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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.  
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Entretanto, a decisão de centrar a análise nos discursos de posse 
não nos impediu de, em determinados momentos, fazer referência aos 
demais discursos.  

No que se refere ao instrumental utilizado para a análise, tomamos 
da obra de Greimas o modelo da estrutura actancial. Este autor, a partir 
do estudo do relato mítico e dos contos populares, propõe descrever as 
personagens da narrativa não segundo o que são, mas segundo o que 
fazem (daí o nome de actantes). O mundo infinito das personagens, 
segundo Greimas, poderia ser submetido a uma estrutura paradigmática 
ordenada em pares, onde teríamos: Sujeito/Objeto, 
Destinador/Destinatário, Adjuvante/Oponente. Cada um destes actantes 
define uma classe que pode ser preenchida por atores diferentes, ao 
longo da narrativa: um mesmo ator pode ocupar lugares actanciais 
diferentes, assim como vários atores podem ocupar o mesmo lugar 
actancial na mesma narrativa. Imaginando um relato simples: a princesa 
é raptada por um monstro e o temor se espalha entre os habitantes da 
cidade. O rei incumbe, então, um herói de salvar a princesa. Este, com a 
ajuda de uma fada, consegue vencer o monstro, trazendo de volta a 
princesa, reinstaurando a paz entre os habitantes da cidade. Neste caso 
teríamos que o herói é o Sujeito, a princesa é o Objeto de valor, o 
Destinador é o rei (incumbe o Sujeito da missão), o Destinatário são os 
habitantes da cidade, o Oponente é o monstro e o Adjuvante é a fada 
(auxilia o herói a realizar sua missão).  

Na análise do discurso político segundo o modelo actancial, 
procuramos, em primeiro lugar, tomar cada um dos marcos presentes 
nos discursos como relatos de uma ação, de forma que fosse possível 
dividir cada discurso em determinado número de seqüências. Em cada 
uma delas, procuramos ver como são semantizadas as condições 
responsáveis pelo aparecimento desse marco; quais os atores que 
desenvolvem a ação e quais seus predicados; como é semantizado o 
Objeto de valor, cuja conquista é visada pela ação; quais os predicados 
dos beneficiados pela ação; e, finalmente, como são semantizados os 
atores que contribuíram para o desenvolvimento da ação ou se opuseram 
a ela.  

Em outras palavras, consideramos que os discursos de posse, 
sendo o relato de uma plataforma política, deveriam ter presentes, pelo 
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menos, duas seqüências: uma, relatando o projeto político do orador, e 
outra, opondo esse projeto à situação atual. Com isso em mente, 
tomamos cada um dos quatro discursos e os dividimos em seqüências, 
procurando ver quais atores ocupam os diferentes lugares actanciais em 
cada uma delas. Por Destinador, não entendemos apenas o ator que 
incumbe o Sujeito de uma missão, mas também as condições tidas como 
responsáveis pela ação do ator que ocupa o lugar de Sujeito. Por Sujeito, 
entendemos o lugar actancial ocupado pelo ator que realiza a ação 
relatada na seqüência. Ocupariam o lugar de Objeto de valor os bens 
cuja conquista é visada pelo ator que ocupa o lugar de Sujeito. O 
Destinatário seria o lugar ocupado pelos atores beneficiados pela ação, 
em oposição aos atores que não o foram. Adjuvante seria o lugar dos que 
auxiliam o Sujeito a realizar sua ação, ou os atores semantizados como 
seus aliados, ao passo que oponente é o lugar dos que se opõem à ação 
do Sujeito, seus inimigos.  

Isto feito, vimos que, no mesmo discurso, um mesmo ator poderia 
ocupar um determinado lugar numa seqüência e, em outra, um diferente 
lugar actancial. O ator “povo”, por exemplo, poderia aparecer como 
Sujeito em uma seqüência e, em outra, como Destinatário. Seria 
importante, portanto, ver como cada um dos atores é semantizado, de 
acordo com o lugar actancial que passa a ocupar. Para isso, seguindo 
ainda Greimas, procuramos ver qual é o predicado estático, as 
qualidades atribuídas a cada ator e o predicado dinâmico, a função 
atribuída a cada ator, de acordo com o lugar que ele ocupa na estrutura 
actancial em cada uma das seqüências.  

Sendo nosso interesse tentar ver qual a concepção do Estado e das 
relações dos homens com o poder político que o discurso legitima, 
procuramos descobrir a função predominante em cada seqüência, lendo 
cada uma como relato das conseqüências positivas ou negativas de um 
determinado tipo de contrato político estabelecido entre os homens. Ou 
seja, dado nosso interesse, privilegiamos um tipo de leitura que nos 
permitisse entender cada uma das seqüências como provas, notificando o 
fracasso ou o sucesso de uma determinada forma de conceber as relações 
dos homens com o poder político.  

No final, em forma de anexo, transcrevemos a íntegra dos quatro 
discursos de posse.
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CAPITULO 3  
O favor enquanto espaço da política  

 

Toda a minha carreira política se fez no meio 
do povo, dos pobres, dos humildes e dos 
desamparados, nunca me isolei nas cúpulas e 
nos círculos dos privilegiados. Contei sempre 
com a solidariedade da minha classe, que é a 
classe média, dos profissionais liberais e dos 
homens de livre empresa (...) Minha 
candidatura se me afigura, por todos esses 
motivos, irreversível. Sinto a voz da raça e 
vejo com tristeza São Paulo ausente da direção 
da República há 3S anos. Sinto que estou em 
condições de pôr um fim ao processo de 
comunicação do país, sem recorrer à violência 
ou ao paredão.  
(Adhemar de Barros, em entrevista dada a 
Manchete e publicada a 14/12/63)  

 

Biografia política de Adhemar de Barros  

A carreira política de Adhemar de Barros começa em 1934, 
ao ser eleito deputado estadual pelo antigo PRP. Participara, dois 
anos antes, da Revolução Constitucionalista de São Paulo, com o 
posto de capitão, na qualidade de delegado militar de Aparecida e 
Lorena. Sua atuação no movimento sedicioso levou-o ao exílio no 
Paraguai e na Argentina, onde manteve contatos com políticos 
exilados, principalmente com os próceres do Partido Republicano 
Paulista.  

