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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.  
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Nesse sentido, este tipo de análise nos dá pistas importantes ao 
procurarmos demonstrar que o fato de líderes políticos utilizarem os 
mesmos termos não nos permite considerar que seus discursos 
organizam necessariamente as mesmas significações. Seria importante, 
antes, ver em que contextos esses termos aparecem e quais as relações 
que estabelecem com os demais termos presentes no discurso. 
Entretanto, esta abordagem não nos fornece elementos para pensarmos 
os sistemas simbólicos como dinâmicos e entrelaçados à ação social. A 
tendência predominante nos trabalhos que seguem esta linha é a de 
restringir a análise das mensagens ao campo da análise formal e 
imanente aos sistemas de significação. Segundo esta concepção, a 
linguagem teria função essencialmente cognitiva, e o cuidado maior de 
seus teóricos seria o de separar o que pertence à língua do que pertence 
ao mundo e à História.  

As primeiras críticas a esta abordagem foram feitas tanto pela 
Antropologia como pela Lingüística inglesa, que procuraram relacionar 
a vida social aos sistemas de representações. Entretanto, esses estudos 
nem sempre abriram novos caminhos, pois, em grande parte, os autores 
que procuram retomar a relação entre ação e representação acabam por 
manter oposição entre os dois campos. A tendência das análises de 
discurso centradas nessa linha é fazer da autonomia relativa da prática 
discursiva uma declaração de princípios, limitando a pesquisa à análise 
interna dos discursos, o que significa, na prática, dar autonomia absoluta 
ao nível discursivo; ou então, limitam-se a acrescentar, a uma análise 
interna do discurso, uma outra análise do contexto histórico e social em 
que eles são criados. Neste último caso, o lingüista, uma vez concluído 
seu trabalho, convida o sociólogo a discorrer sobre o contexto extra-
discursivo, havendo neste encontro um acordo tácito de que os 
pressupostos teóricos e os princípios metodológicos de cada uma das 
disciplinas permaneceriam intactos. Assim, ficamos sem saber como 
estes dois níveis da análise se articulam. Poderia o discurso, enquanto 
tal, fornecer elementos para a compreensão de um momento histórico, 
ou o que o discurso revela a esse respeito já se pode saber de antemão 
através de uma análise de seu contexto de enunciação?  

No núcleo dessa discussão encontra-se, portanto, um duplo 
problema: por um lado, a ausência de uma teoria da ideologia no que 
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poderíamos chamar campo da “lingüística do discurso”; e, por outro, 
uma concepção da ideologia como manipulação e falsa consciência nos 
trabalhos em Teoria da Comunicação, o que torna cada vez mais difícil 
pensarmos na especificidade da prática discursiva e na sua relação com a 
prática social. Não é nosso objetivo trazer, ao nível da teoria, uma 
resposta definitiva a este problema. O que nos interessa, porém, é 
apontar um caminho de análise que não procure camuflá-lo, colocando-
nos assim em melhores condições de pensar esta relação entre prática 
discursiva e prática social.   

Para considerarmos apenas um exemplo dos riscos que corremos 
quando, na crítica à análise estrutural da mensagem, procuramos 
estabelecer uma relação entre prática discursiva e prática social sem uma 
teoria das ideologias, valeria a pena nos determos no trabalho de 
Haquira Osakabe (1975).  

Este trabalho nos interessa mais de perto por duas razões prin-
cipais. Em primeiro lugar porque o autor se preocupa com discursos 
políticos, propondo um método de análise que aplica aos discursos de 
Getúlio Vargas; trata-se, pois, de um dos primeiros trabalhos cujo 
interesse está centrado na análise dos discursos ditos populistas. Em 
segundo lugar porque a forma usada pelo autor para abordar o problema 
do discurso é particularmente significativa, no sentido de ser a 
culminação de um processo em que a Lingüística procura ultrapassar a 
dicotomia entre língua e fala, introduzindo o discurso como um objeto 
próprio a seu campo de investigação.  

Como se sabe, a Lingüística, ao constituir uma ciência, definiu 
como seu objeto de estudo o sistema da língua em oposição à fala, esta 
concebida como a realização da língua pelo sujeito falante. Desta forma, 
o discurso ficaria excluído, enquanto domínio de explicação 
cientificamente válido, do alcance explicativo da Lingüística, tal como 
esta foi definida por Saussure e redefinida por Chomsky, já que no 
discurso entrariam em jogo fatores diversos que não poderiam ser 
equacionados a partir das regras do sistema lingüístico. Osakabe, 
procurando ultrapassar essa dicotomia, coloca-se na posição de uma 
corrente que, dentro da Lingüística, procura lançar uma ponte entre o 
contexto discursivo e o contexto extradiscursivo, de forma a integrar em 
seu objeto de estudo uma série de noções que vão além da simples lógica 
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da comunicação denotativa. Desta perspectiva, para a compreensão de 
um discurso é fundamental levar em conta, além da própria mensagem, a 
relação que se estabelece entre o locutor, o ouvinte e a situação em que o 
discurso é produzido. Assim, um enunciado como “culpado” terá valor 
diferente se pronunciado diante de um júri ou na fila de um ponto de 
ônibus. Esta ponte entre o contexto discursivo e o contexto 
extradiscursivo não é lançada sem problemas. Seria importante determo-
nos na forma pela qual o autor procede em sua pesquisa, no sentido de 
mostrarmos os problemas envolvidos numa análise de discurso que 
procure ultrapassar o Estruturalismo, sem entretanto ter em vista uma 
teoria da ação.  

