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Apresentação 

 

Este livro tem o sabor de uma aventura. Seu caminho é a estreita 
área comum que se delineia entre as técnicas estruturalistas de análise do 
discurso e a problemática posta pelos trabalhos políticos sobre o 
populismo. Percorrer esta área é arriscar-se ao fogo cruzado das críticas 
que vêm dos dois lados e que, no mais das vezes, dificultam qualquer 
inovação. Conscientes dos problemas metodológicos envolvidos nesta 
terra de ninguém, os que se arriscam a atravessá-la carregam o peso de 
um conflito de fidelidades, pois reportam-se a princípios metodológicos 
distintos. Mas, se conseguem caminhar é porque recusaram a ortodoxia.  

Acho que este é o caso, neste trabalho. Trata-se aqui de uma 
aventura que não se perde no trajeto e que, se mantém o gosto pela 
busca, também conserva o sentido preciso do objetivo. A autora monta o 
jogo formal para preenchê-lo em seguida com os fatos e perspectivas 
que o situam e localizam historicamente. O resultado de tudo isto é que 
aprendemos coisas novas.  

Aprendemos que é preciso ter cuidado quando se fala em 
manipulação das massas pelos líderes populistas. Ao final da leitura, 
ficamos com a impressão de ouvir também as exigências do público 
postas na voz do orador. Falar politicamente passa a ser um exercício 
contínuo de tecer uma teia que se esgarça e se refaz e que só não se 
rompe porque aquele que fala é um intérprete do desejo, nem sempre 
claro, de seus ouvintes.  

Desmontando os discursos de Lacerda, Adhemar de Barros, 
Brizola e Arraes, este trabalho nos mostra as diferenças e as 
semelhanças que existem nas relações entre estes líderes e seu público. 
Todos falam de igualdade e justiça mas as qualificam diversamente. 
Todos buscam laços de união entre os grupos populares — novos 
personagens políticos - e o Estado mas, apesar da aparente semelhança 
no uso de um repertório comum de conceitos políticos, os lugares 
definidos para serem ocupados pelas camadas populares são bastante 
diferentes. Na linguagem dos discursos de posse começamos a entrever 
modelos de sociedade que não se explicitam completamente mas onde 
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líder e liderados se encontram para promover a transformação. São 
diferentes visões de mundo que, entretanto, só podem ser decodificadas 
depois de localizadas dentro do espectro de possibilidades abertas pela 
conjuntura do início dos anos 60, quando o “povo” foi um ator 
privilegiado. O papel a ser representado por este ator é que só se torna 
visível quando, passando estas falas pelo crivo analítico, percebemos 
que ele pode ser o narrador dos acontecimentos ou apenas o suporte para 
a ação de seus enviados que ocupam todo o cenário. O apelo explícito à 
participação popular esconde, em parte, as condições em que ela é 
proposta.  

Os discursos destes líderes são pouco coerentes para aqueles que 
os submetem a uma critica engajada mas, se têm esta fluidez, é 
justamente porque são construídos a partir do reconhecimento dos apelos 
e das limitações reais. Fala-se da união nacional tendo que reconhecer as 
diferenças sociais, posto que estão presentes. Explora-se o mundo do 
futuro com promessas que devem ser cumpridas no presente. Certamente 
os projetos são distintos, mas todos buscam uma transformação que tem 
como condição a legitimação popular.  

Quando chegamos à conclusão deste livro, vemos claramente o 
caráter temporal, e até temporário, dos discursos populistas de antes de 
64. Este tênue laço entre um povo mal definido e os diferentes projetos 
nacionais, ameaçado por um constante afrouxamento, estava sendo 
constantemente retecido pelos diferentes líderes em sua prática política. 
Suas falas expressam mais sua ação que ideologias coerentes e por isso 
mesmo estão coladas ao momento em que são ditas. Certamente não 
podem ser reeditadas hoje, quando a nação é outra, as diferenças sociais 
mais perceptíveis e o futuro menos visível.  

Esta análise minuciosa do passado nos ensina muito sobre o 
presente. Se fazer este livro foi uma aventura bem-sucedida, sua leitura 
também nos propõe caminhos de reflexão perigosos porém fecundos.  

São Paulo, maio 1979  

Ruth Corrêa Leite Cardoso  




