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CAPÍTULO 5  
A justiça enquanto espaço da política  

 

(...) certas orientações da campanha eleitoral, 
traçadas por pessoal técnico da televisão (...), 
parecendo que eram boas, atrapalhavam como o 
diabo, porque eram técnicas demais, quer dizer, era 
muito show demais. Dou um exemplo: uma lavadeira 
ia lá e declarava o seu apoio a mim, mas só que era 
evidente que era uma lavadeira escolhida a dedo, 
compreende? Então era ‘aquela’ lavadeira, o que 
significava que as lavadeiras iam votar em mim. E o 
público... o povo parece bobo, mas não é bobo 
quanto parece, quer dizer, o sujeito via logo que era 
uma lavadeira de ‘balaio’, quer dizer, de ‘viveiro’, 
não é? Isso atrapalhava a gente (...)  
(“As confissões de Lacerda”)  
 
Em todo esse período no Governo da Guanabara, por 
exemplo, o meu esforço foi colocar o povo do meu 
lado para neutralizar todos os que estavam contra o 
povo. E que estavam comigo porque achavam que eu 
estava com eles. Eu vou chamar isto de ‘a menta-
lidade Jockey Club’, porque havia aqueles senhores 
que achavam este Lacerda formidável, ‘puxa, é o 
único líder que nós temos para combater o 
comunismo no Brasil’. Mas nunca pensavam em 
termos de um líder que fosse capaz de acabar com o 
comunismo para fazer uma coisa melhor. Melhor que 
o comunismo e melhor também que as coisas deles.  
(“As confissões de Lacerda”)  
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Biografia política de Carlos Lacerda  

Estudante de Direito, abandonou o curso em 1935, quando 
cursava o terceiro ano, passando a se dedicar ao jornalismo. Até essa 
data era comunista, lendo em 1934 um manifesto de Luiz Carlos Prestes 
no Teatro João Caetano. Foi preso várias vezes, passando depois a ser 
um dos maiores combatentes do comunismo.  

A carreira jornalística começou em 1930, no Diário de Notícias. 
Trabalhou depois na revista Diretrizes com Samuel Wainer e, em 
seguida, no O Jornal de Assis Chateaubriand, de onde saiu por se 
recusar a desmentir uma entrevista que fora dada por um ministro do 
Estado Novo.  

Em 1945 já trabalhava no Correio da Manhã, onde publicou 
uma entrevista de José Américo de Almeida, que praticamente acabaria 
com o controle exercido sobre a imprensa, na época, pelo Departamento 
de Imprensa e Propaganda.  

Em 1947 teve sua primeira experiência como político: 
candidatou-se a vereador pelo Distrito Federal, obtendo 36.400 votos e 
sendo o candidato mais votado naquelas eleições. Renunciou ao seu 
mandato devido à “Lei orgânica”, que determinava que os vetos do 
prefeito fossem apreciados pelo Senado da República e não mais pela 
Câmara dos Vereadores. A partir de então, voltou a dedicar-se 
exclusivamente ao jornalismo, fundando em 1949 a Tribuna da 
Imprensa, título da coluna política que anteriormente mantivera no 
Correio da Manhã. Nesse jornal fez uma série de campanhas, das quais 
se destacaram a campanha de ajuda aos nordestinos (“Ajuda teu irmão”), 
a campanha contra a exploração do lenocínio pela polícia e, sobretudo, 
as campanhas contra Getúlio Vargas e o jornal Última Hora que 
culminaram com o assassinato do Major Rubens Vaz.  

Em 1954, apresentou sua candidatura a deputado federal pela 
UDN, sendo eleito com 150.000 votos, passando então a ser o grande 
líder da oposição na Câmara.  

Nas eleições presidenciais de 1955 apoiou a candidatura de 
Juarez Távora, que perdeu para Juscelino Kubitschek, tendo João 
Goulart sido eleito vice-presidente. Depois dos resultados eleitorais, 
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Lacerda envolveu-se num movimento que visava impedir a “volta do 
getulismo” com a posse dos candidatos eleitos, advogando a necessidade 
de um golpe militar. A 4 de novembro, publicou um editorial na Tribuna 
da Imprensa intitulado “Esta é a hora da decisão para as Forças 
Armadas” onde, referindo-se a Juscelino e a Jango Goulart, escreveu: 
“estes homens não podem tomar posse, não devem tomar posse, nem 
tomarão posse”.  

A 11 de novembro de 1955, quando o presidente interino Carlos 
Luz procurava escapar do golpe promovido pelo General Lott no 
cruzador Tamandaré, Lacerda fez parte da tripulação. Ao desembarcar 
do cruzador, pediu asilo imediato à Embaixada cubana, retirando-se para 
um exílio de um ano.  

Em 1958, colaborou de maneira decisiva para a eleição do 
deputado mineiro Afonso Arinos de Mello Franco para Senador pelo 
Distrito Federal, que tinha como adversário o filho de Getúlio Vargas.  

Em 1959, lançou a candidatura de Jânio pela UDN. Entretanto, 
uma vez eleito presidente, Jânio, por não se sujeitar a nenhum controle 
partidário, acabou entrando em choque com a UON. Em conseqüência, 
Lacerda fez campanhas tentando colocar o presidente em descrédito. O 
ponto nodal de sua crítica era a política externa independente do 
presidente, tendo início a controvérsia com a condecoração de Che 
Guevara pelo presidente, com a Ordem do Cruzeiro do Sul.  

Nessa época, Lacerda já era governador da Guanabara. 
Candidatara-se a governador do Estado em 1960, sendo apoiado por uma 
coligação de partidos — UON, PTN, POC, PR — que constituíam, no 
plano nacional, o esquema janista. Concorreu com Sérgio Magalhães e 
Tenório Cavalcanti, vencendo com cerca de 25 mil votos à frente do 
primeiro, seu mais forte opositor e candidato pelo PTB.  

Comentando essas eleições, Lacerda fez as seguintes 
considerações em “As confissões de Lacerda”: “(...) a minha candidatura 
se impunha naturalmente. Primeiro, pelo número de votos que eu tinha; 
segundo, pelo grau de liderança que eu exercia; terceiro, porque não 
havia realmente, na UON do Rio, ninguém que pudesse disputar comigo. 
(...) Mas a essa altura, surgiram outras duas candidaturas inesperadas: 
Tenório Cavalcanti, com o jornalzinho dele, a capa, a macumba, Caxias 
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e aquilo tudo, candidata-se contra mim e contra o Sérgio Magalhães; e o 
General Mendes de Moraes candidata-se por uma ala, digamos do PSO 
e, afinal, pelo PST, que era muito fraco no Rio. Bom, eu aí já comecei a 
ficar mais tranqüilo, porque com quatro candidatos a minha chance 
aumentava muito. (...) o Sérgio Magalhães vai para a televisão e me 
chama de candidato do imperialismo americano e não sei o quê... E aí 
rompeu um ‘pau’ que não tinha tamanho. Então, também parti para o 
‘pau’, mas comecei a ter medo da polarização e desconfiei que ele queria 
polarizar o negócio, então ficamos ele e eu; e aí eu perco. Começamos a 
organizar a campanha, dificuldades de toda ordem, dinheiro nesta 
ocasião não faltou, porque o pessoal estava com muito medo da 
candidatura do Sérgio Magalhães. Então todo mundo contribuía para 
mim, e o Tenório prestou esse serviço tão singular que, até hoje, eu não 
sei bem como é que surgiu esse negócio, porque o Tenório carreou uma 
parte do voto do favelado, do voto não politizado, do voto, enfim, vamos 
chamar assim, sem querer insultar ninguém, do voto macumbeiro que, 
de outro modo, teria ido para Sérgio Magalhães” (Entrevista publicada 
em O Estado de S. Paulo, 4/6/77). 

Gláucio A. D. Soares (1965), em pesquisa sobre as bases sócio 
econômicas dos principais candidatos dessa eleição, divide a população 
de eleitores em quatro estratos ocupacionais, mostrando a porcentagem 
de votos dada por cada um deles aos candidatos. Constata que, dos que 
possuíam altas ocupações, 42% apoiaram Lacerda, 22% Sérgio 
Magalhães e 10% Tenório Cava1canti. Já entre os eleitores de estrato 
inferior mas de ocupações não manuais, os chamados white-collar, 
Lacerda e Sérgio tiveram a mesma porcentagem de apoio, 31%, 
enquanto Tenório obteve uma porcentagem menor, 25%. Entre os 
trabalhadores especializados, Lacerda teve 20%, Sérgio 33%, enquanto 
Tenório recebeu uma porcentagem maior, 44%. Entre os trabalhadores 
não especializados ou semi-especializados, o apoio a Lacerda caiu para 
7%, ficando Sérgio com 13% e Tenório com 21%.  

Analisando esses dados, o autor conclui que Sérgio não foi uma 
candidatura de classe, pois “embora sua pregação fosse essencialmente 
ideológica, em termos de nacionalismo econômico, Sérgio Magalhães 
não adotou posições de classe. Sua pregação nacionalista empolgou 
setores intelectuais e de classe média, assim como muitos líderes 
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trabalhistas, mas sua posição equilibrada em questões sociais, bem como 
a ênfase limitada que Sérgio colocou nelas, não deu à sua candidatura 
um cunho nitidamente classista. O nacionalismo de Sérgio e seu 
reformismo, ainda que moderados, implicaram a perda de apoio dos 
setores sócio-econômicos mais favorecidos. (...). O fato de Sérgio não ter 
tomado atitudes nitidamente de classe provavelmente conseguiu-lhe boa 
penetração em camadas médias e camadas médias baixas. (...) Assim, 
exceção feita de sua rejeição pelos estratos ocupacionais mais altos, 
Sérgio Magalhães foi um candidato que atraiu em igual medida as 
diferentes camadas sociais” (G. A. D. Soares, 1965, p.58-59). No que se 
refere à candidatura de Tenório, considera o mesmo autor que, ao 
contrário da candidatura de Sérgio, esta foi tipicamente classista, 
concentrando 65% de sua votação nas camadas de trabalhadores 
manuais. Quanto a Lacerda, sua eleição deveu-se, principalmente, aos 
votos das camadas superiores, e embora o autor considere que nessas 
camadas Lacerda tenha atraído mais votos que aqueles que atrairiam as 
forças combinadas dos partidos conservadores que o apoiaram, em 
relação às camadas inferiores, Lacerda conseguiu apenas manter o apoio 
que estas já davam às máquinas partidárias comprometidas com sua 
eleição.  