De 1938 a 1941, é interventor federal no Estado de São 
Paulo. “Desde essa época”, considera Mário Beni, “Adhemar partiu 
para um contato mais pessoal com a opinião pública (...) Naquela 
época não havia televisão, havia apenas transmissões pelo rádio, 
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todas as noites às sete horas ele tinha uma palestra com o povo de 
São Paulo, uma conversação íntima, todas as noites, inclusive sábado 
e domingo. Chamava ‘palestra ao pé do fogo’ e os que tinham rádio, 
de qualquer maneira, em todo o interior ouviam aquela conversa muito 
amigável dele. Isto fez época (...) ele viajava muito ao interior (...) Ele 
tinha aquela conversa de caboclo franco, não era discurso inflamado, 
não (...) falava a linguagem deles (...) falava errado até. Era uma 
novidade, nunca houvera isso, foi daí que surgiu o termo populismo, 
quer dizer, descermos à linguagem do povo para que ele entendesse. E 
ele foi um pioneiro neste sentido, por isso criou esse carisma.”3 

Em 1945 Adhemar funda o Partido Republicano Progressista, 
que em 1946 absorve o Partido Sindicalista e o Partido Agrário 
Nacional, transformando-se em Partido Social Progressista (PSP) (M. 
Beni, 1974). Terá, de então até sua morte, inteiro domínio sobre esse 
partido, que depende essencialmente de seu prestígio popular e de suas 
posições de poder. Procurando estabelecer a diferença entre o PSP e os 
demais partidos da época, a publicação Cadernos do Nosso Tempo, em 
artigo sobre o ademarismo, considera: “(...) o ademarismo não é uma 
expressão típica da política de clientela, embora se utilize de métodos 
clientelísticos. É certo que o ademarismo se acha estruturado, nos meios 
rurais, em uma forma análoga à do PSD. O eleitorado rural de base do 
ademarismo está enquadrado em diretórios locais, dirigido por chefes 
políticos semelhantes aos cabos eleitorais do PSD. E os diretórios 
estaduais contêm elementos representativos dos chefes políticos locais, 
cujo prestígio se apóia na sua capacidade de lhes prestar favores 
clientelísticos. Isto não obstante, as relações do Sr. Adhemar de Barros 
com seu eleitorado rural não são em nada semelhantes às relações dos 
chefes pessedistas com seu eleitorado correspondente. Enquanto estes se 
baseiam na sua capacidade de articular os chefes políticos estaduais, 
que, por sua vez, articulam os chefes municipais, a estes últimos 
incumbindo o contato direto com os eleitores, é o senhor Adhemar de 
Barros, pessoalmente, quem tem influência sobre o eleitorado rural de 
base. Tal influência, a despeito de suas permanentes incursões pelo 
interior, não decorre de contatos diretos com a massa rural. Sua 

                                                           

3 Em entrevista dada a Regina Sampaio e à autora, em 20/06/77. 
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influência é pessoal, mas se exerce por via remota, através da 
popularidade de sua pessoa. Desta forma, cabe reconhecer que o 
ademarismo é distinto do PSD, constituindo o apelo emocional que 
realmente mobiliza o eleitorado rural de base, ao partido competindo, 
unicamente, a tarefa de organizar um eleitorado já previamente 
conquistado pelo Sr. Adhemar de Barros e de proporcionar a este 
eleitorado facilidades ou proteção, para que permaneça fiel ao chefe e 
possa, oportunamente, votar de acordo com suas instruções. Desta 
forma, enquanto os chefes pessedistas dependem do jogo partidário e seu 
êxito está intimamente ligado à eficácia de sua máquina eleitoral, o Sr. 
Adhemar de Barros é quem dá ao seu partido substância política, motivo 
pelo qual, em lugar de depender do partido, tem o partido em sua 
completa dependência e assim pode exercer uma autoridade pessoal e 
ilimitada que nenhum outro chefe político - salvo, talvez, o Sr. Getúlio 
Vargas está em condições de exercer” (Cadernos do Nosso Tempo, n.2, 
1954, p.140-141).  

Em 1947, o PSP lança a candidatura de Adhemar de Barros para 
governador do Estado de São Paulo. Para sua vitória, foi decisivo o 
apoio dado pelo Partido Comunista ao candidato do PSP, que fez 
120.000 votos de legenda, garantindo a vitória de Adhemar, que 
derrotou os três outros candidatos opositores, do PSD, da UDN e do 
PTB (M. Beni, 1974).  

Nas eleições presidenciais de 1950, Adhemar apóia a 
candidatura de Vargas, tendo este conseguido quase um milhão de votos 
em São Paulo. Em 1951, é sucedido no governo de São Paulo por Lucas 
Nogueira Garcez que, apoiado por Adhemar, obteve 672.863 votos, 
derrotando Hugo Borghi (404.786 votos) e Prestes Maia (350.732 
votos). Em 1954, concorre à governança do Estado de São Paulo, 
perdendo as eleições para Jânio Quadros com uma diferença de 18.000 
votos. Um ano depois, é candidato à presidência da República, obtendo 
cerca de dois milhões e quinhentos mil votos, mas perdendo o pleito 
para Juscelino Kubitschek.  

Em 1956, esteve foragido na Bolívia e no Paraguai, em 
conseqüência de mandado de prisão expedido pela Justiça paulista em 
processo que lhe foi movido por Jânio Quadros, então governador de 
São Paulo. Absolvido posteriormente pela Justiça, volta ao país e é eleito 
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prefeito de São Paulo em março de 1957, sobrepujando Prestes Maia, 
candidato apoiado por Jânio Quadros. Em 1958, disputa novamente as 
eleições para a sucessão de Jânio Quadros no governo de São Paulo, 
sendo nessa ocasião vencido por Carvalho Pinto, por uma diferença 
aproximada de 200.000 votos. Volta, em 1960, a concorrer à presidência 
da República, conseguindo novamente cerca de dois milhões e 
quinhentos mil votos e sendo vencido pela segunda vez por Jânio 
Quadros. Em outubro de 1962, defronta-se pela terceira vez com Jânio 
Quadros, conseguindo pela primeira vez uma vitória sobre este ao alçar-
se ao governo do Estado de São Paulo, com vantagem superior a cem 
mil votos (arquivo de O Estado de S. Paulo).  

Adhemar considerava-se “candidato irreversível” à presidência 
da República, em 1965, quando teria que dividir com Carlos Lacerda os 
votos dos anticomunistas. Em entrevista à revista Manchete, quando 
perguntado se se considerava um candidato de direita, definiu nos 
seguintes termos sua posição política: “Não. Sempre fui um populista. 
Por isto caminhei ao lado do Presidente Vargas. Fizemos juntos a 
campanha populista. Tenho horror aos reacionários. Detesto tanto a 
extrema direita como a extrema esquerda, porque ambas são nocivas. 
Estou no centro, com uma política social e progressista. Não sou pelo 
socialismo de Estado, mas prestigio a socialização do progresso e o 
desfrute das riquezas coletivas. Toda a minha carreira política se fez no 
meio do povo, dos pobres, dos humildes e dos desamparados, nunca me 
isolei nas cúpulas e nos círculos dos privilegiados. Contei sempre com a 
solidariedade da minha classe, que é a classe média, dos profissionais 
liberais e dos homens da livre empresa (...) Minha candidatura se me 
afigura, por todos esses motivos, irreversível. Sinto a voz da raça e vejo 
com tristeza São Paulo ausente da direção da República há 35 anos. 
Sinto que estou em condições de pôr um fim ao processo de 
comunização do país, sem recorrer à violência ou ao paredão” 
(Manchete, 14/12/6).  