Osakabe, tomando como base a escola analítica inglesa, procura 
opor à visão essencialmente cognitiva da linguagem uma concepção 
onde o problema da significação não se liga apenas a um conhecimento 
do mundo mas, sobretudo, a uma ação no mundo. Esta escola propõe 
uma reformulação da teoria da significação a partir da distinção entre os 
atos a que um sujeito falante procede no momento em que fala: ato de 
locução (fonética, gramatical e semântica), ato de ilocução (produzido 
pelo próprio ato de falar, como por exemplo um enunciado do tipo “eu 
prometo”: o ato ilocutivo da promessa se realiza em se dizendo), ato de 
perlocução (como decorrência do ato de dizer, isto é, produzido pelo fato 
de dizer). (J. L. Austin, 1970). Nesta perspectiva, o ato de dizer não é 
simplesmente um ato de descrever, isto é, não é simplesmente a 
revelação de um conhecimento por parte do sujeito falante, pois, dizendo 
alguma coisa, este age no mundo. O problema da significação não pode 
assim se reduzir à sistematização das marcas pertinentes à Gramática, 
pois esta função ativa do discurso exige a consideração de outros 
significados que, embora não desempenhem papel determinante numa 
gramática fechada, têm papel fundamental na consecução do próprio ato 
de fala.  

Preocupado em determinar o componente subjetivo no discurso 
político, Osakabe procura precisar aí o papel desempenhado pelo sujeito 
locutor. Com esse intuito, sua análise baseia-se na comparação entre 
discursos de Vargas, pronunciados em épocas distintas, e discursos de 
Oliveira Viana e Azevedo Amaral, com o objetivo de estabelecer a 
diferença entre o que chama “discursos políticos militantes” e “discursos 
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políticos teóricos”. Para proceder a tal análise, o autor chama a atenção 
para a importância de levarmos em conta, por um lado, sua estrutura 
argumentativa e, por outro, suas condições de produção.  

Do ponto de vista de sua estrutura argumentativa, observa, o 
discurso é “considerado na sua individualidade, como manifestação de 
uma individualidade que é a do locutor. Enquanto ato de argumentar, o 
discurso é da responsabilidade desse sujeito e é nele que este se afirma. 
E, segundo esta perspectiva, o sujeito é praticamente absoluto e se 
configura praticamente solitário não só no exercício da palavra como no 
exercício de sua função. No entanto, se observarmos que esta 
supervalorização do sujeito só se faz dentro de um quadro de condições 
de produção estrito, essa visão hipertrofiada do sujeito se atenua, ou 
melhor, se dilui. Aqui ele não agencia, mas simplesmente se sujeita, de 
um lado, a um consenso geral de noções (a que denominamos vagas) e, 
de outro lado, a uma convenção que lhe é imposta pela assunção de uma 
finalidade inte1ectualizada ou de uma. finalidade prática” (p.146).  

Ora, o problema fundamental, na análise de discursos, é o de 
entender como esses dois níveis de manifestação do sujeito se articulam. 
O fato de o discurso ter uma fisionomia individual, ao mesmo tempo em 
que deve sujeitar-se a um quadro de condições de produção restrito, não 
define o lugar do sujeito falante. Ao contrário, tal fato parece antes 
apontar a existência de um problema que, a nosso ver, indica de maneira 
empírica, intuitiva e paralela o lugar que ocuparia a noção de sistema de 
representações ligado à noção de ideologia. Ou seja, na falta de uma 
teoria geral da sociedade, as idéias de condições de produção e de 
discurso como ação correm o risco de se transformarem numa analogia 
sem maiores conseqüências.  

Para dar conta das condições de produção do discurso, Osakabe 
propõe um quadro de quatro questões que o locutor deve responder ao 
fazer um discurso político: 1. Qual a imagem que eu faço do ouvinte 
para lhe falar desta forma? 2. Que imagem penso que o ouvinte faz de 
mim para que eu lhe fale desta forma? 3. Que imagem penso que o 
ouvinte faz do referente para eu lhe falar desta forma? 4. Que pretendo 
do ouvinte para lhe falar desta forma? (p.61). Com essas perguntas, o 
autor visa mostrar que o locutor tem necessidade de ter garantido um 
certo número de significações que considera suficientemente aceitas e 
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assimiladas pelos ouvintes, e cujo desconhecimento pode levar o ouvinte 
a simplesmente recusar o discurso que lhe é dirigido, colocando em risco 
a tentativa de o locutor fazer valer sua intenção. Assim, condições de 
produção parecem apenas representar um contexto de circunstâncias que 
limitam o discurso e que são aceitas pelo locutor porque esta é a 
condição para que ele atinja o fim almejado. Condições de produção do 
discurso, portanto, não têm como referência, para o autor, o quadro 
institucional e ideológico no qual o discurso se insere, as representações 
que este sustenta, a conjuntura política, as relações de força, os efeitos 
estratégicos procurados etc., fatos que, para nós, constituem o discurso 
como uma relação entre locutor e ouvinte. No trabalho de Osakabe, 
condições de produção referem-se antes a significações que dizem 
respeito à função pública, bem como a noções tais como, por exemplo, 
Pátria, Nação, Liberdade, Democracia, Bem, Mal, Civilização Cristã, 
etc. Noções estas que estão presentes no discurso político, mas que 
nunca são claramente explicitadas por ele.  