Comparando sua campanha eleitoral com a de Sérgio 
Magalhães, Lacerda explica seu sucesso nos seguintes termos: “a 
campanha do Sérgio sofreu de um grave defeito: ele falava sobre o 
imperialismo e o nacionalismo, mas não tinha nada que ver com os 
temas de uma Guanabara nascente que, pela primeira vez, estava 
tomando consciência de que era um Estado e que tinha interesses 
estaduais para defender. (...) A gente não discutia problemas mundiais, 
mas discutia água, discutia esgoto. (...) Isto deu uma imagem nova, 
muita gente começou a acreditar em mim. Antes, vamos dizer, confiava 
no sentido de que eu era um sujeito combativo, mas de repente, começou 
a dizer: ‘Ué, mas esse sujeito, mas que diabo, esse sujeito está 
conhecendo os problemas, esse sujeito está contando coisas que a gente 
ouviu dizer’. (...) Agora, um dos fatores decisivos na minha vitória — 
não tanto do ponto de vista do número de votos que isso me trouxe, mas 
do ponto de vista de desarmar o adversário — foi o número de sujeitos 
que votaram em mim, para ver o meu fracasso. Isso muita gente me 
confessou depois e não tem número... Eu não estou dizendo que isto me 
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deu a vitória, mas havia muita gente que dizia assim: ‘Eu quero ver 
agora, agora é que eu quero ver, ficou aí, oposição é fácil, agora eu 
quero ver ele ganhar a eleição, quero ver o que vai fazer’” (“As 
confissões de Lacerda”, in O Estado de S. Paulo, 4/6/7).  

Desde 1961, como governador, Lacerda fez várias campanhas 
criticando o governo federal. Com a ascensão de Goulart à presidência 
da República, o combate ganhou maiores proporções. Em setembro de 
1962, Lacerda concedeu uma entrevista ao jornalista Julian Hart, 
correspondente do Los Angeles Times, no Rio de Janeiro, acusando 
Goulart de “inepto e favorável aos comunistas” e dando a entender que o 
presidente só permanecia no poder porque os militares hesitavam em 
depô-lo. Isso veio atacar diretamente os brios das Forças Armadas, tanto 
que Skidmore vê nesta entrevista uma das causas que levaram Jango a 
pedir ao Congresso estado de sítio por 30 dias, bem como uma das 
principais razões que levaram à frustrada tentativa do presidente de 
prender Lacerda. O fato teve grande publicidade; imediatamente, 
Lacerda denunciou que o palácio presidencial tramara sua prisão, por um 
pequeno contingente de pára-quedistas, numa solenidade pública (T. 
Skidmore, 1975).  

Em fins de 1963 e começo de 1964, Lacerda fez uma série de 
excursões políticas por todo o território nacional, que, segundo alguns 
jornais, tinham como objetivo preparar sua candidatura para as eleições 
presidenciais de 1965, já que a UDN provavelmente lançaria sua 
candidatura na convenção nacional que esperava realizar em abril de 
1964.  

Este objetivo de Lacerda leva Skidmore (1975) a considerar que, 
apesar de Lacerda ter sido defensor de golpes militares em 1950, 1954 e 
1955, não o era em 1964. Dois outros fatores colocam Lacerda, segundo 
esse autor, em uma posição ainda mais francamente antigolpista: em 
primeiro lugar, tinha rivalidades com outros líderes da UDN, como Bilac 
Pinto, que pregava abertamente “medidas extraordinárias” para conter a 
“guerra revolucionária que Jango declarara”; em segundo, se houvesse 
golpe, por um lado, não haveria garantias de realização de eleições e, por 
outro, Lacerda contava com um pequeno contingente policial, que fora 
esvaziado com as transferências em massa para a polícia federal, em fins 
de 1963. Não poderia, portanto, fazer frente ao I Exército, aquartelado 
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no Rio de Janeiro. Skidmore descreve a posição de Lacerda, no dia do 
golpe de 31 de março, da seguinte forma: “Entrementes, no Rio, o 
Governador Carlos Lacerda, que mantinha estranho silêncio em torno do 
tenso fim da semana santa, entrincheirara-se em palácio. Dera ordens 
para que os caminhões de lixo do Estado, de cor cinza e laranja, 
formassem barricadas na avenida ornada de palmeiras que dá acesso ao 
palácio do Governo. Lá dentro, Lacerda estava vestido com um blusão 
de couro e armado de duas metralhadoras portáteis e uma pistola. Não 
parava de telefonar para os postos de polícia da cidade, aguardando 
confirmação dos boatos de que os fuzileiros navais do Almirante Aragão 
estavam prestes a atacar o palácio” (T. Skidmore, p.363-364).  

Depois do golpe, Lacerda continuou no governo da Guanabara 
até 1965. Entretanto, embora membro destacado na conspiração anti-
Goulart, tornara-se abertamente contrário aos programas do novo 
governo, principalmente no que se refere ao programa de estabilização 
econômica do governo Castelo Branco. Em 1965, indica para seu 
sucessor Flexa Ribeiro, que perde as eleições para Negrão de Lima. 
Ainda no governo Castelo Branco, teve seus direitos políticos cassados.  

 

Os discursos de posse e de transmissão  

Seguindo o procedimento anterior para a análise do discurso de 
Carlos Lacerda, sua posse será também considerada um marco na 
História brasileira. O discurso começa com o seguinte parágrafo:  

“Qualquer que fosse o governador, a importância deste momento 
seria a mesma. Por isso atrevo-me a chamar histórico o instante em que 
se constitui o primeiro governo de escolha popular direta nesta cidade 
que à Nação parecera abandonada à própria sorte.” Ou ainda:  

“Nossa vitória é assim, considerada impessoalmente, um dos 
sinais de novos tempos. Ainda mais de que o começo de um novo 
Estado é o começo de uma nova fase da vida nacional”. 

Tomando por base esse marco, poderíamos dividir o discurso em 
duas grandes seqüências: a primeira seria um relato do passado anterior 
à sua posse, marcado pela mudança da capital; a segunda, subdividida 
em três outras, seria: 1º) o relato de sua eleição e posse, 2º) seu projeto 
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de transformação e 3º) um projeto alternativo, caso não lhe fossem dadas 
as condições para a realização do projeto anteriormente proposto. Deste 
modo, teremos quatro seqüências, tal como nos outros discursos.  

 

1ª seqüência - Mudança da capital  

“A mudança da Capital Federal não resolveu, antes agravou o 
problema de milhões de criaturas que vivem nesta região. A situação 
institucional e jurídica do Rio de Janeiro ainda não está definida com 
exatidão. Os serviços essenciais aqui não funcionam senão a custo e a 
título precário. O seu sistema escolar é ainda mais deficitário do que o 
seu orçamento. As bicas não dão água, os bondes estão ameaçados de 
colapso, as ruas atravancadas, as calçadas revolvidas, o lixo às portas, os 
telefones se reduzem em vez de se ampliarem. Pelos morros se estende o 
povo que a Nação abandonou no Rio, o povo das favelas que veio em 
busca de amparo na Capital e aqui ficou largado, formando por si só 
população maior do que a da maioria das cidades brasileiras. / Dir-se-ia 
que, em vez da mudança regular, houve uma retirada em desordem para 
o planalto central (...) / A União não cumpriu ainda os seus deveres para 
com o antigo Distrito Federal. Muito menos se não esquecermos - e não 
esqueceremos que a terça parte do que se gastou até agora para começar 
a construir uma nova Capital bastaria para fazer do Rio de Janeiro uma 
das mais belas e mais aparelhadas capitais do mundo; (...) / Na justa 
crítica à detestável prática do empreguismo, isto é, ao costume de fazer 
ou pagar favores pessoais e políticos com o dinheiro do povo, não foi 
ainda salientado suficientemente que no Rio a desordem e o desperdício 
foram o resultado do domínio federal (...) [que] nos lega uma 
administração que apenas reproduz o que tem sido a vida da União. / Sei 
das dificuldades. Não fugirei delas no governo porque aprendi a não 
temê-las na oposição”.  

Nesta seqüência, o lugar de Sujeito é ocupado pelo domínio 
federal. O Objeto de valor é a administração que, poderíamos dizer, é 
predicada como exercendo o empreguismo. O Destinatário é o Rio de 
Janeiro em oposição à nova Capital, que é beneficiada positivamente. A 
condição responsável por essa situação é a aliança do comunismo com a 
corrupção, o que nos leva a dizer que ela ocupa o lugar de Destinador. O 
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Oponente é a pessoa do orador, que aparece, ao nível da manifestação 
discursiva, em termos de uma primeira pessoa do singular. A seqüência 
tem como função predominante a comunicação da conseqüência 
negativa de um determinado tipo de contrato.  

 

2a seqüência - Eleição e posse  

“Num tal ambiente tivemos de enfrentar uma dura campanha 
eleitoral para a conquista do primeiro governo do novo Estado. A 
pressão federal fez-se sentir com uma dureza de que só não se 
apercebem os que não a experimentaram (...) Todas as armas foram 
usadas, mesmo as da infâmia, além das da astúcia. (...) Nunca, como 
aqui, nesta eleição, a aliança do comunismo com a corrupção foi mais 
íntima, nem mais declarada. / A nossa vitória, pois, não resulta da 
condescendência de ninguém, mas sim de uma verdadeira insurreição da 
consciência popular. Por isto, ela não pôde ser evitada. / Ela é o 
coroamento de uma luta na qual o menos que se arriscou foi a vida. Não 
nos é permitido, pois, recebê-la como um presente da munificência dos 
que parecem tolerá-la, já que não a puderam evitar. Ela nos custou o 
preço da existência, o preço da honra, o preço da paz de nossos lares. Ela 
tem os seus mortos, os seus órfãos, os seus veteranos e os seus 
desterrados. Ela foi como uma guerra que durou mais de quinze anos. 
Não cobraremos a ninguém este preço terrível; pois só lamentamos ter 
tão pouco a dar por tão altas razões. Mas não temos porque agradecer A 
vitória senão ao nosso único mandante e ao nosso único juiz. / O lastro 
das eleições, após tantas tentativas para burlá-las, foi o sacrifício dos que 
se deixaram prender, ou expatriar, ou matar, dos espoliados, dos 
humilhados, dos ofendidos, dos que renunciaram à tranqüilidade de seu 
lar, à segurança de sua família ou à oportunidade em sua carreira para 
dar quanto podiam em esforço e ansiedade pela vitória de que hoje, aqui, 
somos uma passageira expressão. (...) / Sei que a nossa vitória não é 
minha, é o produto de muitos sacrifícios e o alvo de muitas esperanças. 
Não me atribuí virtudes pessoais, nem mesmo a da humildade, porque 
sequer poderia dizer se a tenho, essa virtude que não se proclama sem 
destruí-la. Mas, se confundíssemos a nossa vitória com as banais 
gloriolas dos corrilhos eleitorais, da clientela das oligarquias, do conluio 
da demagogia com a corrupção, renegaríamos nesse conformismo o 
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exemplo dos heróis, o sacrifício dos mártires, a glória de que até os mais 
humildes se orgulham, a fé dos crentes, a perseverança dos que não 
desertaram, a firme determinação dos que tiveram confiança bastante 
para nos trazer até a este momento, até esta sala, neste Palácio levantado 
pela gratidão de um povo à princesa que aboliu a escravidão. (...) É bom 
que sejamos, de quantos ora se elegeram, os primeiros a tomar posse. 
Assim o novo Estado da Guanabara tem como afirmar desde logo, 
perante a Nação, a sua presença, avançada e sobranceira, nessa 
arrancada para o futuro. Doravante há que contar também com a 
Guanabara no que se faz e no que não se faz à Nação”.  