Em fevereiro de 1964, o PSP realiza sua convenção nacional, 
indicando para a presidência, nas eleições de 1965, a candidatura de 
Adhemar, que teria por companheiro de chapa João Calmon, diretor da 
cadeia de jornais de Assis Chateaubriand. Depois do golpe de 1964, 
Adhemar continua no governo de São Paulo até 1966, quando é cassado 
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e parte em viagem pela Europa. Foi um dos últimos líderes civis que, 
tendo participação destacada no Movimento de Abril, ainda ocupava 
postos de cúpula.  

 

DISCURSO DE POSSE  

Seguindo o procedimento proposto, vemos que, no discurso de 
Adhemar, sua eleição e posse são consideradas como um marco na 
periodização da História brasileira e mais especificamente na de São 
Paulo: “Povo Paulista! Esta é a hora transcendental da nacionalidade”, 
ou então: “São Paulo vibra de emoção brasileira ao abrir de novo, mercê 
de Deus, suas mãos fecundas a todos os brasileiros”.  

Tomando por base esse marco (antes e depois da posse), 
dividimos o discurso em duas grandes seqüências, que foram 
posteriormente subdivididas, de forma que obtivemos quatro seqüências 
menores:  

 

 

Passaremos a transcrever as seqüências, procurando ver quais os 
lugares actanciais ocupados pelos diferentes atores em cada uma delas. 

 

1ª seqüência - Partida do governador 

O discurso é iniciado nos seguintes termos: “Há exatamente 
doze anos, neste mesmo dia, partíamos desta Casa vitoriosos, ouvindo 
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hosanas de glória, e entregávamos o bastão de comando deste Estado, a 
direção deste nobre povo, ao escolhido, ao eleito  pela vontade digna dos  
paulistas (...) Deixamos, no entretanto, uma lição, depois de tantos anos 
de sofrimentos. Uma lição de pertinácia, de constância no ideal, de fé 
profunda e de certeza de que todos os sacrifícios devem ser enfrentados 
com ânimo forte quando a causa é boa. Nunca deixamos de defender os 
humildes, os pequeninos, sem, todavia, atacar os criadores da grandeza 
desta terra prodigiosa”. 

Nesta primeira seqüência, o ator ocupa o lugar actancial de 
Sujeito da transformação e aparece, ao nível da manifestação discursiva, 
em termos da primeira pessoa do plural. Seria legítimo, entretanto, dizer 
que o Sujeito não tem como referente o conjunto público a quem o 
orador se dirige, uma vez que, no contexto, está em oposição ao povo e 
aos paulistas. Apesar de tratar-se da primeira pessoa do plural, a 
seqüência refere-se à ação de Adhemar que, enquanto governador, é o 
Sujeito da entrega de um Objeto, no caso “o bastão de comando deste 
Estado”, a um Destinatário - um outro governador - “ao eleito pela 
vontade digna dos paulistas”. O Destinador, neste contexto, seriam os 
paulistas enquanto conjunto de eleitores.  

 

2a seqüência - O que aconteceu nesses doze anos  

“Há, precisamente, doze anos, iniciamos a caminhada para a 
derrota, a perseguição, o sofrimento. Havíamos escolhido bem? 
Erráramos na procura dos que deviam ouvir aqui os passos dos 
antepassados ilustres que nos precederam? / Só Deus o sabe! / A nossa 
vida, de então para cá, se marcou pela dor, pelas incompreensões. À 
nossa passagem nas caminhadas cívicas, a que levávamos a chama pura 
de um ideal sublime, atiravam-nos as pedras do apodo, da mentira e das 
calúnias. / Só Deus também sabe das horas amargas que vivemos (...) / 
Ao partirmos, o orçamento do Estado era de três bilhões de cruzeiros. 
Hoje ultrapassa a casa dos trezentos bilhões! (...) / Doze anos e uma 
diferença de mais de 297 bilhões de cruzeiros abrindo-se como um 
abismo entre duas épocas. Uma de estabilidade e, outra, de tantas 
incertezas! / Só Deus sabe o caminho que tivemos que trilhar de 
asperezas e dificuldades quase insuperáveis (...)”.  
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Nesta segunda seqüência, o ator que ocupa o lugar actancial de 
Sujeito da transformação aparece, ao nível da manifestação discursiva, 
em termos da terceira pessoa do plural; os “que deviam ouvir aqui os 
passos dos antepassados ilustres que nos precederam”, tem como 
referente, portanto, um outro governador que não Adhemar. Já este tem 
como Objeto de valor o Estado. No que se refere ao ator que ocupa o 
lugar de Destinador, é ambígua sua manifestação ao nível discursivo. 
“Havíamos escolhido bem?” Através da utilização da primeira pessoa do 
plural, o locutor parece incluir-se enquanto ator da escolha, inclusão esta 
negada na seqüência anterior. Seria legítimo, portanto, dizer que o ator 
que ocupa o papel de Destinador tem como referente o conjunto dos 
eleitores, mais Adhemar. O Destinatário é constituído por Adhemar e 
pela população, que sofreram as conseqüências negativas da ação do 
Sujeito. O lugar de Adjuvante é ocupado por expressões como 
“mentiras”, “calúnias” etc.  

A partir dessas duas primeiras seqüências, poderíamos dizer que 
as funções predominantes que aí aparecem são o estabelecimento de um 
contrato, a aceitação do contrato e sua conseqüência, semantizada em 
termos negativos.  

 

3a seqüência - Eleição e posse do novo governador  

“Voltamos ao governo do Estado com a alma aberta, o coração 
sem mágoas, com o único anseio de pacificar São Paulo e unir a família 
paulista, em defesa dos princípios cristãos e democráticos que erigiram a 
grandeza da Pátria brasileira (...) Deus permitiu-nos retornar, pela 
terceira vez, ao comando dos paulistas (...) / Dos olhos esperançados das 
multidões anônimas, retiramos a luz que iluminou o nosso áspero 
caminho, a força que alimentou a nossa resistência física e moral, a 
flama do ideal que nos mandou lutar, enfrentando a todos os óbices, a 
todas as tormentas, porque a luz desses olhos brilha na noite que o 
mundo vive como um chamamento à ordem, à paz e à tranqüilidade, 
hoje encarnadas em nosso anseio de governar na direção das massas 
sofredoras e sem violentar os princípios da livre empresa, vivificadores 
da economia pátria”.  

Deus, que na seqüência anterior era qualificado apenas como 
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possuidor de saber, passa aqui a ocupar, enquanto ator, o lugar actancial 
de Destinador. Neste contexto, o ator Sujeito tem como referente 
Adhemar, apesar da presença da primeira pessoa do plural ao nível da 
manifestação discursiva. O orador não se confunde com as massas 
sofredoras, nem com a livre empresa, nem com a família paulista etc., 
atores que ocupam o papel actancial de Destinatários. As “multidões 
anônimas”, nesta seqüência, aparecem como atores Adjuvantes. O lugar 
de Oponente é ocupado pelos “óbices” e “tormentas”.  

A função predominante nesta seqüência é o estabelecimento do 
contrato anteriormente rompido.  