É certo que, ao introduzir na análise a consideração das 
condições de produção, o autor procura mostrar, com toda a razão, que o 
ouvinte tem papel decisivo no agenciamento do discurso. Nesta análise, 
entretanto, as inferências a respeito do ouvinte são feitas a partir do 
próprio discurso, de forma que os ouvintes reais acabam por constituir 
um conjunto indiferenciado de indivíduos, onde não há lugar para 
diferenças de classe ou de interesses. Ou seja, o discurso político não 
aparece como um trabalho onde o orador procura abrir um espaço novo 
e uma nova relação com seu próprio público, estabelecendo um laço 
social entre indivíduos que podem ocupar diferentes posições no 
processo produtivo. Ao contrário, acabamos sem saber qual é a relação 
entre o ouvinte real e a forma através da qual o discurso pode constituí-
lo em povo, estabelecendo uma aliança entre as diferentes camadas da 
população.  

Não há dúvida de que as condições de produção devem estar 
presentes, deixando suas marcas no discurso. Entretanto, não podemos 
conceber o discurso como idêntico à realidade referencial. Em Osakabe, 
condições de produção são pensadas do ponto de vista da comunicação 
inter-individual — emissor/receptor — como se o discurso não fosse 
determinado por outra coisa senão por ele mesmo, no sentido de ser ele 
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próprio a chave da inteligibilidade de suas condições de produção ... 
Assim, o ouvinte, na forma em que é postulado pelo discurso, passa a ser 
o ouvinte real; as vagas noções que aparecem no discurso são 
concebidas como significações prontas na cabeça dos ouvintes, e o 
locutor está ciente das noções que determinam a ação de seus ouvintes e, 
ao mesmo tempo, livre delas, de forma a poder manipulá-las de acordo 
com seus fins.  

No que se refere à análise da estrutura argumentativa, o objetivo 
do autor é, por um lado, ver como as condições de produção se 
justificam dentro da organização do texto e, por outro, revelar o papel do 
sujeito produtor no discurso e dos mecanismos através dos quais este 
entra em contato com o ouvinte, conduzindo-o à aceitação de sua 
proposta política. Assim, tomando os discursos de Vargas, Osakabe 
considera que, neles, a argumentação está fundada em três atos que 
guardam entre si uma relação de tipo implicativo: “ato de promover” o 
ouvinte para um lugar de decisão na estrutura política; “ato de 
envolvimento” do ouvinte, de forma a anular sua possibilidade de 
crítica; “ato de engajamento” do ouvinte na mesma posição ou tarefa 
política do locutor (p.112).  

Para mostrar como esses atos funcionam, o autor toma três 
discursos de Vargas, pronunciados em situações distintas, e neles 
procura separar enunciados que corresponderiam a cada um dos três 
atos, a fim de detectar seu sentido fundamental, comparando-os em 
seguida aos discursos políticos teóricos. Apenas para exemplificar os 
problemas trazidos por esta abordagem, procuraremos resumir a 
démarche realizada pelo autor, de forma a perceber o sentido 
fundamental do ato de promoção nos três discursos. Toma ele dois 
enunciados do primeiro discurso: “ao povo cabe decidir” e o “êxito [da 
reação liberal] dependerá do voto popular”; no segundo discurso separa 
o seguinte enunciado: “Entreguei ao povo a decisão da contenda”; e, no 
terceiro discurso: “[o povo brasileiro é] senhor de seu destino e supremo 
árbitro de suas finalidades coletivas”. Através de um processo de 
normalização do texto, utilizando o método proposto por M. A. R. 
Halliday (1974), conclui que o sentido fundamental desses enunciados, 
que não se deixa ocultar pelas variações sintáticas ou lexicais, é: “o povo 
decide”. Isto porque os três enunciados têm um mesmo agente, o povo, e 
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um mesmo processo, expresso pelo verbo “decidir”. Ou seja, para 
detectar o sentido fundamental dos enunciados, o autor procura 
normalizar o texto, precisando qual o processo e quais os agentes em 
cada um dos enunciados. Considera assim que eles são equivalentes, 
apesar das variações, uma vez que, por exemplo, “senhor” e “árbitro” 
corresponderiam a “determinar” e “decidir”, ou então que “voto 
popular” (do segundo enunciado) poderia ser analisado como: “voto 
popular” = “voto do povo” = “o povo vota”; isto é, “povo”, portanto, 
seria o agente deste enunciado (p.114-115).  