Nesta seqüência, o lugar de Sujeito é ocupado por uma primeira 
pessoa do plural que se opõe aos corrilhos eleitorais, às clientelas das 
oligarquias, à demagogia em conluio com a corrupção, etc. O Destinador 
é a consciência popular, que promoveu uma insurreição contra a 
pretensa munificência dos que pareceram tolerar a posse, já que não a 
puderam evitar. O Objeto de valor é o cargo de governador do Estado. A 
Guanabara aparece como a grande beneficiada nesta seqüência e ocupa, 
portanto, o lugar de Destinatário. O lugar de Adjuvante é ocupado pelos 
que se deixaram prender, expatriar, matar, pelo “exemplo dos mártires e 
dos heróis”, etc. A “pressão federal” e a “aliança do comunismo com a 
corrupção” ocupam o lugar de Oponente.  

Aqui, a função predominante é a comunicação do rompimento 
do domínio anteriormente estabelecido.  

 

3a seqüência - Projeto de transformação  

“Entre todas as unidades que formam a indissolúvel nação, o 
Estado da Guanabara é dos mais responsáveis, e, sem dúvida, o mais 
preparado para influir na condução geral do País. Pela composição de 
seu povo, soma de todos os povos do Brasil; pela sua vocação atlântica 
que lhe dá um sentido universal da Política, que lhe aguça a 
sensibilidade sem lhe particularizar paixões provincianas; pelas suas 
tradições de antiga capital, ainda não substituída pela aglomeração de 
prédios na qual, contrafeitos, acampam os três poderes da República; 
pela novidade impetuosa de sua ascensão à categoria de Estado 
Federado, a unidade que nos incumbe governar estará em condições de 



 115

cumprir os seus deveres para com a generosa Pátria comum que nos 
abriga. / O primeiro desses deveres é o de contribuir (...) para fazer 
ressurgir, no Brasil, a Federação (...) suprema garantia de unidade e 
progresso verdadeiro. / O segundo dever para com a comunidade 
nacional é o de contribuir (...) [para] uma política exterior na qual o País 
não seja apenas um parceiro silencioso do Ocidente, mas sim seu 
participante ativo e consciente da civilização democrática que tem por 
objetivo o progresso social e, por instrumento essencial, a liberdade 
(...)”.  

“De nossa parte, dizemos que o Estado da Guanabara não 
tolerará em seu território o comunismo (...)”. 

“(...) a democratização da riqueza é o que visamos todos, desde 
o remoto município até a grande nação. / Para democratizar a riqueza é 
preciso ao mesmo tempo criá-la, a fim de que não distribuamos 
unicamente a miséria, único saldo dos povos que se entregam ao Estado 
e dos Estados que se apropriam do que é do povo (...)”. 

“[o] governo que contamos fazer, se Deus quiser e não nos faltar 
a ajuda da população [será] um governo austero e no entanto otimista, 
um governo severo e no entanto humano, um governo justo, antes de 
mais nada consigo mesmo, um governo compenetrado de suas 
responsabilidades, um governo que procure ser o primeiro, menos no 
calendário político do que, principalmente, no coração do povo. (...) 
conto com o povo porque sei do que é capaz quando vê que o seu 
servidor não o engana (...)”. 

“Agora vamos equilibrar, com qualquer sacrifício, o orçamento. 
Precisamos da receita para fazer obras e serviços, não para dar ou 
receber favores. Estão suspensas, no Estado, as entradas de favor no 
tesouro público. / Parece haver quem tema, por isso, uma política de 
perseguição ao funcionalismo. Quero dizer que, ao contrário, a nossa 
orientação é de prestígio ao funcionalismo para que ele funcione. Não 
esquecemos que funcionário público quer dizer funcionário do público, 
pago pelo povo para servir ao povo. Assim sendo, tem ele direito a um 
tratamento compatível com suas capacidades e dedicações. (...) Em 
nosso governo, o recurso ao chamado ‘pistolão’ será sinal de 
incompetência. (...) Não fomos eleitos para distribuir empregos. (...) 
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Primeiro, governaremos sobretudo para a solução dos problemas 
básicos, tendo em vista as regiões mais abandonadas e os setores mais 
necessitados da população. Começaremos, pois, pelos subúrbios. / 
Segundo, consideramos a educação do povo em estado de calamidade 
pública. Para isto lançaremos mão de todos os recursos. Não temos 
compromisso com a rotina. Somos neste sentido, e neste ponto, um 
governo revolucionário. (...) O melhor rendimento da rede hospitalar e a 
realização de obras fundamentais nos serviços de engenharia do Estado 
não se compadecem com a iniqüidade do tratamento dispensado a 
médicos e engenheiros. (...) pediremos à Assembléia Legislativa que 
corrija essa e outras injustiças das quais a mais grave é, sem dúvida, a 
existência — mesmo depois da orgia “rec1assificadora” — de milhares 
de trabalhadores do Estado ganhando menos do que o salário mínimo 
legal. Para isto, é indispensável estancar a fonte dos empregos. / As 
nossas relações com a Assembléia Legislativa pautar-se-ão, como é do 
nosso dever, pelo rigoroso respeito às suas prerrogativas, como às do 
Judiciário, cuja reforma de normas e serviços constitui um dos pontos de 
partida do plano de governo que vamos executar. / As nossas relações 
com os políticos dependerão, no tom e no tratamento, do tratamento e do 
tom que cada um quiser dispensar ao interesse público. Estimamos a sua 
necessária função como procuradores do povo. Por isto mesmo, é 
preciso que os interesses que procuram sejam somente os do próprio 
povo e não os de grupos comanditários”.  

 

4a seqüência - Projeto alternativo  

“Se por tristeza ou mau desígnio nos impedissem de governar, 
teríamos ainda uma saída — e não hesito em dizer que a ela recorreria 
forçosamente. Se não me dessem os recursos de que careço para fazer 
escolas, fazer funcionar devidamente os hospitais, atrair e fixar 
indústrias dentro de um plano de fomento da iniciativa privada e de 
planejamento da administração pública, assegurar o abastecimento, dotar 
a cidade de água suficiente, de energia bastante, de telefones, de 
transportes, restar-me-ia sempre um serviço do qual ninguém me pode 
privar senão Deus — e não hesitarei em lançar mão dele: concentrar-me 
por inteiro numa só tarefa, transformar o governo numa labareda para 
atear fogo aos castelos de papelão dos políticos desonestos, à cidadela 
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dos seus interesses conjugados, ao palanque dos demagogos e ao 
labirinto dos subterfúgios, nos quais se entremeiam e barafustam os 
sórdidos interesses e as espúrias combinações. / Mas, não creio venha a 
ser necessário limitar a essa limpeza, por mais útil que seja, a nossa obra 
de governo. Acredito no poder contagiante da fé na vida pública, no 
valor edificante do exemplo, na fecundidade do sacrifício. Acredito, 
também, na conveniência de transigir e de acomodar interesses 
legítimos, em benefício de um interesse maior que é o do povo, tantas 
vezes desavisado e despercebido do que se trama em seu nome e à sua 
custa”.  

Nessas seqüências temos dois projetos alternativos, sendo o 
primeiro um relato do programa que o orador pretende realizar enquanto 
governador do Estado, e o segundo um relato do que lhe restaria fazer 
caso lhe faltassem os recursos necessários para a realização do projeto 
inicialmente proposto.  

No projeto inicial, o Destinador é o povo da Guanabara, cuja 
votação aparece como o dado que permite realizar o projeto de 
transformação. O ator que ocupa o lugar de Sujeito da transformação 
aparece expresso ora como “nosso governo”, ora como a “Guanabara”. 
O Objeto de valor é expresso em termos de “democratização da 
riqueza”, “contribuir para fazer ressurgir a Federação”, “equilibrar o 
orçamento”, “prestigiar o funcionalismo público”, “não tolerar o 
comunismo”, “solucionar os problemas básicos”, etc. O lugar de 
Destinatário é ocupado pela cidade — que será dotada de água, energia, 
transportes, telefone, etc. — bem como pela Pátria e pela comunidade 
nacional, etc. O Adjuvante é a população, sendo o lugar de Oponente 
ocupado pelo centralismo administrativo, o comunismo, o primarismo 
político, a desordem financeira, a ditadura da inflação, etc., em oposição 
à Federação, suprema garantia de unidade e de progresso verdadeiro.  

A função predominante nessa seqüência é a comunicação de 
uma nova concepção da União e do processo administrativo, bem como 
o estabelecimento de um novo contrato.  
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Na quarta seqüência, em que se descreve o projeto alternativo, o 
Destinador é uma terceira pessoa, símbolo da recusa de recursos. O 
orador ocupa o lugar de Sujeito da transformação e o Objeto de valor é 
seu projeto: “transformar o governo numa labareda”, fazer uma limpeza. 
O Adjuvante seria a força do exemplo, do sacrifício e da acomodação de 
interesses legítimos. O Oponente é Deus, o único capaz de impedir o 
Sujeito de lutar. Os não beneficiados por essa ação seriam a política 
desonesta, a corrupção, etc., enquanto o beneficiado parece ser a 
consciência popular. Ou seja: esse projeto alternativo parece ter 
implícito um novo apelo à insurreição da consciência popular. Assim, 
diríamos que o lugar de Destinatário é ocupado pela oposição entre 
consciência popular e política desonesta, corrupção, etc.  

O quadro da página seguinte permite visualizar melhor as 
transformações ocorridas.  

O discurso, no nível mais superficial de sua manifestação, 
aparentemente refere-se à situação crítica da Guanabara ao ser relegada 
ao abandono pelo domínio federal devido à mudança da Capital, 
expondo, em seguida, uma série de medidas a serem tomadas com o 
objetivo de corrigir essas deficiências.  