 

4a seqüência - O projeto de transformação  

“(...) este Estado será, de hoje em diante, mais do que nunca, o 
baluarte das liberdades que enobrecem o homem que traz no âmago do 
ser a centelha divina (...). / Precisamos a todo custo aumentar o padrão 
de vida do nosso povo. Para isso, temos que investir no melhor capital, 
que é a criatura humana, dando-lhe nutrição, educação, habitação 
condigna, condições de trabalho e emprego. Que todos tenham igual 
oportunidade e se desenvolvam em função de suas habilidades e vontade 
de vencer. Que as oportunidades sejam dadas através do aumento do 
número de empregos na indústria, na agricultura e no comércio. Que a 
agricultura tenha a sua taxa de crescimento aumentada, de modo a 
proporcionar ao homem do campo padrão de vida compatível com a 
dignidade humana. Para isso, o Estado deve proporcionar a energia 
elétrica, os transportes, as comunicações, os financiamentos e o bem-
estar social. (...) Temos certeza de contar, para esse desiderato, com a 
compreensão do poder central, com o entendimento nobre de todos os 
governadores e das populações brasileiras de todos os Estados, bem 
como dos países livres que desejam, honestamente, edificar aqui um 
marco de civilização e progresso! / Para isso, contamos firmemente com 
as forças produtoras de São Paulo e do Brasil. Temos certeza que elas 
entenderão o nosso apelo de humanização do capital que, 
democratizado, proporcionará o bem-estar social, a abundância, o 
conforto, a cultura literária, técnica e científica a todos os seres humanos 
que tiveram a felicidade de aqui nascer ou que escolheram esta terra 
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prodigiosa e boa para nela erigir uma vida livre e próspera.”  

“Povo Paulista! (...) / Conto convosco para, auxiliando-nos 
mutuamente, levarmos ao Brasil e ao mundo livre a certeza de que, neste 
solo bendito, nesta terra sacrossanta, nós fazemos do trabalho a oração 
cotidiana, que a Providência há de receber como a mais sublime das 
ofertas e reverter em bênçãos de paz e de entendimento para todos. / 
Assim, as forças do mal não prevalecerão! Assim, o caos será evitado e 
o regime será realmente defendido e preservado! (...) / Que nos 
iluminem hoje as luzes do Espírito Santo para realizarmos um governo à 
altura das tradições deste grande povo! / Que Deus nos ampare e nos 
ajude a levar a grande cruz que já sentimos pesar sobre os nossos 
ombros!”  

Nesta seqüência final, o ator que ocupa o lugar actancial de 
Sujeito aparece, ao nível da manifestação discursiva, em termos de 
primeira pessoa do plural, mas tem como referente o orador, que se 
especifica enquanto ator na pessoa de Adhemar, uma vez que neste 
contexto não é possível confundi-Ia nem com povo, nem com as 
populações de São Paulo ou de outros estados, nem com outros 
governadores, nem com o poder central, nem com as forças produtoras 
ou Deus, Espírito Santo etc., atores que ocupam o papel actancial de 
Adjuvantes. O Oponente tem como ator as “forças do mal”. O Estado 
passa de Objeto a Destinador, devendo proporcionar a energia elétrica, 
os transportes, as comunicações etc., para que o Sujeito possa realizar 
seu projeto de transformação. O Objeto de valor aparece como “o bem-
estar social”, “o aumento do padrão de vida” etc., cujo ator Destinatário 
é o povo.  

A função predominante nesta seqüência é o estabelecimento de 
um novo contrato.  

Um quadro permitiria ver melhor as transformações dos lugares 
ocupados pelos atores na estrutura actancial, dentro das seqüências 
vistas (ver à página seguinte).  

O discurso, no nível superficial de sua manifestação, 
aparentemente refere-se à história pessoal do locutor, que narra as 
vicissitudes enfrentadas até assumir novamente o governo de São Paulo, 
para em seguida expor sua plataforma de ação política. Entretanto, ao 
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examinarmos as relações que se estabelecem entre os diferentes atores, 
através dos deslocamentos destes na estrutura actancial, poderíamos 
admitir a hipótese de que as duas grandes seqüências se articulam, cada 
uma sob forma de provas notificando o fracasso ou o sucesso de um 
certo modo de conceber a relação dos homens com o poder político ou 
com o Estado. O fracasso deve ser considerado a negação de um 
determinado tipo de relação e, o sucesso, a afirmação de outro tipo de 
relação.  
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Assim, teríamos que a relação negada corresponde à situação em 
que os homens, servindo-se de seu poder político, assumem o lugar de 
Destinador, entregando o Estado a um Outro. A aceitação desse contrato 
tem uma conseqüência negativa: o Outro faz do Estado um Objeto de 
seu poder, transformando os homens em Destinatários e sujeitando-os, 
assim, à sua dominação.  

A relação afirmada seria aquela em que o Destinador, em um 
primeiro momento, é Deus, que elege o ator que ocupa o lugar de Sujeito 
da transformação. Neste caso, a conseqüência é positiva: o Sujeito é o 
eleito de Deus, o Estado é o Destinador. O Objeto de valor é o bem-estar 
social do povo, que aparece aí como Destinatário.  

Entretanto, seria muito apressado concluirmos, a partir disso, 
que o relato que Adhemar faz do passado através de sua biografia 
pessoal, e o da oposição entre duas épocas- uma de estabilidade e outra 
de incertezas — encobre uma crítica ao processo eleitoral, feita à 
democracia liberal pelo pensamento autoritário. E ainda mais superficial 
seria concluirmos, a partir da oposição “democracia” X “autoritarismo”, 
que o orador, apesar de falar para o povo em geral, tenta atrair apenas 
uma camada social com tendências autoritárias; ou ainda, concluir que o 
populismo latino-americano é essencialmente um regime autoritário, 
diferente do europeu na medida em que tem por base as classes 
populares.  

Reduzir o discurso a essa oposição — “democracia” X 
“autoritarismo” — seria empobrecê-lo muito. Ao contrário, o que parece 
é que o orador faz uma conciliação entre essas duas concepções 
contraditórias. Por um lado, enquanto chefe do executivo, aparece como 
Sujeito da transformação e sua relação com os indivíduos não é mediada 
por nenhuma organização, o que indica um modelo mais próximo de 
uma concepção autoritária; por outro, em nenhum momento o povo é 
destituído de seu poder de escolha e de seu poder de influenciar o quadro 
político, já que ocupa o papel de Adjuvante. O fato de o povo não 
aparecer exclusivamente como Destinatário, mas ocupar também o papel 
de Adjuvante, indica que o discurso não o reduz a uma situação 
totalmente passiva. O Objeto de valor é apresentado, na seqüência final, 
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como o bem-estar social, o aumento do padrão de vida, e também como 
as liberdades democráticas. É fundamental, portanto, vermos qual é o 
sentido que assumem no discurso de Adhemar as transformações 
ocorridas nas diferentes posições dos atores, antes de dizermos que uma 
das concepções é a que está sendo afirmada e que a outra teria um 
caráter puramente retórico. O que nos parece importante é, ao contrário, 
procurar apreender estas ambigüidades constitutivas do próprio discurso 
político, antes de reduzi-las a um conjunto coerente, ou explicar a 
coexistência de elementos pertencentes a concepções distintas quer 
através da irracionalidade do orador, quer da irracionalidade de seu 
público. Seria importante ver a linguagem simbólica como 
necessariamente ambígua e aberta, ambigüidade e abertura que dão força 
a um discurso político que, ao procurar encobrir os conflitos sociais, ao 
mesmo tempo, e por causa disso, tem que abrir grande leque de 
possibilidades, de forma a incluir e transformar em seu público o maior 
número possível de indivíduos, apesar de suas diferenças. Valeria a 
pena, portanto, determo-nos mais na predicação dos diferentes atores 
para compreendermos, por um lado, qual o tipo de Estado afirmado pelo 
discurso - através da junção de elementos pertencentes a concepções 
políticas distintas e, por outro, qual a concepção da relação dos homens 
com o poder político que o discurso afirma e como, através dele, os 
indivíduos são interpelados a legitimar essa concepção.  