Sem entrar em maiores detalhes a respeito da análise 
empreendida pelo autor, o que nos parece mais problemático nesse tipo 
de procedimento, tão comum em trabalhos de análise de discurso, é 
saber em que medida é legítimo reduzir um discurso ou partes dele a um 
sentido fundamental. O que nos garante que “senhor” e “árbitro” sejam 
iguais a “decidir”, “determinar”, ou que o verbo “caber” equivalha a 
“dever + poder”? Essas transformações parecem, antes, mudar 
sensivelmente as modulações do discurso e a forma pela qual se 
estabelece a relação do locutor com os seus ouvintes. Não parece haver 
nenhum critério que nos garanta que os aspectos do texto que foram 
transformados ou eliminados não sejam importantes. Dizer que, apesar 
de tudo, o agente, o processo e o alvo permanecem os mesmos é reduzir 
o discurso a uma superfície de conteúdos colocados de forma que a 
análise deveria se restringir à busca de um sentido fundamental entre 
conteúdos explícitos presentes no discurso.  

A primeira pergunta que colocamos seria, portanto, a de saber 
até que ponto poderíamos atribuir sentido fundamental idêntico a 
discursos distintos, a partir da consideração de que, neles, o agente, o 
processo e o alvo são basicamente similares. Ou seja, em que medida 
uma análise detida do investimento semântico que cada um destes 
elementos recebe, da ordem em que aparecem, e das relações que 
estabelecem com os outros elementos do discurso nos daria condições de 
perceber um sentido fundamental diferente nestes discursos?  

Em segundo lugar, o que nos parece problemático nessas 
propostas de normalização dos textos é que elas, com o objetivo de 
reduzir os enunciados a um sentido fundamental, acabam com todas as 
ambigüidades presentes no discurso. Estas ambigüidades próprias da 
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linguagem permitem que, de um mesmo texto, possam ser feitas várias 
leituras, sendo, pois, pistas importantes para entendermos como um 
discurso pode ter constituído em povo indivíduos pertencentes a 
diferentes camadas sociais. Ou seja, o caráter ambíguo das noções 
presentes nos discursos populistas, que tantas vezes serviram de 
argumento para provar a irracionalidade dos oradores ou de seu público, 
poderiam antes dar-nos elementos interessantes para pensar como tais 
discursos realizam, de fato, alianças entre as diferentes camadas da 
população.  

Caberia ainda dizer que a ausência de uma teoria do discurso 
torna a análise interna do texto muito mais problemática. Osakabe sente 
esses limites, na medida em que necessita lançar mão da situação e do 
contexto da emissão para precisar o que o locutor quer dizer, como 
acontece ao procurar dar conta do sentido fundamental do ato de 
engajamento na análise do seguinte enunciado de um dos discursos: 
“Todos os brasileiros têm, não apenas o direito, mas o dever de se 
pronunciar por esta ou aquela candidatura no terreno eleitoral, exigindo 
que seu voto seja integralmente respeitado.” O autor considera então: 
“(...) a convocação se afigura como neutra, isto é, independente de 
qualquer interesse político-partidário. O ato de votar é indicado como 
um dever cívico, como uma ocasião em que o ouvinte faz valer sua 
própria vontade. O enunciado todo tem como agente “todos os 
brasileiros”, como processo “pronunciar” e como alvo “esta ou aquela 
candidatura”; este ato é modalizado (embora com manifestações lexicais 
bastante especiais) por poder (ter o direito) e dever, ao mesmo tempo em 
que é coordenado a um outro enunciado: “exigindo que seu voto seja 
integralmente respeitado”. A neutralidade de interesse que se revela 
neste trecho se relativiza, na medida em que se considera que todo o 
discurso, de um lado, critica a situação vigente e de outro aponta como 
alternativa um governo fundado em princípios que o locutor assume. No 
entanto, se do ponto de vista interno ao texto, essa convocação, na forma 
em que está explicitada, se apresenta de um certo modo contraditória à 
própria direção’ que tem o discurso (levar o ouvinte a votar no locutor), 
ela se justifica do ponto de vista da situação específica do discurso: 
trata-se de um momento de escolha, onde o princípio do sufrágio 
universal deve ser considerado. O ouvinte deve ser alertado para suas 
obrigações cívicas em nome da própria nacionalidade. O locutor atende 
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com essa convocação a uma necessidade de momento, onde, coerente 
com a própria idéia vigente do liberalismo, deve-se respeitar o direito de 
opção do próprio ouvinte. O momento é de legalidade e o locutor deve 
respeitá-lo” (p.127-128). 

Parece-nos que é sobretudo uma análise externa à estrutura 
argumentativa que nos permite entender o que o locutor quis dizer com 
seu discurso. A questão, portanto, é saber se vale a pena nos iniciarmos 
em métodos tão complexos, difíceis e estranhos ao nosso campo teórico, 
se no fim encontramos, por esses procedimentos, apenas o que uma 
leitura paciente e informada nos revelaria. Com isto, queremos mostrar 
que a relação entre prática discursiva e prática social não se faz sem 
problemas, e que embora estes autores critiquem a separação radical 
entre essas duas práticas, preconizada pela análise estrutural da 
mensagem, sua visão crítica não os leva a uma indagação mais profunda 
do porquê desta separação e, como conseqüência, sua solução será 
também parcial e comprometida com a mesma visão do social.  