Entretanto, ao examinarmos as relações que se estabelecem entre 
os diferentes atores através dos deslocamentos destes na estrutura 
actancial, poderíamos aqui também admitir a hipótese de que as quatro 
seqüências se articulam sob forma de provas notificando o fracasso ou o 
sucesso de um certo modo de conceber as relações dos homens com o 
poder político e com o Estado. O fracasso deve ser considerado a 
negação de um determinado tipo dessa relação e o sucesso como a 
afirmação de outro tipo de concepção dessa relação.  

Assim, a relação negada corresponderia a uma situação em que o 
governo central lega uma administração cujo Objeto é o empreguismo e 
cujos Adjuvantes são o comunismo e a corrupção, deixando a cidade 
abandonada à própria sorte. A relação afirmada é aquela em que uma 
campanha eleitoral resultante de uma insurreição da consciência popular, 
apesar da pressão federal e da aliança do comunismo com a corrupção, 
permite tirar da situação de beneficiários do Estado os corrilhos 
eleitorais, a clientela das oligarquias, a demagogia e a corrupção, 

 120

colocando em seu lugar um novo governo.  

Embora pudéssemos dizer que aparentemente a relação negada 
tem certa semelhança com a crítica tradicionalmente feita ao 
autoritarismo e ao clientelismo, e que a relação afirmada está mais 
próxima de uma concepção democrática, nenhuma das duas pode ser 
vista como um modelo puro. Qual é a lógica que legitima a denúncia de 
uma aliança do comunismo com a corrupção? Qual é o sentido da 
insurreição da consciência popular vista como Destinador? As questões 
ficam ainda mais problemáticas quando, na quarta seqüência, um projeto 
alternativo denuncia a fragilidade da relação afirmada na terceira.  

Caberia, portanto, analisarmos de maneira mais demorada como 
cada um desses atores é classificado, qual o predicado estático 
(qualificação) e o predicado dinâmico (função) a ele atribuídos, de forma 
a entendermos melhor qual concepção da relação entre os homens e o 
poder político está sendo afirmada e como os indivíduos são 
interpelados a legitimar tal concepção, uma vez que a identificação 
imediata do discurso com uma concepção democrática em oposição a 
um modelo autoritário não nos permite responder às questões.  

Analisando a categoria “Guanabara” e a categoria “povo”, que 
aparecem como atores em lugares actanciais distintos, e a relação dessas 
categorias com a cidade do Rio de Janeiro e com a população, 
tentaremos perceber qual a diferença implícita no fato de ocuparem 
diferentes lugares actanciais.  

Passaremos a comparar trechos onde aparece a categoria 
“Guanabara” com outros, onde se utilizam termos como “Rio de 
Janeiro”, “cidade”, etc. A Guanabara aparece nos seguintes contextos:  

“Entre todas as unidades que formam a indissolúvel nação, o 
Estado da Guanabara é dos mais responsáveis, e, sem dúvida, o mais 
preparado para influir na condução geral do País. Pela composição de 
seu povo, soma de todos os povos do Brasil; pela sua vocação atlântica 
que lhe dá um sentido universal da Política, que lhe aguça a 
sensibilidade sem lhe particularizar paixões provincianas; pelas suas 
tradições de antiga capital, ainda não substituída pela aglomeração de 
prédios na qual, contrafeitos, acampam os três poderes da República; 
pela novidade impetuosa de sua ascensão à categoria de Estado 
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Federado, a unidade que nos incumbe governar estará em condições de 
cumprir os seus deveres para com a generosa Pátria comum que nos 
abriga.”  

“(...) o Estado da Guanabara não tolerará em seu território o 
comunismo (...)”.  

“Doravante há que contar também com a Guanabara no que se 
faz e no que não se faz à Nação.”  

O Rio de Janeiro ou cidade aparecem como:  

“A mudança da Capital Federal não resolveu, antes agravou o 
problema de milhões de criaturas que vivem nesta região. A situação 
institucional e jurídica do Rio de Janeiro ainda não está definida com 
exatidão. Os serviços essenciais aqui não funcionam senão a custo e a 
título precário.”  

“Primeiro, governaremos sobretudo para a solução dos 
problemas básicos, tendo em vista as regiões mais abandonadas e os 
setores mais necessitados da população. Começaremos, pois, pelos 
subúrbios (...) / Se não me dessem os recursos de que careço para fazer 
escolas, fazer funcionar devidamente os hospitais, atrair”e fixar 
indústrias dentro de um plano de fomento da iniciativa privada e de 
planejamento da administração pública, assegurar o abastecimento, dotar 
a cidade de água suficiente, de energia bastante,  de telefones,  de 
transportes,  restar-me-ia sempre um serviço (...)”.  

A Guanabara, enquanto Destinador, não aparece como uma 
categoria cuja referência seja a unidade geográfica e administrativa, mas 
sobretudo como um todo unido por uma vocação comum, vocação não 
apenas moral, como nos discursos de Adhemar de Barros, mas 
essencialmente política. Isso em oposição a termos como cidade, região, 
Rio de Janeiro, estas sim, categorias utilizadas, preferencialmente, como 
referência, a unidade geográfica e administrativa, ainda que marcada por 
divisões: subúrbios e regiões abandonadas onde falta água, energia, 
telefones, transportes, etc. Essas divisões podem ser suprimidas pela 
ação de uma boa administração, o que implica não terem por base 
diferenças econômicas e sociais.  

A categoria “povo”, ao ocupar o lugar de Destinador, confunde-
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se com a Guanabara: “povo da Guanabara”, remetendo a um todo unido 
por uma vocação comum. Entretanto, quando esta categoria ocupa 
outros lugares actanciais, deixa de ter por referência um conjunto de 
indivíduos marcados por uma vocação política comum ou por diferenças 
que podem ser suprimidas pela ação administrativa.  

Transcreveremos, agora, trechos onde aparece a categoria 
“povo”, reunindo-os em três grupos, nos quais ela parece assumir 
significações um tanto distintas:  

(1) “(...) conto com o povo porque sei do que é capaz quando vê 
que o seu servidor não o engana: que não trata desigualmente os iguais 
nem igualmente os desiguais; que não o abandona nem o adula. Quando 
aprende a confiar porque vê (...) em nós o empenho de exigir que seja 
dado ao fraco o que o forte lhe deve, ao humilde o que o poderoso não 
lhe pode negar. / (...) Pois o nosso é um povo que no meio da confusão e 
do sofrimento, da decepção contínua e dos exasperantes ludíbrios, foi 
ainda capaz, raro entre povos da terra, de procurar mansamente, com 
uma resignação que é a suprema forma da esperança, o seu caminho de 
renovação e de mudança”.  

“O nosso governo é o da satisfação ampla que se deve ao povo. 
Governaremos diante dele, para que nos julgue. Mais do que 
simplesmente admitir a crítica, desejamos fazer por não merecê-la. 
Preciso da imprensa, do rádio e da televisão, a serviço da informação e 
da crítica, cuja liberdade é essencial à educação do povo e, por vezes, à 
dos próprios críticos”. 

(2) “Para democratizar a riqueza é preciso ao mesmo tempo criá-
la, a fim de que não distribuamos unicamente a miséria, único saldo dos 
povos que se entregam ao Estado e dos Estados que se apropriam do que 
é do povo, a saber, a iniciativa criadora, a liberdade de se informar, a 
liberdade de escolher, a liberdade de ensinar e de aprender, a liberdade 
de produzir, a liberdade de consumir, a liberdade de crer e querer. (...) 
Tal é a concepção [o comunismo] que se diz pacifista e só fomenta a 
guerra; que fala aos humildes e lhes rouba até o direito de pensar; que 
fala de autodeterminação e cria os estados satélites; que fala contra o 
colonialismo e transforma em colônias nações cujas soberanias duram 
séculos; que fomenta o neutralismo nas assembléias para massacrá-lo 
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nas emboscadas das ruas; que acena à ambição dos medíocres e à 
insuficiência dos primários; que utiliza a força da intriga e aperfeiçoa até 
limites nunca dantes atingidos as armas de domínio do antigo 
imperialismo no século XIX, da neutralização moral à infiltração 
econômica e à corrupção política, para o triunfo do novo imperialismo 
totalitário”.  

(3) “Todas as armas foram usadas, mesmo as da infâmia, além 
das da astúcia. Até hoje se paga esse preço em milhares de nomeações 
que ainda mais arruínam a previdência social e o serviço público, 
convertidos numa imensa impostura. Nunca, como aqui, nesta eleição, a 
aliança do comunismo com a corrupção foi mais íntima, nem mais 
declarada. / A nossa vitória, pois, não resulta da condescendência de 
ninguém, mas sim de uma verdadeira insurreição da consciência 
popular. Por isto, ela não pôde ser evitada”.  

“Na justa crítica à detestável prática do empreguismo, isto é, ao 
costume de fazer ou pagar favores pessoais e políticos com o dinheiro do 
povo (...)” [não] “esquecemos que funcionário público quer dizer 
funcionário do público, pago pelo povo para servir ao povo. Assim 
sendo, tem ele direito a um tratamento compatível com suas capacidades 
e dedicações. O que ninguém pode é ser tratado como servidor público 
se não serve ao público e apenas pretende receber sem dar, ganhar sem 
trabalhar”.  

“As nossas relações com os políticos dependerão, no tom e no 
tratamento, do tratamento e do tom que cada um quiser dispensar ao 
interesse público. Estimamos a sua necessária função como procuradores 
do povo. Por isto mesmo, é preciso que os interesses que procuram 
sejam somente os do próprio povo e não os de grupos comanditários”.  

No primeiro contexto, em que o povo está em contraposição ao 
orador, esta categoria aparece marcada por divisões fundamentais: fracos 
e fortes, humildes e poderosos, confundindo-se nos trechos com o 
conjunto da população (“conto com o povo”, “se não me faltar a ajuda 
da população”). Essas diferenças, entretanto, não remetem 
necessariamente a um conflito fundamental, dependendo da ação de “seu 
servidor” que, enquanto promotor da justiça, permite a coexistência 
harmônica das desigualdades, que são, afinal, fundamentais, desde que 
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características da vida em sociedade. Tomando outro trecho, este de um 
manifesto à UDN, tal ponto de vista aparece de maneira mais clara na 
enumeração dos quatro princípios que informam a civilização cristã: 
“(...) logicamente a idéia da luta de classes, como a luta entre nações, é 
incompatível com estes princípios, pois as divergências e conflitos de 
interesses que existem e sempre existiram, podem e devem ser 
resolvidos pelo entendimento e não pela força, pela compreensão e não 
pela intolerância, pela valorização do sentido espiritual da vida e não 
pela negação deste” (Mensagem de Lacerda à Convenção da UDN, in O 
Globo, 29/4/1961). 