Procuraremos, assim, citar mais alguns trechos das seqüências 
transcritas, retomando-os para analisar como os diferentes atores são 
classificados, qualificados (predicado estático a eles atribuído) e quais as 
suas funções (predicado dinâmico).  

O povo, enquanto ator, só aparece na seqüência final. Nas 
demais seqüências, os atores são: “conjunto de eleitores”, “populações”, 
“multidões anônimas”. Esse conjunto é classificado através de termos 
como “brasileiros”, “humildes”, “criadores da grandeza desta terra”, 
“criatura humana”, “iniciativa privada”, “família paulista” etc. O que 
podemos observar é que esta classificação não é feita segundo o mesmo 
paradigma, o que parece ter como efeito neutralizar as diferenças sociais 
presentes nessa totalidade. A forma usada para tal qualificação reforça 
esse efeito, como podemos observar nos seguintes trechos:  

 “São Paulo é a prova mais viva e intensa da capacidade criadora 
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dos brasileiros de todos os Estados e de estrangeiros de todas as 
latitudes, corolário de uma vocação universalista que apazigua 
divergências, nivela desacertos sociais, humaniza incompreensões 
raciais e polariza a glória da vivência dentro das liberdades humanas (...) 
/ São Paulo é, portanto, o Brasil em síntese neste conglomerado humano 
que se projeta na ansiedade de dilatar as fronteiras do entendimento e 
crescer, vivo e sereno, como potência capaz de influir na paz mundial, 
com o seu exemplo de fraternidade universal, que faz o estrangeiro se 
sentir, aqui, como se estivesse em sua própria casa / (...) o homem que 
traz no âmago do ser a centelha divina, tão amplamente visível em seus 
sentimentos, na inteligência, nas manifestações da arte, da cultura e no 
esplendor das expressões religiosas”.  

Esta série de qualificações conota a totalidade como sendo 
formada por elementos que, apesar das diferenças sociais, raciais e 
nacionais, são fundamentalmente iguais enquanto indivíduos isolados - 
“o homem que traz no âmago do ser a centelha divina”. O que permite 
fazer de São Paulo um todo unido é a presença de uma vocação comum 
que neutraliza as demais diferenças. “Humildes”, “criadores da riqueza”, 
“iniciativa privada”, embora termos que fazem uma ligeira alusão a 
diferenças sociais, apelam para uma identidade tida como fundamental, 
que as desqualifica.  

No que diz respeito às funções deste conjunto, na primeira 
seqüência — na prova que notifica o fracasso de um tipo de contrato — 
os “paulistas”, enquanto conjunto de eleitores, têm como função 
“escolher”. Na prova que notifica o sucesso — na seqüência final — a 
função do povo é expressa em termos dos verbos “trabalhar”, “auxiliar”, 
“respeitar”: “Conto convosco [povo paulista] para, auxiliando-nos 
mutuamente, levarmos ao Brasil e ao mundo livre a certeza de que, neste 
solo bendito, nesta terra sacrossanta, nós fazemos do trabalho a oração 
cotidiana, que a Providência há de receber como a mais sublime das 
ofertas e reverter em bênçãos de paz e de entendimento para todos”.  

“São Paulo é uma trincheira cristã da democracia. Respeitai este 
princípio e nós lutaremos para que possais viver felizes!” Poderíamos 
dizer, portanto, que a transformação ocorrida implica, por um lado, a 
negação de uma ação essencialmente política (o voto) que tem por 
referência o todo social e, por outro, a afirmação de uma ação mais 
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próxima à prática religiosa que tem por referência uma prática de 
transformação, sobretudo, individual. A esse todo que compõe o povo, o 
discurso atribui um desejo mais econômico do que propriamente político 
(“Precisamos a todo custo aumentar o padrão de vida do nosso povo. 
Para isso, temos que investir no melhor capital, que é a criatura humana, 
dando-lhe nutrição, educação, habitação condigna, condições de trabalho 
e emprego”), cuja concretização aparece expressa em termos do 
deslocamento do Estado do lugar de Objeto de valor para Destinador, e 
da constituição do chefe do executivo (a pessoa do orador) em Sujeito da 
transformação. Passaremos a examinar como são predicados cada um 
destes atores, ao ocuparem os diferentes lugares actanciais.  

Como vimos, na primeira seqüência, Deus é qualificado como 
possuidor de um saber: o orador, ao relatar seu passado de sofrimento, 
repete inúmeras vezes “Só Deus o sabe”. Quanto à função, a este ator é 
atribuído um poder: “permitiu-nos retomar”, ou ainda, “À Providência, 
portanto, que rege o destino dos homens e do mundo, elevamos a nossa 
primeira palavra de amor e de gratidão para agradecer as vitórias e as 
derrotas”. Deus aparece, assim, enquanto fonte de poder, com toda a 
ambigüidade daquele que “escreve certo por linhas tortas”, podendo 
promover vitórias ou derrotas para o mesmo ator. Tentando relacionar a 
forma como Deus e os indivíduos são semantizados, observamos que 
existe uma certa aproximação entre estes dois elementos, tanto no nível 
da manifestação discursiva — “o homem que traz no âmago do ser a 
centelha divina” — como ao nível da estrutura actancial — ambos os 
atores sofrem um deslocamento do lugar de Destinador para, na 
seqüência final (que notifica o sucesso), ocuparem conjuntamente o 
lugar de Adjuvante. Isso já parece indicar que a afirmação do fracasso 
ou do sucesso de uma determinada maneira de conceber a relação dos 
homens com o poder político e a transformação do Estado em 
Destinador são feitas de maneira muito sutil: identidade e diferenças são 
estabelecidas entre os homens e Deus. É apenas no momento em que os 
indivíduos semantizados em termos de “populações brasileiras de todos 
os estados”, “poder central”, “forças produtoras”, “governadores” etc., 
passam a ocupar o mesmo lugar actancial de Deus, que o povo se 
transforma em ator Destinatário e o Estado, não se confundindo com 
esta categoria, passa a ser o Destinador.  
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A forma através da qual Adhemar é predicado nos permitirá 
entender melhor a lógica destas transformações.  

