, em seguida, propor um tipo de abordagem que permita 
perceber qual o tipo de espaço aberto para a ação política nos diferentes 
discursos, de maneira a entendermos os diferentes públicos que a eles 
puderam responder.  
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CAPÍTULO 2  

Problemas envolvidos em uma análise de 
discurso  

 

 

Nossa proposta de trabalho — fazer uma análise das 
características ideológicas dos discursos de quatro líderes políticos que 
apelam nos mesmos termos, apesar de se colocarem em posição política 
e ideológica frontalmente oposta — obriga-nos a uma reflexão sobre os 
limites tanto das análises que têm por base os conteúdos explícitos 
presentes no discurso, como da análise estrutural da mensagem.  

A análise de conteúdo, na forma tradicionalmente usada, opera 
essencialmente com unidades de repertório e seu procedimento básico 
consiste em isolar, de um conjunto de mensagens, determinados 
elementos diretamente manifestados em um discurso; e, através do 
tratamento do material assim obtido, procura formular inferências acerca 
do receptor ou do emissor da comunicação, em termos de valores sociais 
envolvidos, intenções, preferências, etc. De maneira geral, poderíamos 
dizer, como sugere G. Cohn (1971), que as duas características 
principais desse tipo de análise são, em primeiro lugar, o fato de operar 
com o conteúdo manifesto da mensagem e, em segundo, o fato de tender 
a fragmentar a mensagem em unidades menores, que podem ser isoladas 
sem perda de significação para fins de pesquisa.  

Já a análise estrutural parte de pressupostos radicalmente 
diversos. A noção básica através da qual ela opera é a de código, que 
seria o conjunto de regras que orientam a articulação dos signos em 
mensagens. A mensagem, desse ponto vista, só pode ser compreendida e 
estudada enquanto conjunto estruturado. Este enfoque nega, na 
realidade, a possibilidade de encontrar um conteúdo específico — isto é, 
associar uma significação específica — em partes isoladas da 
mensagem. Não opera, portanto, com o conteúdo explícito, mas sim com 
o modo pelo qual os signos se articulam formando um sistema.  