No que se refere à forma como o povo é predicado nesse 
contexto, sua qualidade é a resignação, suprema forma de esperança, e 
sua função é procurar mansamente seu caminho de renovação e 
mudança. A liberdade não aparece aí como um fim em si mesmo, mas é 
sobretudo um instrumento para a educação do povo.  

No segundo contexto, onde “povo” é colocado em contraposição 
a “inimigo”, as divisões anteriores da categoria povo são neutralizadas 
por uma outra divisão da sociedade, onde ocorre a oposição “povo 
sadio” X “medíocres” e “primários”. Ou seja, uma divisão intelectual 
neutraliza as divisões que poderiam ser consideradas sociais. Isso fica 
mais claro em um trecho de outro discurso: “Neste esforço, eles [os 
comunistas] não estão sós. Eles contam com vários trunfos muito sérios. 
O principal deles é a ignorância. A seguir, com intensidade ainda maior 
nestes dias, a inflação. Depois vêm outros instrumentos úteis: a falta de 
politização das Forças Armadas. Parece que com a criação da Escola 
Superior de Guerra houve, ao contrário do que seria de esperar, um 
empobrecimento do preparo político do militar brasileiro. Pois, hoje, 
vemos generais dizerem sobre o perigo comunista coisas que um bom 
sargento não diria. Que sargento, um recruta razoavelmente bem 
informado! Por incrível que pareça, há quem sustente que não existe o 
problema do comunismo e sim o da fome, como se os rapazes da UNE 
passassem fome e o povo das favelas estivesse bem alimentado; absurdo 
que seria apenas lógico se não tivéssemos que considerar que na UNE o 
comunismo grassa enquanto nas favelas, apesar de todos os esforços, o 
número de comunistas é diminuto” (Discurso proferido a 2/8/62, arquivo 
de O Estado de S. Paulo). 
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Voltando ao segundo contexto, vemos que aqui a liberdade não 
aparece mais como um instrumento, mas como um fim em si mesmo, 
uma espécie de direito natural dos povos, marcando o predicado 
dinâmico atribuído a esta categoria: liberdade de se informar, liberdade 
de escolher, liberdade de ensinar e de aprender, liberdade de produzir, 
liberdade de consumir, etc. A liberdade não é definida enquanto tal, mas 
marca a enumeração, sem prioridades, de atividades díspares 
(econômicas, políticas, etc.), por meio de atos que seriam próprios da 
consciência individual.  

No terceiro contexto, povo aparece em contraposição ao sistema 
administrativo e político. Aqui, a primeira categoria tem por referência 
um todo sem marcas de divisões, em oposição aos funcionários públicos 
e aos políticos, estes sim, divididos, respectivamente, entre os que 
querem e os que não querem receber sem dar, ganhar sem trabalhar; os 
que procuram os interesses do próprio povo e os que procuram os 
interesses de grupos comanditários. O referente de povo, aqui, são os 
indivíduos que se dedicam à atividade privada, ou, principalmente, os 
indivíduos que pagam impostos. É sobretudo neste sentido que parece 
estar legitimada a utilização do coletivo “povo”.  

Neste contexto, ainda, o predicado dinâmico atribuído ao povo é 
a insurreição da consciência em oposição à procura mansa do caminho 
de renovação e mudança, como aparece no primeiro contexto. 
Insurreição, portanto, parece ser um termo que tem como referência 
sobretudo o sistema político-administrativo, e não uma ação relacionada 
a uma determinada posição dos indivíduos em relação ao sistema 
econômico e social. No espaço criado pelo discurso para a categoria 
“povo”, estaria implícita uma separação entre sociedade política e 
administrativa e sociedade civil, separação que permite a Lacerda 
qualificar positivamente um certo tipo de insurreição do povo e legitimá-
lo enquanto um todo unido.  

Em outras palavras, retomando os três contextos em que aparece 
a categoria “povo”, vemos que nos dois primeiros, apesar da utilização 
do coletivo “povo”! a categoria remete a um todo dividido, seja entre 
fracos e fortes, seja entre medíocres, primários e não medíocres e não 
primários. Apenas no terceiro contexto é que o povo aparece como um 
todo unido, em oposição ao sistema administrativo e político. A 
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utilização do coletivo está legitimada na medida em que remete ao 
conjunto de indivíduos que pagam impostos e que, por isso, devem 
exigir que a máquina administrativa funcione devidamente, rebelando-se 
contra seu mau funcionamento.  

Tomando agora a categoria “nosso governo”, que na terceira 
seqüência aparece como o Sujeito da transformação, vemos aí as 
mesmas ambigüidades: em determinados contextos é predicado como 
“revolucionário” e em outros aparece como “promotor de equilíbrio”.  

Transcreveremos mais dois contextos onde o termo aparece: (4) 
“(...) consideramos a educação do povo em estado de calamidade 
pública. Para isto lançaremos mão de todos os recursos. Não temos 
compromisso com a rotina. Somos neste sentido, e neste ponto, um 
governo revolucionário”.  

(5) ‘‘[O governo que pretendemos fazer será um] governo 
austero e no entanto otimista, um governo severo e no entanto humano, 
um governo justo, antes de mais nada consigo mesmo, um governo 
compenetrado de suas responsabilidades (...)”.  

No contexto 4, onde o governo está em contraposição à máquina 
administrativa, o governo é qualificado de revolucionário. Isto parece 
confirmar a idéia de que “revolução” e “insurreição” são significantes 
que não remetem à mudança em relação ao todo social, na forma de 
apropriação, mas ao contrário, têm por referência a mudança na máquina 
administrativa. O contexto 5 parece confirmar essa hipótese. Aqui “o 
governo”, em contraposição à categoria “povo”, não é mais qualificado 
como revolucionário; ao contrário, o conjunto de adjetivos utilizados 
para qualificá-lo parece fazer parte do repertório definidor da justiça.  

É necessário ainda que nos detenhamos mais demoradamente na 
semantização da justiça, a fim de compreendermos como o governo, nos 
contextos em que se opõe à categoria povo, é predicado.  

No contexto 1, em que se mostra como é o povo, o governo 
aparece fundamentalmente como a expressão do desejo de justiça social; 
entretanto, a noção de justiça parece adquirir nesse discurso um sentido 
muito particular. Não é uma justiça que se propõe tratar a todos 
igualmente, mas “que não trata desigualmente os iguais, nem igualmente 
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os desiguais”. Qual o sentido desta frase que, se supuséssemos que os 
iguais são os cidadãos, revelar-se-ia um contra-senso? Quem seriam os 
desiguais? Qual é o sentido de um governo justo, antes de mais nada 
consigo mesmo? Seria preciso ver qual a função atribuída a “nosso 
governo” de forma a poder especificar qual o sentido particular que a 
justiça, enquanto espaço do político, assume no discurso. Para isso, 
passaremos a citar alguns trechos onde “nosso governo” é predicado 
dinamicamente:  

“Agora vamos equilibrar, com qualquer sacrifício, o orçamento. 
Precisamos da receita para fazer obras e serviços, não para dar ou 
receber favores. Estão suspensas, no Estado, as entradas de favor no 
tesouro público”.  

“Em nosso governo, o recurso ao chamado ‘pistolão’ será sinal 
de incompetência. Em nosso governo, os empregos não se pedem, 
conquistam-se por merecimento e capacidade. Não fomos eleitos para 
distribuir empregos e sim para prestar ao povo os serviços que ele 
espera”.  

“Primeiro, governaremos sobretudo para a solução dos 
problemas básicos, tendo em vista as regiões mais abandonadas e os 
setores mais necessitados da população. Começaremos, pois, pelos 
subúrbios. / Segundo, consideramos a educação do povo em estado de 
calamidade pública. Para isto lançaremos mão de todos os recursos. (...) 
O melhor rendimento da rede hospitalar e a realização de obras 
fundamentais nos serviços de engenharia do Estado não se compadecem 
com a iniqüidade do tratamento dispensado a médicos e engenheiros. 
(...) pediremos à Assembléia Legislativa que corrija essa e outras 
injustiças das quais a mais grave é, sem dúvida, a existência (...) de 
milhares de trabalhadores do Estado ganhando menos do que o salário 
mínimo legal. Para isto, é indispensável estancar a fonte dos empregos. 
(...) / Se não me,dessem os recursos de que careço para fazer escolas, 
fazer funcionar devidamente os hospitais, atrair e fixar indústrias (...) 
restar-me-ia sempre um serviço (...)”.  

Vemos que o “nosso governo”, enquanto Sujeito da 
transformação, tem função essencialmente administrativa, função de 
distribuidor de recursos limitados.  
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A representação do Estado, para Lacerda, parece ser muito 
diferente da representação de Adhemar, para quem o Estado, enquanto 
Destinador, é uma esfera transcendentalizada, um suporte inesgotável de 
doação de bens. A partir disso, seria legítimo levantarmos a hipótese de 
que a justiça, no discurso de Lacerda, ao se constituir em predicado do 
“nosso governo”, ganha a especificidade de sentido na oposição ao 
“favor”, em oposição à máquina administrativa como distribuidora de 
favores pessoais. Mas, por outro lado, não se trata de uma justiça pronta 
e acabada, bastando aplicá-la; mas, ao contrário, sua concreção depende 
sobretudo da pessoa, da bravura moral do homem público capaz ou não 
de discernir entre o justo e o injusto.  

“Criou-se à nossa volta uma reputação de intolerância; é tempo 
de revê-la, agora que somos governo, pois no governo duas coisas não se 
podem perdoar: a impontualidade e a intolerância. Se tolerância é 
respeitar as crenças e convicções alheias, (...) somos tolerantes porque 
somos cristãos e porque somos democratas. Mas isto não nos obriga a 
ser indiferentes ao bem e ao mal, pois ser tolerante não significa ser 
complacente. / Acredito na cordialidade como instrumento de relações 
humanas, na boa fé como atitude geral diante da vida. Por isso mesmo, 
também acredito na vigilância e na diferenciação entre o que serve e o 
que não serve, entre o que presta e o que não presta, entre o que convém 
e o que não convém. A tolerância que temos, então, consiste em exercer 
aquela capacidade de escolha a que se referia Lincoln, mencionadas pelo 
presidente eleito Kennedy, em seu livro sobre a bravura moral dos 
homens públicos: ‘Poucas coisas neste mundo são inteiramente boas ou 
inteiramente más. Quase tudo que se refere aos assuntos do governo é 
uma inseparável mistura desses dois elementos. A nós compete procurar 
sempre saber qual dos dois, em cada caso, predomina’” (É interessante 
notar que no momento em que se coloca como o árbitro entre o justo e o 
injusto, Lacerda faz Lincoln e Kennedy falarem simultaneamente, 
legitimando sua posição como democrata).  