A qualificação de Adhemar é feita através da intersecção de dois 
repertórios que o identificam, por um lado, com o povo e, por outro, com 
Deus, como podemos observar nos seguintes trechos:  

1 - “(...) não alimentamos ódios nem rancores. Voltamos (...) 
com a alma aberta, o coração sem mágoas, com o único anseio de 
pacificar São Paulo e unir a família paulista, em defesa dos princípios 
cristãos e democráticos que erigiram a grandeza da Pátria brasileira.”  

2 - “No cenário brasileiro representamos uma política que 
acredita no ser humano, uma política de verdade e de sinceridade que se 
contrapõe à política de segredos e tergiversações.”  

3 - “Daí ser legítima a reivindicação que ora fazemos de sermos 
o primeiro governante neste país que dá prioridade à ciência e à 
tecnologia como instrumentos básicos para o desenvolvimento (...) / 
Dentro das linhas mestras que traçamos para o nosso governo, queremos 
destacar, como das mais importantes, as relativas ao desenvolvimento 
científico e tecnológico. / Cremos desnecessário justificar essa 
orientação que vem sendo seguida pelos países mais avançados do 
mundo atual, os quais, prioritariamente, têm concentrado todos os 
esforços para fomentar, ao máximo, tudo o que diz respeito à ciência 
básica e à tecnologia”.  

A “alma aberta”, o “não alimentar de ódios” etc., qualificam-no 
através de um repertório de valores morais semelhante ao utilizado na 
qualificação do povo. Esta identidade é reforçada pelo fato de ambos — 
Adhemar e a população — ocuparem o mesmo lugar actancial de 
Destinatário na seqüência que notifica o fracasso.  

A consideração de que é o primeiro governador que dá 
prioridade à ciência parece dotá-lo de um saber que por um lado, 
estabelece semelhança com a qualificação de Deus, possuidor de saber, e 
por outro, opõe o saber divino “que escreve certo através de linhas 
tortas” ao saber positivo da ciência.  

No que se refere às funções atribuídas a Adhemar, citaremos 
apenas três trechos, já que as funções compreendem toda a plataforma 
política a ser realizada pelo orador durante seu governo, o que ocupa a 
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maior parte do discurso.  

1 - “Precisamos a todo custo aumentar o padrão de vida do 
nosso povo. Para isso, temos que investir no melhor capital, que é a 
criatura humana, dando-lhe nutrição, educação, habitação condigna, 
condições de trabalho e emprego. Que todos tenham igual oportunidade 
e se desenvolvam em função de suas habilidades e vontade de vencer. 
Que as oportunidades sejam dadas através do aumento do número de 
empregos na indústria, na agricultura e no comércio. Que a agricultura 
tenha a sua taxa de crescimento aumentada, de modo a proporcionar ao 
homem do campo padrão de vida compatível com a dignidade humana. 
Para isso, o Estado deve proporcionar a energia elétrica, os transportes, 
as comunicações, os financiamentos e o bem estar social”.  

2 - “Esta é uma democracia. Respeitai-a e vivereis felizes! 
/Repetimos essa advertência já feita na plataforma de candidato à 
Presidência da República, em 1961 ao assumirmos o Executivo de São 
Paulo e ao nos dirigirmos aos que terão que lidar com o nosso governo 
porque este Estado será, de hoje em diante, mais do que nunca, o 
baluarte das liberdades (...) / São Paulo é uma trincheira cristã da 
democracia. Respeitai este princípio e nós lutaremos para que possais 
viver felizes!”  

3 - “Àqueles que nos buscam para reivindicar posições ou meios 
de progresso pessoal, o nosso apelo para que procurem o comércio, a 
indústria, as atividades particulares, porque o Estado só se abrirá para os 
abnegados, os apóstolos do civismo, os que não se acomodam com a 
miséria dos humildes, os que consideram a função pública como um 
sacerdócio”.  

No primeiro trecho citado, onde o orador enumera o que vai 
fazer em relação ao povo, suas funções aparecem em flagrante 
contraição com a forma usada para qualificar o povo. Em oposição à 
forma positiva e à igualdade fundamental, conotada na qualificação dos 
indivíduos que compõem o povo paulista, este aparece agora marcado 
por divisões. É composto por indivíduos com baixo padrão de vida, sem 
nutrição, sem educação, sem habitação condigna etc. Estas diferenças, 
entretanto, não têm raízes na sociedade ou na forma através da qual a 
riqueza é apropriada; logo, independem de mudança para que possam ser 
resolvidas. O que permite esse deslocamento do problema, ou seja, que 
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os conflitos sociais sejam retirados do âmbito das relações sociais e 
explicados como dependentes da ação do executivo, é a forma através da 
qual o Estado é concebido.  

Enquanto Destinador, o Estado não aparece como o instrumento 
de uma classe ou grupo social (vimos que nesta seqüência 3 os 
diferentes grupos sociais passam a ocupar o lugar de Adjuvantes, não se 
confundindo, portanto, com o Estado). O Estado tampouco aparece 
apenas como um disciplinador das relações sociais. Ao contrário, é 
semantizado sobretudo como um suporte inesgotável de recursos, e 
realiza-se no Projeto de transformação como doador deles: “O Estado 
deve proporcionar a energia elétrica, os transportes, as comunicações” 
etc. Nas duas seqüências que notificam o sucesso de uma determinada 
forma de conceber as relações dos homens com o poder político, o fato 
de o Estado ocupar o mesmo lugar actancial ocupado por Deus parece 
reforçar essa imagem do Estado como ser transcendental, no sentido de 
fonte inesgotável de recursos. A transcendentalidade do Oponente, 
expressa em termos de “forças do mal”, parece também confirmar esta 
hipótese.  

As contradições, portanto, não estão no interior do conjunto 
composto pelo povo; as duas concepções opostas referem-se, por um 
lado, ao Estado enquanto Objeto de um indivíduo que se serve dele, 
abandonando a população; e, por outro, a um executivo cujo chefe é o 
escolhido do povo, investido nessa função com a permissão divina, e 
podendo transformar o Estado, fonte inesgotável de recursos, em 
máquina de distribuição de favores, o que permitiria a pacificação do 
social.  

Retomando nossa proposição inicial, vemos aqui ainda a 
convivência da concepção democrática e da autoritária. O chefe do 
executivo como Sujeito da transformação e sua relação direta com o 
povo, sem a mediação de nenhuma instituição, são fatos que sugerem 
uma formulação autoritária, ao passo que a caracterização do Estado 
como baluarte das liberdades indica uma visão mais democrática. 
Entretanto, estas proposições, ao serem acionadas pelo discurso, 
parecem obedecer a uma lógica muito específica de legitimação do 
Estado e da relação dos homens com o espaço da política.  
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O discurso institui esse espaço como uma esfera transcendental 
e, como tal, capaz de doar uma série de bens aos indivíduos constituídos 
em povo. A categoria “povo” remete a um conjunto de indivíduos 
pulverizados, que têm no Estado o único meio para a realização de suas 
necessidades. O Sujeito da transformação, enquanto chefe do executivo, 
quando qualificado positivamente na seqüência final, coloca-se como 
mediador entre a esfera transcendental e o povo — “os que não se 
acomodam com a miséria do povo”, “os apóstolos do civismo”, “os que 
consideram a função pública como um sacerdócio”.  

