
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
DEBERT, GG. Ideologia e populismo: Adhemar de Barros, Miguel Arraes, Carlos Lacerda, Leonel 
Brizola [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. Nota preliminar. 5 p. 
ISBN: 978-85-99662-72-4. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

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

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

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

 

 

 
 
 
 

Nota preliminar 
 

 

Guita Grin Debert 



 5

Nota preliminar  
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externar meu reconhecimento pela forma com que motivou meu 
interesse pelas questões desenvolvidas neste trabalho. Agradeço sua 
dedicação, o incentivo e a amizade com que acompanhou todas as etapas 
da tese.  

A Maria Lúcia Montes, devo grande parte do meu entusiasmo 
pela pesquisa. As estimulantes discussões que mantivemos contribuíram 
de maneira decisiva para o preparo e redação deste estudo.  

A Jeanne Marie Interlandi, minha gratidão pela amizade e apoio 
intelectual com que pude contar em todos os momentos da elaboração do 
trabalho.  

Agradeço a Bila e Bernardo Sorj pelo estímulo intelectual e pelo 
interesse no desenvolvimento desta pesquisa.  

A Eunice Ribeiro Durham, meu reconhecimento pelo interesse e 
pelas sugestões a esta investigação.  

A Zelman Debert, minha carinhosa gratidão pela participação 
nas dificuldades e alegrias acarretadas por um trabalho deste tipo.  

Agradeço ainda à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo pela bolsa de estudos, concedida no período de 1975 a 1977. 
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Introdução  

 

Nossa preocupação em analisar algumas representações políticas 
no período populista nasceu da intenção de contribuir para um esforço 
de revisão do populismo, que tem procurado mostrar inconsistências 
tanto no modelo corrente de explicação, presente no senso comum, 
quanto em grande parte da literatura sociológica referente a esse período.  

Os elementos centrais desse modelo poderiam ser resumidos nos 
seguintes termos: o populismo constitui uma relação pessoal entre um 
líder e um conglomerado de indivíduos, relação essa explica da através 
do recurso à idéia de demagogia, nem sempre claramente definida. 
Segundo essa concepção, o líder populista não aparece como um 
verdadeiro político, mas sobretudo como um aproveitador da ignorância 
popular, e as massas, na sua irracionalidade, não constituem fundamento 
para qualquer tipo de política. O populismo, desse ponto de vista, seria, 
pois, um fenômeno pré-político ou parapolítico.  

Mesmo entre os teóricos a caracterização do populismo nem 
sempre seguiu uma linha muito diferente dessa. Se tomarmos, por 
exemplo, alguns investigadores do ISEB que, devido à sua posição 
nacionalista, estavam preocupados com o problema da ideologia, 
veremos que definem o populismo essencialmente como um fenômeno 
não-ideológico, ao qual se deveria opor uma política ideológica (H. 
Jaguaribe, 1962a; G. Ramos, 1961). Para esses autores, o populismo 
estaria associado a formas sociais pré-capitalistas ou atipicamente 
capitalistas.  

A crítica ao que está subjacente a esse modelo já se encontra em 
grande parte formulada nos trabalhos de F. C. Weffort ou G. A. D. 
Soares, entre outros. Menos estruturado, entretanto, está o novo esquema 
explicativo por eles proposto. Este novo esquema se afirma em princípio 
como negativo: esses autores rechaçam totalmente uma concepção do 
populismo como um fenômeno passível de ser explicado pelo 
oportunismo de líderes paternalistas e carismáticos, na qual a idéia de 
irracionalidade das massas passa a ser a noção-chave para a 
compreensão do período; apontam para o caráter ideológico e os 