A dependência da justiça às características pessoais do líder nos 
pode dar pistas importantes para compreendermos a última seqüência do 
discurso, onde Lacerda coloca-se como Sujeito de uma ação radical de 
transformação dirigi da para a consciência popular. É, aí, o único Sujeito 
de uma ação total de justiça que criará as condições para a democracia.  
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Mas, voltando à terceira seqüência, o lugar de Sujeito da 
transformação é ocupado conjuntamente pelo “nosso governo” e pela 
“Guanabara” ou “Estado da Guanabara”. Quando o ator que ocupa este 
lugar é “nosso governo”, vimos que a referência é feita sobretudo ao 
processo administrativo, ao passo que, quando esse lugar é ocupado por 
“Guanabara”, a referência passa a ser o processo especificamente 
político, como podemos ver nos seguintes trechos:  

“(...) a unidade que nos incumbe governar estará em condições 
de cumprir os seus deveres para com  a  generosa  Pátria  comum que 
nos abriga. / O primeiro desses deveres é o de contribuir (...) para fazer 
ressurgir, no Brasil, a Federação. O centralismo administrativo, o 
primarismo político, a desordem econômica e a ditadura financeira 
através da inflação, destruíram os Estados no seu contexto histórico. (...) 
o Estado da Guanabara junto com eles [os outros Estados] se esforçará 
com todos eles para que se restaure no Brasil essa Federação, suprema 
garantia de unidade e de progresso verdadeiro. / O segundo dever para 
com a comunidade nacional é o de contribuir (...) [para] uma política 
exterior na qual o País não seja apenas um parceiro silencioso do 
Ocidente, mas sim seu participante ativo e consciente da civilização 
democrática (...) Além das origens e objetivos comuns, que nos 
identificam com o mundo livre e nunca com o mundo recolonizado pelo 
comunismo, temos em comum também o mesmo inimigo nessa 
concepção, que ativamente procura destruir a nossa para construir seu 
império sobre o mundo”.  

Ao contrário da forma com que é predicado o “nosso governo”, 
a função da Guanabara é expressa em termos de “fazer ressurgir”, 
“participar ativamente”, “não tolerar”, etc. Por um lado, o texto faz 
referência a uma nova concepção da União onde opõe: federação 
(garantia de unidade, progresso verdadeiro) X centralismo 
administrativo (primarismo político, desordem econômica e ditadura 
financeira, destruição dos Estados). Por outro lado, situa a União num 
mundo dividido entre duas forças, as forças da liberdade (civilização 
democrática) e as da escravidão (o comunismo).  

O comunismo, por sua vez, não é semantizado em termos de 
filosofia política ou programa de mudanças sociais e políticas, mas como 
manobra que se disfarça em ideologia, com o objetivo de deixar o Brasil 
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à mercê do acaso e da surpresa a fim de que triunfe o novo imperialismo 
totalitário:  

“Tal é a concepção que se diz pacifista e só fomenta a guerra; 
que fala aos humildes e lhes rouba até o direito de pensar; que fala de 
autodeterminação e cria os estados-satélites; (...) aperfeiçoa até limites 
nunca dantes atingidos as armas de domínio do antigo imperialismo no 
século XIX, da neutralização moral à infiltração econômica e à 
corrupção política, para o triunfo do novo imperialismo totalitário. / De 
nossa parte, dizemos que o Estado da Guanabara não tolerará em seu 
território o comunismo, nem sob a forma aberta e franca de outrora, que 
chega ao assassínio e ao terror, nem sob a forma atual, que se disfarça de 
nacionalista e populista como de anti-colonialista e pacifista para 
conspirar contra o Brasil, deixando-o sem alianças e sem objetivos 
nacionais e definidos, à mercê da surpresa e do acaso”.  

O comunismo, enquanto ação do inimigo, é destituído de seu 
sentido social, é uma manobra que se disfarça em ideologia. Seu 
objetivo é deixar o Brasil sem alianças, sem objetivos nacionais 
definidos, à mercê do acaso e da surpresa, o que permite considerar que 
a corrupção, o desperdício, o primarismo político, a desordem 
econômica, etc., estão na lógica do interesse comunista. Sendo uma 
manobra disfarçada em ideologia, não pode ser combatido em termos 
exclusivamente legais, já que não chega ao assassínio e ao terror como 
outrora. É uma ação cuja legalidade aparente encobre seus objetivos 
reais, não podendo ser detectado por uma polícia que aja no terreno da 
lei. São as características pessoais e biográficas do líder que lhe 
permitem detectar manobras comunistas: “[Não] nos deixaremos iludir 
pelas manobras do comunismo, que bem conheço pois que as vi de 
perto. Na Guanabara não há lugar para manobras tais. As provocações 
que fizerem terão a resposta devida, na defesa da lei e da liberdade”.  

Ou seja, o comunismo é predicado de forma a se constituir em 
um inimigo social que não pode ser combatido através da ação policial, 
da mesma forma que o empreguismo e o “pistolão” não podem ser 
combatidos pela ação da polícia: “O que ninguém pode é ser tratado 
como servidor público se não serve ao público e apenas pretende receber 
sem dar, ganhar sem trabalhar. E ainda menos, valendo-se de empenhos 
e pretensões geradas no constrangimento ou no compadrio”. É, portanto, 
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apenas a bravura moral do homem público, sua capacidade de discernir 
entre o justo e o injusto, sua experiência pessoal, que lhe permitem 
localizar o inimigo, onde e como ele está agindo, qual o seu disfarce e 
quando está constrangendo outrem.  

O Objeto de valor, quando o Sujeito tem por referência o 
processo administrativo, é construí do através de um jogo de oposições 
entre justiça, capacidade, dedicação, etc. e empreguismo, favor, 
incompetência, complacência, etc. Quando o Sujeito tem por referência 
o processo propriamente político, o Objeto de valor não aparece como 
uma proposta do orador, nem como o objetivo de uma determinada 
classe social, nem como o desejo do conjunto dos indivíduos, mas como 
o desejo de “todos”, o que é especificado em termos de “desde o remoto 
município até a grande nação”. Convém retomarmos o trecho onde este 
desejo geral é expresso, para analisarmos sua construção de maneira 
mais demorada: “Uma política social justa e progressista é exatamente 
aquela que não se alimenta da contradição entre os excessos do 
capitalismo e as ambições do comunismo, este pior do que aquele e 
ambos ultrapassados no falso dilema em que se pretende aprisionar a 
consciência dos povos. A reforma social, a revolução tecnológica da 
qual decorrem alterações crescentes no regime e no mundo de produção 
e conseqüentemente no da propriedade de seu uso, numa palavra, a 
democratização da riqueza é o que visamos todos, desde o remoto 
município até a grande nação / Para democratizar a riqueza é preciso ao 
mesmo tempo criá-la, a fim de que não distribuamos unicamente a 
miséria, único saldo dos povos que se entregam ao Estado e dos Estados 
que se apropriam do que é do povo, a saber, a iniciativa criadora, a 
liberdade de se informar, a liberdade de escolher, a liberdade de ensinar 
e de aprender, a liberdade de produzir, a liberdade de consumir, a 
liberdade de crer e querer / Somos um governo que acredita na 
propriedade através do trabalho e da liberdade, na eficiência através da 
técnica e do planejamento, na democracia através da educação”.    

Uma política social justa e progressista não é definida em si 
mesma, mas aparece em primeiro lugar em oposição a uma política 
social que se alimenta das contradições entre os excessos do capitalismo 
e as ambições do comunismo. Se as ambições do comunismo são 
claramente expressas no texto, os excessos do capitalismo não têm 
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referência claramente verbalizada. Mas, se considerarmos que uma 
política social injusta e não progressista é a prevalecente, tal como ela é 
semantizada no discurso, seria legítimo supor que os excessos do 
capitalismo referem-se ao centralismo administrativo, ao primarismo 
político, à desordem econômica e à ditadura financeira, às entradas de 
favor no tesouro público, ao clientelismo das oligarquias, aos políticos a 
serviço de grupos comanditários, etc.  

A democratização da riqueza, enquanto Objeto de valor, é 
pensada como um marco que associa a reforma social à revolução 
tecnológica. Esta não é concebida como um objetivo alcançável na 
esfera nacional; ao contrário, depende da importação de tecnologia, o 
que reforça e legitima a necessidade de uma opção nacional em termos 
de ser um “participante ativo na civilização ocidental”. Isso aparece mais 
claramente em outro discurso:  

“E aí surgem homens que detêm o monopólio de produtos 
essenciais à economia nacional transformados em nacionalistas, 
apresentando candidaturas nacionalistas do seu próprio nomezinho, 
porque enquanto o país viver trancado à comunicação com o exterior, 
cada dia mais autista, mais curtido em si mesmo, mais voltado sobre si 
mesmo, mais esquizofrênico, melhor ele desfruta o monopólio que sobre 
o país exerce. Numa palavra, homens como o Sr. José Ermírio de 
Moraes querem tudo, menos a concorrência. E por isso, como os únicos 
que lhe podem fazer concorrência no preço do alumínio e de outras 
coisas são aqueles que venham aqui livremente associar-se aos 
nacionais, trazendo capitais de que carecemos e técnicas de que 
precisamos para baratear a produção, para concorrer, para fazer os 
valores surgirem, para racionalizarem-se através da convivência e da 
permanência, da prosperidade e do desenvolvimento tecnológico, esses 
que destroem forçosamente, ainda que não o quisessem, a rotina, a 
cobiça, a avareza, a sordície e o atraso mais que técnico, pior que 
técnico, moral e mental de certo tipo de empresário no Brasil” (Discurso 
gravado em video tape e transmitido em São Paulo a 2/9/62, in O Estado 
de S. Paulo, 3/9/62).  

A consideração de que para democratizar a riqueza é preciso 
criá-la parece envolver a idéia de que a democratização da riqueza 
realiza-se, de maneira automática, uma vez ela criada. Essa concepção é 
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o que poderíamos chamar de ilusão essencial ao modo de produção 
capitalista, isto é, a ilusão de que as relações entre trabalhador e 
capitalista são as de troca simples, em que ambos obtêm um equivalente, 
onde o trabalhador, pela mediação do dinheiro, partilha da riqueza que 
se espalha em proporção igual à de seu crescimento. A liberdade do 
trabalhador é um dos fundamentos desta ilusão; porém, no discurso de 
Lacerda, a democracia não é uma decorrência lógica dessa concepção — 
ao povo livre não corresponde imediatamente um Estado democrático, 
mas este é antes o resultado de melhor educação. Propõe-se um Estado 
cuja função é distribuir recursos, realizar obras e serviços que permitam 
atrair e fixar indústrias e fomentar a iniciativa privada, ao mesmo tempo 
em que lança mão de todos os recursos para educar o povo, pois estas 
são as condições para a democracia.  