O elemento de arbítrio presente no favor, que poderia tornar 
abominável a máquina estatal enquanto distribuidora de favores, o que 
constituiu a pedra de toque da crítica ao ademarismo — é neutralizado 
pela identificação do chefe do executivo com a justiça divina. Mesmo 
através de “linhas tortas” se acabará “escrevendo certo” e os justos, os 
que trabalham e respeitam a democracia, acabarão sendo favorecidos 
pelo Estado, que pode favorecer a todos. O significante “democracia”, 
ao invés de ser abstração, pura fraseologia que fazia parte do ideário 
europeu num determinado estádio do desenvolvimento capitalista, e que 
aqui estaria deslocado, adquire significação muito precisa — um Estado 
que se abre para atender às necessidades dos indivíduos, promovendo 
assim a paz social, permitindo que o todo social apareça como um todo 
coeso, não havendo razões para conflitos: “Que todos tenham igual 
oportunidade e se desenvolvam em função de suas habilidades e vontade 
de vencer”. O Oponente tem um caráter a-social, sobrenatural — as 
“forças do mal” — aparecendo como um agente maléfico no interior do 
próprio social.  

Assim, os atores que compõem a estrutura actancial na 
seqüência final — que notifica o sucesso de uma determinada concepção 
da relação do homem com o poder político — são construídos de 
maneira especular (no sentido de espelho), o que lembra as colocações 
de A1thusser a respeito da forma como a ideologia cristã interpela os 
indivíduos em sujeitos. Teríamos, por um lado, Deus e, por outro, 
Adhemar e o povo, seu espelho e seu reflexo. O que talvez explicasse a 
ambigüidade da primeira pessoa do plural que, de acordo com o 
contexto, tem referentes distintos.  

O orador se dirige aos indivíduos como o escolhido de Deus. E 
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diz:  

Nós formamos uma multidão de eleitores livres para apoiar ou 
não o escolhido de Deus. Nós erramos, escolhemos mal, fomos punidos, 
sofremos, vivemos uma época de incertezas, tivemos todos o mesmo 
destino, somos paulistas e temos no âmago do ser a centelha divina. Por 
isso Deus, que rege os destinos dos homens e do mundo, atendendo ao 
apelo dos olhos esperançados das multidões anônimas, mandou-me de 
volta para constituí-los em povo — esta é a hora transcendental da 
nacionalidade — e destinar-lhes um Estado capaz de favorecê-los. Se o 
povo respeitar esta democracia, nós lutaremos para que possa ser feliz. 
Se fizerem do trabalho a oração cotidiana, a Providência a receberá 
como a mais sublime das ofertas e reverterá em bênçãos de paz e 
entendimento.  

Deus transformou-os de multidões anônimas em um povo, vocês 
têm portanto que se sujeitar à sua vontade — assim como eu me sujeitei 
e fui transformado em governador — de forma a poder receber todos os 
favores do Estado — encarnação da vontade divina — que se abrirá aos 
apóstolos do civismo.  

E, assim, as forças do mal não prevalecerão.  

Vimos, portanto, que o discurso de Adhemar, ao acionar os 
mesmos significantes que os demais discursos, procura legitimar uma 
concepção muito particular do Estado e das relações dos homens com a 
esfera política. Certa semelhança é estabelecida entre o Estado e a esfera 
transcendental, constituindo aquele uma fonte inesgotável de doação de 
bens. O orador, ao se colocar como mediador entre o transcendental e o 
povo, transforma o Estado no lugar para o qual os homens devem se 
voltar na expectativa da realização de suas necessidades individuais, que 
serão atendidas de acordo com habilidades e vontade de vencer de cada 
um.  

Tentar saber como essa concepção pôde ser eficaz nos remeteria 
à análise do público que apoiou Adhemar, procurando esclarecer a 
posição ocupada por ele no processo produtivo, e sua relação com os 
demais grupos sociais no período. Seria ainda necessária uma análise da 
conjuntura política e econômica da época e isto, por si só, exigiria uma 
pesquisa à parte, cuja realização não é possível no âmbito deste trabalho.  
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F. C. Weffort (1967), entretanto, dá-nos pistas importantes para 
o entendimento desses problemas quando, ao comparar o eleitorado 
ademarista e o janista nesse período, faz as seguintes considerações: 
“Quem tenha acompanhado superficialmente a apuração dos resultados 
das últimas eleições paulistas [eleições de 1962] terá percebido que a 
penetração ademarista foi muito mais intensa no interior do Estado que 
na capital, e nesta atingiu especialmente os bairros populares mais 
centrais e antigos, tendo a votação janista alcançado suas maiores 
vantagens nos bairros da periferia. Esta simples observação denuncia o 
caráter pequeno-burguês da influência ademarista. São regiões onde o 
operariado constitui minoria ou não existe, mas que já receberam, como 
o Estado em seu conjunto, o impacto do crescimento capitalista” (F. C. 
Weffort, 1966, p.179).  

Analisando o papel da pequena burguesia, o autor considera que 
“as condições de existência pequeno-burguesa, urbana ou rural, não 
importa, obstam, ao invés de promover, a coesão de classes e a ação 
política comum, pois se configuram de tal modo que, como diz G. 
Lukács, ‘uma plena consciência de sua situação lhe desvendaria [à 
pequena burguesia] a ausência de perspectiva de suas tentativas 
particularistas, face à necessidade da evolução’. Assim, ela só encontra 
sua unidade de classe, só encontra a comunidade na luta política através 
da submissão a um senhor, que lhe vem de fora, da luta política movida, 
basicamente, pelos interesses de outras classes. Ela só pode aparecer, 
manifestar-se como classe, no momento mesmo em que aparece como 
massa devotada a um chefe” (id., ib., p.178). 

A analogia histórica mais imediata que fundamenta tal argu-
mentação encontra-se nas relações entre o pequeno camponês e Luiz 
Bonaparte, analisadas por Marx no 18 Brumário: “Na medida em que 
milhões de famílias camponesas vivem em condições econômicas que as 
separam umas das outras, e opõem o seu modo de vida, os seus 
interesses e sua cultura aos das outras classes da sociedade, estes 
milhões constituem uma classe. Na medida em que existe entre os 
pequenos camponeses apenas uma ligação local e em que a similitude de 
seus interesses não cria entre eles comunidade alguma, ligação nacional 
alguma, nem organização política, nessa medida não constituem uma 
classe. São conseqüentemente incapazes de fazer valer seus interesses de 
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classe, em seu próprio nome, quer através de um parlamento, quer 
através de uma convenção. Não podem representar a si próprios, mas 
devem ser representados. Seus representantes devem aparecer, ao 
mesmo tempo, como senhores, como uma potência governamental 
absoluta, que os protege das outras classes e envia-lhes do alto a chuva e 
o bom tempo” (K. Marx, 1944, p.98).  