Se o grande mérito de Osakabe foi mostrar que o discurso é uma 
ação, e a partir disso, tentar perceber como o produtor forma o seu 
discurso, deixando nele suas marcas, o grande obstáculo parece ter sido 
a ausência de uma teoria da ação que respondesse pelo fazer discursivo. 
Sem isso, a análise fica condenada a permanecer num nível puramente 
descritivo: o sujeito locutor aparece como um suporte vazio, um sujeito 
livre para escolher seus enunciados, e para entendermos porque ele se 
serviu de um determinado procedimento, em uma determinada situação, 
temos que lançar mão de sua intuição acerca dos ouvintes e da situação 
em que se encontrava. Desta perspectiva, é impossível atingir um nível 
explicativo que nos leve a compreender porque um determinado 
conjunto de material significante, e não outro, foi investido de sentido 
pelo discurso, numa situação dada. A intenção do locutor e sua intuição 
da situação são os conceitos-chave da análise.  

Foi sobretudo o desenvolvimento dos estudos sobre processos 
ideológicos, no campo da teoria marxista, que teve, por um lado, o 
mérito de mostrar o caráter ideológico e os limites explicativos das 
teorias do discurso baseadas num modelo subjetivista da ação (E. Veron, 
1973); e, por outro, o de abrir novas perpectivas para os trabalhos em 
análise de discurso. Entretanto, o próprio desenvolvimento destes 
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estudos colocou progressivamente problemas cada vez mais complexos 
para a análise da ideologia.  

Dessa nova perspectiva, a linguagem não é vista apenas como 
instrumento neutro de comunicação, deixando as condições de produção 
do discurso de ser um contexto de circunstâncias que limitam o discurso 
e às quais o orador se submete para atingir um fim almejado2. Pelo 
contrário, a linguagem e a significação constituem a materialidade 
específica na qual se produza ideologia, e o específico da ideologia vem 
a ser a constituição de indivíduos concretos em sujeitos. A obra de L. 
Althusser é um ponto de partida importante para esta nova abordagem. 
Esse autor, tomando como ponto focal para sua análise a reprodução das 
relações sociais de produção (L. Althusser, 1970), considera que é nesta 
esfera que se manifestam a presença do poder e a dominação de classe. 
Retomando Gramsci, procura mostrar que, além da “coerção”, a 
dominação pode dar-se também ao nível da formação de um “consenso” 
social, que determina valores e normas de comportamento, isto é, fixa 
para os agentes sociais seu “lugar” na sociedade e faz ver como justa a 
ordem social em que se inserem, o que torna legítima a dominação. Os 
instrumentos de criação de tal consenso, e do que Gramsci chama de 
“hegemonia” constituem os aparelhos ideológicos do Estado — 
condição da reprodução das relações sociais de produção, das relações 
sociais em seu conjunto e, ao mesmo tempo, terreno no qual elas podem 
ser alteradas, lugar da luta de classes e do que nele se põe em jogo (“lieu 
et enjeu de la lutte de classe”) (p.15). É, portanto, a partir do ponto de 
vista da reprodução das relações sociais de produção que o autor procura 
dar conta do que é ideologia, de sua estrutura e de seu funcionamento.  

Deixando de lado seu projeto de uma teoria da ideologia em 
geral, o que nos parece muito problemático, vamos apenas apontar 
algumas colocações feitas pelo autor, que nos parecem de importância 
fundamental para pensar na relação entre prática discursiva e prática 
social, principalmente quando se trata de fazer uma análise de discursos 
                                                           

2 Dentro desta mesma linha, propondo uma forma de abordagem para os 
discursos de Getúlio Vargas, está o trabalho de J. M. M. F. Interlandi — 
Discurso do Poder no Estado Novo — apresentado no XXIX Encontro da 
Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência. 
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políticos. Essas colocações poderiam ser enumeradas em três itens, 
dispostas pelo autor em forma de teses:  

1 - a ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos  
com suas condições reais de existência;  
2 - a ideologia tem existência material;  
3 - a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos.  

Com a primeira tese, Althusser mostra que, na ideologia, os 
homens não fazem uma representação sob forma imaginária de suas 
condições de existência real. Quando o problema é considerado nesses 
termos, mostra o autor, a questão passa a ser saber porque os homens 
têm necessidade dessa transposição imaginária de suas condições reais 
de existência para representá-las, e a resposta a esta questão geralmente 
acaba levando a uma visão conspiratória da História, em que ideologia é 
confundida com falsa consciência e alienação. O que o autor quer 
mostrar é que não são suas reais condições de existência, seu mundo real 
que os homens representam para si na ideologia, mas é sobretudo sua 
relação com essas condições de existência que é nela representada. Não 
se trata, portanto, de perguntar a causa dessa deformação imaginária das 
relações reais na ideologia, mas sim de perguntar por que a 
representação dada aos indivíduos de sua relação (individual) com as 
relações sociais que governam suas condições de existência e sua vida 
coletiva e individual é necessariamente imaginária, e qual a natureza 
deste imaginário. Para responder a estas duas questões, o autor nos 
remete a suas duas outras teses. Com a tese de que a ideologia tem uma 
existência material, procura mostrar que as idéias, as representações, 
enfim, tudo que parece compor a ideologia não pode ser considerado 
como tendo existência meramente espiritual. As idéias de um sujeito 
humano existem em seus atos. A ideologia constitui práticas reguladas 
por rituais onde inscrevem-se estas práticas, no interior da existência 
material de um aparelho ideológico, ou mesmo no interior de uma 
pequena parte desse aparelho: uma pequena missa numa igreja, um 
enterro, um jogo em uma sociedade esportiva ou um encontro num 
partido político. Ou seja, mesmo tomando um único sujeito, considera o 
autor, a existência de sua crença é material, porque suas idéias são atos 
materiais inseridos em práticas materiais, reguladas por rituais definidos 
pelo aparelho ideológico material de onde são tiradas as idéias deste 
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sujeito. Com isto, o autor quer mostrar que o sujeito, ao mesmo tempo 
que age no mundo, é conduzido a agir através do seguinte sistema, 
enumerado na ordem de sua determinação real: “a ideologia existente 
em um aparelho material prescreve práticas materiais, reguladas por um 
ritual material, que existe em atos materiais, de um sujeito agindo em 
toda consciência de acordo com suas crenças” (L. Althusser, 1970, 
p.29).  