A criação da riqueza como condição para democratizá-la 
aparece em oposição aos povos que se entregam ao Estado e aos Estados 
que se apropriam do que é do povo. Se, por um lado, é evidente que este 
tipo de povo e de Estado tem por referência o comunismo, por outro, a 
semântica da situação prevalecente na sociedade brasileira expressa 
através da crítica ao empreguismo - é a de um Estado que também se 
apropria do que é do povo: “[o] costume de fazer ou pagar favores 
pessoais e políticos com o dinheiro do povo (...)”.  

Aqui, como nos discursos de Arraes, a consciência aparece 
como determinante das transformações. Entretanto, não é a prática social 
que se constitui em fonte para os atos de consciência, como em Arraes, 
mas são as idéias que alimentam tais atos, podendo, portanto, ficar a 
consciência eternamente aprisionada. Isto explica, talvez, o papel da 
educação enquanto guardiã da consciência verdadeira, educação que 
permite decidir entre o justo e o injusto, que permite ver quando o 
inimigo se disfarça em ideologia.  

“Da minha parte devo dizer que não sou nacionalista, que não 
temo o imperialismo, que a competência e a honradez podem enfrentar: 
que sou contra o imperialismo que não se quer apossar apenas do 
dinheiro do povo, mas da própria consciência de cada criatura” 
(Mensagem de Carlos Lacerda à convenção da UDN, in O Globo, 
29/4/61). A defesa da consciência através da educação aparece como o 
bem supremo. Se, para criar a riqueza, é preciso importar capital e 
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tecnologia estrangeira, é em nome da defesa da consciência que se 
legitima a opção pelo imperialismo americano. Porque é ela que se pode 
insurgir levando a uma transformação, de que a eleição e posse de 
Lacerda são exemplos, segundo a semantização do discurso.  

Haveria, portanto, um saber que deve ser democratizado para 
servir de controle ao poder, mas dada a ignorância atual do povo, este 
fica na dependência total da ação justiceira do líder.  

Retomando, poderíamos dizer que o discurso como um todo 
vive o dilema da necessidade de justapor enunciados tipicamente liberais 
(liberdade como um direito natural) e enunciados tipicamente 
autoritários (condições pessoais do homem público), a fim de semantizar 
sua concepção da relação dos homens com o poder político e interpelar 
os indivíduos a legitimarem essa concepção.  

Assim, no momento em que a liberdade aparece como um 
direito quase natural dos povos, a democracia é vista como algo que só 
pode ser atingido através da educação do povo. No momento em que o 
Estado é concebido como a expressão de um desejo de justiça do povo, 
essa justiça só tem sentido se o homem público tiver condições pessoais 
de transformar-se em árbitro entre o justo e o injusto. O que não permite 
que esse jogo torne o discurso um contra-senso é a separação realizada 
entre a esfera do povo, a esfera administrativa e a esfera propriamente 
política, bem como a forma usada para semantizar o inimigo.  

Quando “povo” tem por referente os indivíduos que se ocupam 
em atividades econômicas privadas e pagam impostos, a liberdade só 
pode aparecer como um direito natural se as desigualdades presentes 
forem vistas como eternas, uma condição da própria vida em sociedade, 
e se os problemas decorrentes dessas desigualdades forem retirados da 
esfera das relações de produção e remetidos para a esfera administrativa. 
“Povo” não é uma categoria moral, nem uma categoria propriamente 
política, mas sobretudo o conjunto de indivíduos definidos em 
contraposição ao sistema político-administrativo. O povo teria um desejo 
essencial de justiça, o que explicaria a existência do Estado. Os 
problemas populares não se referem a diferenças econômicas, já que a 
riqueza, sendo criada, distribui-se automaticamente; o problema é a 
educação do povo. Daí o papel de uma boa administração: fazer obras e 
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serviços para atrair e fixar indústrias, fomentar a iniciativa privada e 
lançar mão de todos os recursos para tirar a educação do povo do estado 
de calamidade pública em que se encontra. Os problemas, portanto, 
nunca são semantizados como estando no interior do povo, mas sim na 
cidade, vítima de má administração, cujo objeto é o empreguismo, o 
costume de pagar favores pessoais e políticos com o dinheiro do povo. 
Uma boa administração só pode realizar-se conforme as características 
pessoais e morais do homem público que, não tendo compromisso com a 
rotina, realiza, neste sentido e deste ponto de vista, um governo 
revolucionário.  

Na esfera política, a nação aparece colocada entre duas forças 
que se debatem em nível internacional: as forças da liberdade e as forças 
da escravidão. A nação tem que optar por uma delas, e nesta opção está 
implícito um problema moral, além de ser a condição para o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do país.  

A semantização do comunismo é feita associando-o à realidade 
do empreguismo. Ambos correspondem a Estados que se apropriam de 
maneira arbitrária do que é do povo, ambos não atuam de maneira clara 
e aberta mas ora disfarçam-se em ideologia, ora atuam através do 
constrangimento. Em conseqüência disso, não podem ser combatidos 
pela ação policial, mas apenas pelas características pessoais do líder. 
Ambos, portanto, têm como trunfo a ignorância do povo. a comunismo é 
ainda pior porque, além do dinheiro do povo, quer se apossar da 
consciência de cada criatura, tirando às criaturas a capacidade de 
julgarem e, ao povo, a de insurgir-se contra a máquina administrativa, 
procurando uma transformação positiva, tal como foram sua eleição e 
posse.  

Se é na associação com a realidade do empreguismo que ganha 
força o apelo aos indivíduos para que rejeitem o comunismo, é 
sobretudo como guardião da consciência popular que o orador interpela 
os indivíduos, e é neste sentido que, na quarta seqüência, um projeto 
alternativo é proposto: se não me derem os recursos de que necessito 
para resolver os problemas desta cidade, já que, como vocês viram, é no 
mau funcionamento dela e na irresponsabilidade de seus administradores 
que estão todos os problemas de vocês, ainda me restará uma tarefa da 
qual ninguém me pode privar, e esta, vocês que me conhecem sabem 
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que realizo com mestria. Não fiz outra coisa nestes últimos quinze anos 
e ainda faltam muitos nomes cujos sórdidos interesses e espúrias 
combinações precisam ser revelados. Assim, estarei defendendo ainda a 
consciência de vocês de um mal maior que, aproveitando-se de tudo isto, 
até dela quer se apossar.  

O caráter individual da ação do político aparece claramente 
ancorada em seu saber e em sua consciência, e daí deriva seu caráter de 
justiceiro absoluto a povo não pode delegar a ele um poder que não 
possui, porque não tem discernimento. É preciso uma insurreição 
pessoal e heróica para estabelecer as bases de um contrato democrático, 
e nenhuma força humana é suficientemente forte para impedir essa luta. 
Apenas Deus, o saber e a justiça universal é que poderiam opor-se à 
transformação preconizada. a líder justiceiro não se curvaria a nenhum 
outro tipo de pressão; só Deus pode impedi-lo de realizar o projeto 
alternativo exposto na seqüência final. 

Assim, embora o discurso de Lacerda seja permeado pelos 
mesmos significantes presentes nos discursos de Adhemar e de Arraes, a 
forma com que são acionados faz com que seja diferente a concepção do 
Estado e das relações dos homens com seu poder de transformação 
política nos três discursos.  

Tanto em Adhemar como em Lacerda, o líder aparece como o 
Sujeito da transformação. Entretanto, enquanto em Lacerda são as 
características pessoais do líder, seu caráter de justiceiro absoluto, que 
lhe garantem esse lugar, em Adhemar o líder aparece com todas as 
características do enviado de Deus. Tanto o Destinador como os 
Oponentes, em Adhemar, têm caráter transcendental: o líder, enquanto 
Sujeito, aparece em luta contra as forças do mal — forças sobrenaturais 
e a-sociais para o triunfo das forças do bem. Em Lacerda, o caráter 
transcendental do Oponente, na seqüência final, teria antes o sentido de 
reafirmar a condição de justiceiro absoluto do líder, que não se dobra 
frente a nenhum tipo de pressão. O caráter dos Oponentes na terceira 
seqüência  projeto inicial de transformação — confirma esta hipótese.  

Em Adhemar, o Estado enquanto Destinador aparece como fonte 
inesgotável de recursos. Em Lacerda, o Estado é fonte de recursos 
limitados, que devem ser distribuídos com justiça. Essa justiça não está 
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dada, mas depende do saber e da consciência do líder para ser efetivada.  

Tanto em Adhemar como em Lacerda, o povo ocupa o lugar de 
Destinatário. Entretanto, enquanto no primeiro o termo remete a um 
conjunto de indivíduos pulverizados, que têm no Estado o único meio 
disponível para a realização de suas necessidades individuais, em 
Lacerda “povo” remete, sobretudo, a um conjunto de indivíduos que 
pagam impostos e que, por isso, devem exigir que a máquina adminis-
trativa funcione devidamente. Se em Adhemar o Estado, enquanto 
baluarte das liberdades democráticas, remete sobretudo a um Estado 
capaz de compreender os problemas de cada cidadão e atender a suas 
necessidades individuais desde que elas sejam legítimas, em Lacerda a 
liberdade aparece como um direito natural dos povos, ainda que a 
democracia não seja uma decorrência lógica disso; o povo precisa antes 
ser educado para discernir entre o certo e o errado, para depois poder 
viver num regime plenamente democrático.  

Em Arraes, “povo” remete a uma aliança de classes unidas por 
um querer e um saber que faz delas o Sujeito e o Destinatário de seu 
próprio projeto de transformação. “Povo” ocupa, portanto, o lugar de 
Destinador, Sujeito, Adjuvante e Destinatário de sua própria ação. O 
líder aparece como Adjuvante do povo na realização de seu projeto de 
transformação. O governo, enquanto Objeto de valor, aparece como o 
lugar da participação, do debate e do diálogo entre as classes.  