Analisando a situação específica da pequena burguesia paulista, 
Weffort considera que “com o surto de desenvolvimento econômico nos 
últimos anos, essas camadas médias vêem-se ameaçadas socialmente 
(...) O ademarista típico, (...) imagina, certamente, um Estado protetor, 
assistencial, ao qual se possa recorrer em caso de dificuldade, sem os 
impedimentos técnicos de uma burocracia racional e impessoal. O viver 
tranqüilo é a aspiração essencial do pequeno burguês que nos momentos 
de ascensão luta para garantir as condições de estabilidade sobre as quais 
o futuro constitui sempre uma ameaça. (...) Atualmente, estas camadas 
sentem-se desamparadas e ansiosas por uma volta ao seu passado de 
pequeno-burguês estável ou ascendente; mantêm nítida a lembrança do 
período em que a vida lhes era mais fácil nos progressos do pequeno 
comércio e nos arranjos com o serviço público. É o período das famosas 
realizações ademaristas que, bem ou mal, proporcionaram alguns 
resultados para o pequeno comércio, e que coincidem com a fase de 
guerra e de pós-guerra, que proporcionaram grande impulso ao 
comércio. Atualmente, porém, as possibilidades do enriquecimento 
pequeno-burguês reduzem-se progressivamente, e estas camadas 
começam a sentir a ameaça de proletarização que significa, no seu caso, 
uma decadência.  

Adhemar de Barros tem persistido porque tem conseguido man-
ter a esperança destes setores” (id., ib., p.180). 

O autor mostra como a intranqüilidade política associada a Jânio 
Quadros é uma oportunidade valiosa para Adhemar firmar seu prestígio. 
Ele aparece a seus seguidores como o patriarca acessível, generoso e 
bom, em oposição a Jânio, que aparece como o homem duro, moralista, 
enérgico, ríspido, e quase inacessível. (F. C. Weffort, 1965) Na raiz do 
ademarismo há sem dúvida um profundo ressentimento social. 
Considera, entretanto, o autor, que seus seguidores, mesmo em face das 
dificuldades atuais, “mantêm acesa a esperança da ascensão, mas 
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figuram-na de forma muito particular. Esperam ascender 
individualmente através das fissuras da estrutura social, que ainda 
concebem de maneira tradicional, fixa e rígida, dividida em dois grandes 
conjuntos estáveis: os ‘pobres’ e os ‘ricos’. Sentem-se marginais a estes 
dois grandes grupos e pressionados para baixo (...) o ressentimento 
ademarista exprime, em última instância, a amargura do lúmpen, do 
‘desfavorecido da sorte’, que ainda se imagina em uma sociedade onde o 
privilégio é atribuído por nascimento e onde o Estado teria por função 
abrir-lhes a possibilidade de superar o infortúnio de um nascimento 
pobre. Tendem, portanto, a uma posição conservadora, a uma 
expectativa típica da classe marginal em face do poder, que deve 
conservar os ‘remediados’ e suprir os desafortunados. Deste modo, a 
pequena burguesia tende, sob o ademarismo, a assimilar o 
comportamento do lúmpen, pois, diversamente das camadas médias 
tradicionais, não possui nem mesmo um nome que lhe daria a 
compensação de uma dignidade social passada” (id., ib., p.181).  

Esta análise de Weffort, ao tratar dos conteúdos típicos do 
ademarismo, de maneira nenhuma pretende que eles coincidam com os 
pensamentos de cada ademarista, nem que o ademarismo seja um 
fenômeno exclusivo dos indivíduos que pertencem a uma determinada 
camada social. Entretanto, o próprio estabelecimento de conteúdos 
ideológicos típicos encobre a dinâmica das representações ideológicas. 
Encobre o caráter ambíguo e aberto delas, bem como o fato de serem 
suportadas e suportarem práticas sociais que nem sempre obedecem a 
um modelo rígido e unidimensional.  

Assim, não é difícil encontrarmos certos conteúdos típicos da 
pequena burguesia em indivíduos pertencentes a outros grupos sociais. 
Assim, por exemplo, encontramos uma concepção da estrutura social 
rígida e fixa, dividida entre dois grandes conjuntos, “ricos” e “pobres”, 
entre operários que se, por um lado, estabelecem algumas vezes 
separação entre eles e os pobres, alimentando projetos de ascensão 
individual, por outro, utilizam essa mesma separação entre ricos e 
pobres para definir sua própria identidade, incluindo-se na categoria dos 
“humildes” e “desamparados”, alimentando portanto a esperança de uma 
redenção vinda de fora. Nesse sentido, o apelo ademarista — a imagem 
do líder hipostasiada no divino, o caráter transcendental do Estado etc. 
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— poderia ter para eles a mesma eficácia. Assim, não teríamos 
necessariamente que explicar o grande número de votos obtidos por 
Adhemar entre os operários apenas pela penetração de uma ideologia 
pequeno-burguesa no interior dessa classe. Seria antes necessário ver 
como as ambigüidades presentes no discurso permitem que dele possam 
ser feitas várias leituras, e como através delas o discurso estabelece um 
laço social entre indivíduos que ocupam posições diferentes no processo 
produtivo.  

Cardoso (1964), numa pesquisa realizada com empresários, 
mostra como estes não se identificam subjetivamente com o governo e 
como, ao se colocarem subjetivamente como povo, encontram motivo 
para exigir do Estado proteção e vantagens materiais. O empresário tira, 
assim, conclui o autor, o máximo de proveito do fato de pertencer à 
classe economicamente dominante, sem ser povo totalmente, do ponto 
de vista político.  

A análise do discurso permite-nos, portanto, ver como ele 
trabalha sobre uma série de significantes que, ao serem acionados no 
discurso, reelaboram, reconstituem, reordenam uma série de 
representações presentes de maneira mais ou menos organizada em seu 
público, na tentativa de legitimar o poder conquistado. Se o ademarismo 
só tem persistido porque consegue manter “a esperança dos setores que o 
apoiaram”, parece-nos de importância fundamental notar que o discurso 
também cria seu público, classificando-o, e qualificando-o na tentativa 
de ampliá-lo cada vez mais, ao mesmo tempo em que cria o próprio 
objeto de sua esperança. Constitui assim, em povo, aqueles que não têm 
nome, nem podem localizar seu desejo, definindo, por um lado, sua 
vontade e seus anseios e, por outro, apontando para o lugar e a condição 
de realização deles.  

Passaremos a ver agora qual a concepção do Estado e da relação 
dos homens com seu poder político que permeia o discurso de posse de 
Miguel Arraes, procurando constatar as diferenças presentes nos dois 
discursos, apesar de eles utilizarem, em grande parte, os mesmos 
significantes.  