Desta forma, conclui que só existe prática por e sob uma 
ideologia, e que só existe ideologia pelo sujeito e para ele, o que nos 
remete a sua terceira tese: a ideologia interpela os indivíduos em 
sujeitos. O que o autor pretende mostrar é que o específico da ideologia 
é constituir os indivíduos concretos em sujeitos. Isto é, que não se pode 
pensar na existência dos indivíduos, mesmo no foro mais íntimo de suas 
consciências, lá onde eles são o “sujeito” que realiza opções morais e 
escolhe valores que orientam sua ação, sem pensar na dimensão social 
que os envolve.  

Tomando por base a análise da ideologia religiosa cristã, o autor 
faz as seguintes observações, procurando dar conta da estrutura formal 
de toda ideologia: “Constatamos que a estrutura de toda ideologia, 
interpelando os indivíduos em sujeitos, em nome de um Sujeito único e 
absoluto, é especular, quer dizer, em forma de espelho, e duplamente 
especular: este desdobramento especular é constitutivo de toda a 
ideologia e assegura seu funcionamento. O que significa que toda a 
ideologia está centrada, que o Sujeito Absoluto ocupa o lugar único do 
Centro e interpela a seu redor a infinidade de indivíduos em sujeitos, em 
uma dupla relação especular, de forma que ela sujeita os sujeitos ao 
Sujeito, dando-lhes no Sujeito, onde cada sujeito pode contemplar sua 
própria imagem (presente e futura), a garantia que é deles e Dele que se 
trata, que passando-se tudo em família (a Santa Família: a família é por 
essência santa) ‘Deus reconhecerá aí os seus’, quer dizer, aqueles que 
reconheceram Deus e são reconhecidos nele, estes serão salvos. (...) A 
estrutura reduplicada da ideologia assegura ao mesmo tempo:  

1 - a interpelação dos indivíduos em sujeitos;  
2 - sua sujeição ao Sujeito;  
3 - o reconhecimento mútuo entre os sujeitos e o Sujeito e dos 

sujeitos entre si, e finalmente o reconhecimento do sujeito por si mesmo;  
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4 - a garantia absoluta de que tudo é exatamente assim, e, sob a 
condição de que os sujeitos reconheçam o que são e se comportem 
conseqüentemente, tudo irá bem: ‘Que assim seja’.  

Resultado, tomados neste quádruplo sistema de interpelação em 
sujeitos, sujeição ao Sujeito, reconhecimento universal e garantia 
absoluta, os sujeitos ‘caminham’, ‘caminham sozinhos’ na imensa 
maioria dos casos, exceto os ‘maus sujeitos’ que na ocasião provocam a 
ação do aparelho (repressivo) do Estado. A imensa maioria dos (bons) 
sujeitos caminham ‘sozinhos’, isto é, com a ideologia cujas formas 
concretas são realizadas nos Aparelhos Ideológicos do Estado: (...) Sim, 
os sujeitos ‘caminham sozinhos’. Todo o mistério deste efeito está nos 
dois primeiros momentos do quádruplo sistema (...) ou seja, na 
ambigüidade do termo sujeito. Na acepção corrente, o termo sujeito 
significa, com efeito: 1) uma subjetividade livre: um centro de 
iniciativas, autor e responsável de seus atos; 2) um ser sujeitado, 
submisso a uma autoridade superior, destituído portanto de toda 
liberdade, exceto a de aceitar livremente sua submissão. Esta última 
observação nos dá o sentido desta ambigüidade, a qual reflete apenas o 
efeito que a produz: o indivíduo é interpelado em sujeito (livre) para se 
submeter livremente às ordens do Sujeito, para aceitar, portanto, 
livremente sua sujeição, para que cumpra pois ‘sozinho’ os gestos e os 
atos de sua sujeição” (p.35-36).  