Se o discurso de Lacerda, como os demais discursos, por um 
lado, encobre o lugar social em que é produzido, não revelando a 
identidade do orador com uma determinada classe ou camada social e se, 
por outro, através desse encobrimento procura legitimar sua posse e 
ampliar cada vez mais seu público, os seguidores de Lacerda são muito 
diferentes daqueles que seguiram Adhemar ou Arraes. Como mostra a 
pesquisa de Soares, apenas 27% dos votos dados a Lacerda vêm das 
camadas de trabalhadores manuais, em oposição a Tenório Cavalcanti e 
Sérgio Magalhães, cuja votação por estas camadas correspondeu a 65% 
e 46%, respectivamente, do total de votos obtidos por cada um deles. (G. 
A. D. Soares, 1965). Nessas camadas, considera o autor, Lacerda 
conseguiu apenas “manter o apoio dado pelas máquinas partidárias, mas 
não conseguiu muito mais votos além do que este apoio combinado lhe 
oferecia” (p.60).  
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Das camadas superiores é que vem a maioria dos votos de 
Lacerda: 42% de sua votação vêm do extrato ocupacional mais alto, que 
Soares define como o dos cargos administrativos, de gerência e direção, 
profissões liberais, posições de supervisão e inspeção; por outro lado, 31 
% vêm do extrato ocupacional imediatamente inferior, definido em 
termos de cargos não manuais de rotina (posições de escritório, sem 
responsabilidade de gerência, direção ou supervisão), (idem, p.57). Foi 
nestas camadas que Lacerda atraiu mais votos do que aqueles que a 
força combinada dos partidos conservadores poderia atrair. É a posição 
clara de combate ao comunismo que parece ter atraído a votação das 
classes dominantes para Lacerda, e a consciência nítida disto leva-o a 
fazer as seguintes lamentações: “Na medida em que, por ter vindo do 
comunismo ou quase do comunismo, eu conhecia os métodos, os 
processos, argumentos, enfim, a tática e a técnica, eu comecei a ter 
estranhos aliados. E alguns extremamente incômodos. Quando eu estava 
no exílio, de repente o Amaral Neto, que foi integralista, fundou em meu 
nome um negócio chamado ‘Clube da Lanterna’, com o qual eu nunca, 
jamais, tive nada que ver... E era o Amaral fazendo disso, inclusive, uma 
indústria, a indústria do anticomunismo, que viveu durante longo tempo. 
Estou dando este exemplo, não é para retaliações, mas é para ver o tipo 
de aliados que você encontra... Em todo esse período no governo da 
Guanabara, por exemplo, o meu esforço foi colocar o povo do meu lado 
para neutralizar todos os que estavam contra o povo. E que estavam 
comigo porque achavam que eu estava com eles. Eu vou chamar isso de 
‘a mentalidade Jockey Club’, porque havia aqueles senhores que 
achavam esse Lacerda formidável, ‘puxa, é o único líder que nós temos 
para combater o comunismo no Brasil’. Mas nunca pensavam em termos 
de um líder que fosse capaz de acabar com o comunismo para fazer uma 
coisa melhor. Melhor que o comunismo e melhor também que as coisas 
deles” (“As confissões de Lacerda”, in O Estado de S. Paulo, 28/5/77). 
No que se refere ao estrato ocupacional imediatamente inferior ao 
anterior, — cargos não manuais de rotina — a pesquisa revela que tanto 
Lacerda como Sérgio Magalhães obtiveram a mesma porcentagem no 
total de votos que receberam, 31 % é, entretanto, difícil definir este setor 
a partir dos dados, de maneira mais precisa. Por outro lado, a pesquisa 
não fornece elementos para que pudéssemos determinar as diferenças 
existentes dentro do setor, que justificassem o número muito próximo de 
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votos obtido por ambos os candidatos, nessa camada. Além disso, são 
poucos os estudos a respeito da classe média ou da pequena burguesia 
no Brasil. Entretanto, poderíamos levantar a hipótese de que embora 
fosse, sobretudo, no combate ao comunismo que Lacerda aparecia como 
representante das classes dominantes, era na associação do comunismo 
com a corrupção — na identificação do comunismo com uma realidade 
na qual o empreguismo atinge seu ponto culminante — que Lacerda e a 
crítica ao comunismo ganham sentido e força de atração para esses 
setores médios. F. C. Weffort (1966) fornece alguns dados para tal 
hipótese quando, ao tratar da Revolução de 30, tece algumas 
considerações a respeito da classe média que talvez pudéssemos 
generalizar para um período posterior. O autor citado insiste na escassa 
autonomia dessa classe, tanto em termos de dependência social como 
ideológica, em face do mundo agrário e exportador. Este autor vincula a 
dependência às limitações impostas pelas características específicas das 
classes médias urbanas brasileiras à perspectiva e ao alcance de sua ação 
política. Mostra que, diferentemente da antiga classe média americana, 
tais setores aqui não têm sua principal atividade baseada na pequena 
propriedade, mas em atividades subsidiárias (administração pública e 
serviços) da estrutura social da grande propriedade. Não há dúvida que 
essas considerações a respeito da dependência social e ideológica das 
classes médias são válidas para o Rio de Janeiro, na medida em que 
nessa cidade, quando Capital Federal, o setor era composto em grande 
parte por funcionários públicos. O empreguismo não poderia ser em 
nenhum outro lugar como aí uma imagem tão familiar da insatisfação 
com a política. Com a mudança da Capital, não há dúvida que essa 
população se sentiu ameaçada. Na promessa de uma “administração 
revolucionária”, em termos de realização de obras, está implícita a 
perspectiva ‘de aumento das atividades estatais, bem como dos contratos 
com empresas construtoras e outras empresas a elas ligadas. Assim, a 
crítica ao Governo Federal, expressa em termos da aliança do 
comunismo com a corrupção e a promessa de um governo “revolu-
cionário” faz com que coincidam os interesses desses setores médios 
com os interesses de alguns setores da classe dominante, na medida em 
que a manutenção do status quo nas relações fundamentais de 
propriedade está assegurada, e a reforma administrativa e o aumento de 
obras estatais ampliariam o acesso às atividades ligadas ao Estado e a 
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possibilidade deste estabelecer contratos com as empresas privadas. Se 
isto, por um lado, nos dá condições de pensar quais são as condições 
concretas e específicas que permitem a ligação dos setores dominantes 
com parte dos setores médios, por outro, não explica as razões pelas 
quais Sérgio Magalhães obteve uma votação tão grande entre a 
população que foi agrupada na categoria de trabalhadores não manuais 
de rotina. Dentro dos limites deste trabalho, entretanto, o importante é 
compreender a forma através da qual o discurso, ao acionar elementos 
aparentemente contraditórios - elementos mais próximos de uma 
concepção democrática e elementos tipicamente autoritários - abre um 
leque de possibilidades que lhe permite atrair públicos diferentes, ao 
mesmo tempo em que estabelece, a nível simbólico, através da forma 
como trabalha o significante “povo da Guanabara”, um laço social entre 
indivíduos que ocupam posições diferentes no processo produtivo. Isto 
não quer dizer que todo lacerdista se identifique com todos os elementos 
presentes no discurso de Lacerda nem que as ambigüidades do discurso 
abra um infinito leque de possibilidades, de forma a estabelecer sempre 
um laço social entre indivíduos pertencentes às mais variadas camadas 
da população. Nesse sentido, é interessante lembrar a pesquisa de Soares 
com vestibulandos do ITA, onde, ao questioná-los a respeito de suas 
opiniões sobre a função econômica do Estado, constata que, entre os 
“lacerdistas fervorosos”, 42% consideram que o Estado não deveria 
intervir em nenhum setor da vida econômica; 31 % deles negam ao 
Estado o direito à propriedade dos bens de produção, mas adotam a tese 
do Estado fiscalizador da economia; 17% consideram que o Estado 
deveria possuir as indústrias de base além de fiscalizar a economia; e 9% 
de “lacerdistas fervorosos” consideram que o Estado deveria possuir e 
controlar toda a vida econômica do país. Indagando sobre o papel do 
capital estrangeiro, o mesmo autor encontrou as seguintes porcentagens 
de respostas: 38% dos “lacerdistas fervorosos” consideram que o capital 
estrangeiro só traz benefícios; 26% deles consideram que este traz mais 
benefícios que malefícios; 10%, que o capital estrangeiro traz mais 
malefícios do que benefícios; e 4%, que este só traz malefícios (G. A. D. 
Soares, 1965, p.65 e seguintes).  

Não há dúvida de que poderíamos dizer que essas opções não 
têm caráter arbitrário e que existe um conteúdo ideológico típico no 
lacerdismo, uma vez que são grandes as diferenças de porcentagem 
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correspondentes a cada uma das opções, definindo claramente opiniões 
majoritárias. Entretanto, o fato de existirem essas diferenças é para nós 
significativo. Elas apontam para o problema das diferentes leituras que 
podem ser feitas de uma mesma prática social e de um mesmo discurso. 
E, embora a globalidade do discurso se aplique a todos os entrevistados, 
uma vez que se consideram “lacerdistas fervorosos”, vemos que de 
pontos específicos podem ser feitas diversas interpretações. Mesmo 
entre um público bem determinado e conhecido pelo seu 
conservadorismo, como os estudantes do ITA, podem coexistir 
diferentes leituras de pontos tão importantes como, por exemplo, o papel 
do Estado e do capital estrangeiro. A idéia de um puro laissez-faire e o 
seu oposto — a concepção estatizante — podem, na prática, ser 
igualmente compatíveis com o apoio dado a Lacerda. Entretanto, como 
dissemos, a ambigüidade do discurso, o encobrimento do lugar social em 
que é produzido não abrem um leque de possibilidades infinitas, e o laço 
social que o discurso procura estabelecer parece não poder ampliar-se 
demasiadamente sem que seu tecido se esgarce. Os dados da pesquisa de 
Soares levam-nos a considerar que não havia espaço para os 
trabalhadores manuais encontrarem seu lugar no significante “povo da 
Guanabara”.  

Essa consideração nos remete diretamente aos limites de uma 
análise puramente formal, que se restringe ao que é imanente ao 
discurso. A questão de saber porque os trabalhadores manuais não 
encontraram um lugar no significante “povo”, do modo como Lacerda o 
apresenta, aponta a importância da análise das outras alternativas 
discursivas, frente às quais o discurso é realizado. Ou seja, é necessário 
considerar que o discurso não se realiza num vazio, mas encontra frente 
a ele outros discursos políticos e outras formas de ação política. Tal 
consideração deixa ainda uma interrogação, no sentido de sabermos em 
que medida e até que ponto esse discurso, na tentativa de ampliar cada 
vez mais o laço social estabelecido, poderia alargá-lo sem perder o apoio 
das classes que o sustentaram. Assim, não poderíamos falar em discurso 
sem remetermo-nos às suas condições de produção, ao mesmo tempo 
que não poderíamos deduzir de suas condições de produção o caráter do 
discurso político, a forma através da qual ele cria um laço social entre as 
camadas médias e setores da burguesia e quais as possibilidades que 
através dele abrem-se para a ação das camadas sociais que nele 
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encontraram ou não um lugar.  

Com os mesmos objetivos, passaremos agora à análise do dis-
curso de posse de Leonel Brizola.  