Essas colocações, embora não esgotem o problema da ideologia, 
apontam uma série de problemas que não podem ser negligenciados ao 
pensarmos na prática discursiva, no problema do sujeito locutor e nas 
condições de produção do discurso. Com isto, não queremos dizer que 
ideologia se confunde com discurso. É importante, pelo contrário, 
salientar que ideologia, na forma aí colocada, não se encontra, enquanto 
tal, em nenhum lugar: o que encontramos são formações ideológicas 
específicas, que diferem segundo o lugar que ocupam em cada formação 
social. Em outras palavras, seguindo Pecheux (1971), poderíamos dizer 
que determinada formação social, num dado momento de sua história, 
caracteriza-se, segundo o modo de produção que a domina, por um 
estado determinado das relações entre as classes que a compõem. Essas 
relações se exprimem através de uma hierarquia de práticas necessitadas 
por esse modo de produção, e a elas correspondem posições políticas e 
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ideológicas que não podem ser entendidas como fatos individuais, mas 
que se organizam em “formações ideológicas” que mantêm relações de 
antagonismo, de aliança ou de dominação. Nesse sentido, “formações 
ideológicas” é um conceito utilizado para caracterizar um elemento 
susceptível de intervir como uma força, confrontada a outras forças, 
numa conjuntura ideológica característica de uma formação social, em 
um momento determinado de sua história. Cada formação ideológica 
constitui, assim, um conjunto complexo de atitudes e de representações 
que não são nem individuais nem universais, mas se relacionam mais ou 
menos diretamente a posições de classe em conflito. As formações 
ideológicas assim definidas comportam necessariamente, como um de 
seus componentes, uma ou várias formações discursivas interligadas, 
que determinam o que pode ou deve ser dito, a partir de uma dada 
posição, em uma dada conjuntura. O ponto essencial, mostra Pecheux, 
na análise de um discurso, é que não se trata de analisar a natureza das 
palavras empregadas, mas sobretudo as construções nas quais essas 
palavras combinam-se, na medida em que elas determinam a 
significação adquirida pelas palavras. Estas mudam de sentido conforme 
a posição tomada por aqueles que as empregam, ou seja, as palavras 
mudam de sentido ao passar de uma formação discursiva para outra.  

Em períodos de estabilidade, como nos mostra E. Laclau (1977), 
“o bloco dominante numa formação social determinada consegue 
absorver e neutralizar um maior número de contradições e seu discurso 
ideológico tende, em conseqüência, a repousar nos mecanismos 
puramente implícitos de sua unidade. Em períodos de crise, pelo 
contrário, a crise de confiança na reprodução ‘natural’ ou ‘automática’ 
do sistema se traduz numa exacerbação de todas as ‘contradições 
ideológicas e numa dissolução da unidade ideológica do discurso 
dominante. Como a função de toda a ideologia é constituir os indivíduos 
concretos em sujeitos, a crise ideológica se traduzirá necessariamente 
em uma crise de identidade dos agentes sociais. Cada um dos setores em 
luta tentará reconstruir uma nova unidade ideológica usando um ‘sistema 
de narração’ que desarticule os discursos ideológicos das forças opostas” 
(p.10). Os discursos dos líderes políticos, num momento de crise de 
hegemonia como é o caso do populismo, constituem material 
privilegiado para a análise das formas pelas quais os diferentes setores 
em luta procuram reconstituir uma nova unidade ideológica usando um 
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novo sistema de narração. As condições de produção do discurso, dessa 
perspectiva, remetem-nos à análise dos conflitos ao nível da sociedade 
global, da história política e social do período. Só isso nos permitiria 
entender o discurso — fruto de uma ideologia e um instrumento de 
ideologização — como criador de seus próprios destinatários, como 
realizador de um trabalho de constituição de uma nova identidade aos 
agentes sociais. É deste ponto de vista que uma concepção do discurso 
como ação parece fazer sentido, deixando de ser uma analogia sem 
maiores conseqüências.  

Quando dizemos que as condições de produção de um discurso 
só podem ser entendidas se tivermos em mente os processos de conflito 
ao nível da sociedade global, não estamos negando que o discurso tenha 
uma autonomia relativa, ou afirmando que suas características possam 
ser deduzidas a partir de uma análise do contexto social. Nosso interesse 
em fazer uma análise dos discursos de quatro líderes que tiveram 
posições políticas opostas, e que foram apoiados por diferentes camadas 
sociais, é o de tentar ver: 1. por meio de que mecanismos procuraram dar 
nova identidade social aos indivíduos que os apoiaram; 2. como, através 
de um novo sistema de narração, desarticularam os discursos das forças 
opostas; 3. como, através disso, conseguiram de fato estabelecer um laço 
social entre indivíduos que ocupavam diferentes posições no processo 
produtivo; 4. quais são, enfim, as possibilidades de ação real que a nova 
identidade pôde abrir para esses agentes sociais.  

Como instrumento para análise dos discursos, servimo-nos em 
grande parte do modelo proposto pela análise estrutural da narrativa. 
Procuramos sobretudo fazer uma adaptação do modelo da estrutura 
actancial proposto por A. J. Greimas (1966).  

Na introdução à segunda parte deste trabalho, procuraremos 
explicar como adaptamos esse modelo à análise dos discursos políticos. 
Por enquanto, gostaríamos apenas de reiterar que esse instrumental foi 
utilizado com o sentido de ajudar a formalização da análise, permitindo-
nos lidar com um corpus relativamente grande de discursos e decompô-
los em unidades menores, o que facilitou a comparação dos diferentes 
discursos.  

Não levamos, entretanto, a proposta de Greimas a suas últimas 
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conseqüências, cabendo esclarecer a distância que nos separa dessa 
abordagem.  

O objetivo da análise estrutural (principalmente na forma em 
que é proposta por Greimas) é o de mostrar que narrativas produzidas 
em épocas e países diferentes são geradas por um conjunto básico de 
relações explicável, em última instância, pela idéia de uma mente 
humana generalizada que funciona através de oposições binárias. Essa 
mente humana constitui ao mesmo tempo o inconsciente de cada 
indivíduo e de toda a espécie. Nosso interesse, ao contrário, era ver quais 
as diferenças existentes entre discursos produzidos no mesmo país e no 
mesmo período histórico. Em que medida, apesar de se utilizarem dos 
mesmos significantes, esses discursos estariam articulando significações 
diferentes?  

A tendência da análise estrutural é reduzir o texto a um conjunto 
de oposições binárias, o que acaba por retirar do discurso todas as suas 
ambigüidades. Nosso interesse, pelo contrário, como procuraremos 
mostrar, não é o de desambigüizar os discursos e reduzi-los a oposições 
do tipo “concepção democrática” X “concepção autoritária”, ou 
“discurso conservador” X “discurso reformista” etc., mas o de perceber 
como o discurso trabalha essas ambigüidades próprias a toda linguagem 
simbólica, ou seja, como através delas podem ser feitas várias leituras de 
um mesmo discurso. Isso nos parece ser a chave para entender como o 
discurso estabelece um laço social entre indivíduos que ocupam 
diferentes posições no processo produtivo.  

O estruturalismo critica a idéia de um sujeito humano livre e 
capaz de escolher, sem nenhum tipo de coerção, seus próprios 
enunciados. O sujeito aparece aí antes construí do por uma estrutura, 
cuja existência escapa ao seu controle. Entretanto, esta abordagem não 
concebe a estrutura como um processo contínuo de produção, e por isso 
pode nos levar à visão de uma estrutura imanente, constituída de sujeitos 
e objetos inteiramente acabados.  

Nesse sentido, correríamos o risco de tomar certos significantes, 
por exemplo “povo”, como conceitos em si mesmo, perdendo a visão 
dos discursos como um trabalho de constituição de indivíduos concretos 
em povo e, enquanto tal, abrindo um determinado tipo de espaço para 
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sua ação política.  

Além disso, todo o instrumental proposto por Greimas tem por 
base o estudo de relatos míticos e de contos populares. Entretanto, é 
clara a diferença entre esse tipo de discurso já cristalizado, cuja 
característica principal é ser repetitivo, e o discurso político, de forma 
que foi importante adaptarmos esse instrumental à nossa análise.  

Por outro lado, tomar o discurso político como narrativa parece-
nos legítimo, na medida em que, para constituir os indivíduos em 
sujeitos políticos, voltados para a ação comum, é preciso pelo menos 
torná-los portadores de um passado e de um projeto futuro comum. 
Assim, os discursos, de uma ou de outra forma, estabelecem uma ,crie 
de marcos, realizando uma periodização da história brasileira. Esses 
marcos e essa periodização não têm que ser necessariamente iguais nos 
quatro discursos. Ao contrário, nosso interesse é ver como a história 
comum dos brasileiros é narrada em cada um dos discursos, bem como 
perceber a concepção do Estado e das relações dos homens com o poder 
político que permeia essa narração.  
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PARTE II  
O espaço da política no discurso populista  

Esta segunda parte está dividida em quatro capítulos, 
correspondentes à análise dos discursos de cada um dos quatro líderes 
que nos propusemos a estudar. A análise do discurso propriamente dita 
será precedida de uma breve biografia política do líder, o que nos 
permitirá situar melhor o contexto em que o discurso é pronunciado.  

Antes disso, entretanto, caberia precisarmos, por um lado, a forma 
usada para a seleção dos discursos e, por outro, como adaptamos o 
modelo de Greimas para fins da nossa análise.  

No que diz respeito à seleção do material, inicialmente dividimos 
o conjunto de discursos coletados de cada um dos líderes políticos em 
três grupos:  

1 - discursos da campanha eleitoral para a gestão que nos 
interessava analisar;  

2 - discurso de posse;  
3 - discursos pronunciados durante a gestão.  

Sendo impossível, dentro dos limites deste trabalho, fazermos 
uma análise detida de mais de um discurso de cada líder político, 
tomamos por base o discurso de posse. Esta escolha deveu-se a duas 
razões principais. Em primeiro lugar, o discurso de posse garantiria 
homogeneidade maior à situação de emissão dos discursos. Em segundo, 
frente aos dois outros conjuntos, o discurso de posse seria um material 
privilegiado do ponto de vista de nossa pesquisa, na medida em que é o 
momento de retificação da legitimidade de um poder conquistado 
através de um projeto de ação transformadora referendado pelo todo 
social. Em outras palavras, enquanto os discursos da campanha eleitoral 
ou aqueles pronunciados durante a gestão podem ser dirigidos a um 
público particular (um bairro, um grupo profissional etc.), e tratar de 
problemas específicos (água, aumento de custo de vida, transportes etc.), 
o discurso de posse é, por excelência, a legitimação do poder 
conquistado com a exposição de uma plataforma política dirigida ao 
conjunto da população, através de seus representantes.  




