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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 
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equívocos teóricos que permeiam tais concepções, que têm sempre, 
como parâmetro básico para a análise, o modelo de desenvolvimento 
político europeu e norte-americano.  

F. C. Weffort, que toma como ponto focal para suas análises o 
comportamento político das classes populares urbanas, mostra que o 
populismo não pode ser entendido como a transposição, para o meio 
urbano, das relações pessoais predominantes no meio rural. Embora 
tanto o líder de massas como o coronel se apóiem em relações de tipo 
afetivo, de confiança e de dependência pessoal, considera que populismo 
e coronelismo são fenômenos basicamente distintos. No coronelismo 
“temos contatos nos limites sociais e econômicos sob o domínio do 
senhor rural; a adesão da massa ao líder supõe, ao contrário, a liberdade 
dos indivíduos de qualquer forma de coerção social e econômica daquele 
tipo. No ‘coronelismo’ a relação é quase política, é apenas uma 
dimensão da dependência social e geral do eleitor; no ‘populismo’ a 
relação política é freqüentemente a única; no coronelismo exprime um 
compromisso entre o poder público e o poder privado; o populismo é, no 
essencial, a exaltação do poder do Estado, é o próprio Estado se 
colocando, através do líder, em contato direto com os indivíduos 
reunidos na massa” (F. C. Weffort, 1965, p.176).  

Por outro lado, o mesmo autor considera que o populismo só 
pode ser entendido como fenômeno de massas no sentido de que as 
classes sociais se manifestam como massas em determinadas 
circunstâncias históricas. No Brasil, teríamos o que o autor chama de 
“massificação prematura” ou “antecipada”. Este conceito serve não para 
negar o conteúdo político da presença das massas, mas, ao contrário, 
para afirmá-lo. A massificação, aqui, não teria significado basicamente a 
pulverização das classes portadoras de uma tradição política e 
ideológica, mas a ascensão à vida urbana e aos processos políticos das 
camadas populares do interior e do campo. Desse modo, a massificação 
não significa “dissolução da lealdade grupal dos setores já integrados ao 
processo industrial, através da ampliação de suas possibilidades de 
consumo e das técnicas de manipulação, mas conduz, primariamente, à 
dissolução dos vínculos de lealdade aos padrões tradicionais vigentes 
nas áreas rurais (...)” (F. C. Weffort, 1966, p.148). Essa especificidade 
da situação das massas no Brasil é melhor compreendida quando 
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levamos em conta a acentuada desproporção entre os processos de 
urbanização e industrialização nos países da América Latina. Isto 
significa que apenas uma parte das massas que deixam o campo, em 
busca de melhores condições de vida, pode integrar-se ao sistema 
industrial como operários, vindo a ocupar posição privilegiada em 
relação ao conjunto da população urbana. Portanto, seria difícil — 
mostra o autor — estabelecer alguma semelhança entre essas massas 
urbanas e as massas “satisfeitas” dos países avançados. O parâmetro 
básico para compreendermos seu comportamento político seria a 
escassez, e não a abundância. “Essas condições sociais insatisfatórias 
associam-se, em seus efeitos práticos, a outro aspecto importante para 
que se compreenda o processo de massificação. A passagem do campo à 
cidade ou do interior à grande cidade significa o primeiro passo para a 
conversão do indivíduo em cidadão politicamente ativo e para a 
dissolução dos padrões tradicionais de submissão aos potentados rurais” 
(Idem, p.148-149).  

Assim, o mesmo autor considera que nada justificaria uma 
posição que deixasse de indagar a respeito dos conteúdos ideológicos 
presentes nas diferentes formas populistas, sob a alegação de que as 
massas estabeleceriam com o poder uma relação muito mais econômica 
que propriamente política. Nesse caso partiríamos do equívoco, 
destituído de qualquer fundamento teórico, de separar a ideologia, como 
forma de consciência social, da consciência e dos interesses individuais. 
A ideologia, segundo esse ponto de vista, seria concebida como uma 
consciência teórica supra-individual que se apresenta já elaborada ao 
indivíduo, que a aceitará como um quadro de princípios para a ação e 
para o conhecimento, quando, na realidade, ideologia e consciência 
individual, por um lado, e interesses individuais e interesses de classe, 
por outro, estão mutuamente imbricados em um só conjunto.  

 A partir de pesquisas sobre o comportamento eleitoral, autores 
como F. C. Weffort (1965) e G. A. D. Soares (1965) procuram mostrar 
que existem conteúdos sociais e políticos associados às diferentes 
formas populistas, e que se o ademarista, o janista ou o lacerdista típicos 
esperam algo para si como indivíduos, isto já os caracteriza social e 
ideologicamente e os dispõe de maneira determinada para a ação.  

Portanto, neste novo esquema explicativo o populismo tem 



 9

caráter ambíguo, constituindo a um só tempo manipulação e satisfação 
das classes populares. Surgiu e manteve-se como uma alternativa 
política viável enquanto foi capaz de satisfazer, de forma real, a aspectos 
do interesse das classes populares. Entretanto, e por isso mesmo, 
constitui um mecanismo de manipulação dessas classes, pois, acenando 
sempre com a possibilidade de atender às suas aspirações, o populismo 
obscureceu a consciência social dessas classes, impedindo, assim, que 
participassem da vida em sociedade com independência e autonomia de 
estratégia política.  

Nosso objetivo, ao fazer uma análise das características 
ideológicas de alguns líderes políticos que aparecem neste período, é 
tentar preencher um certo vazio presente na noção de manipulação. Essa 
noção não nos esclarece inteiramente sobre certo número de questões: 
qual o tipo específico de relação estabelecida entre o líder e seu público? 
Quais as diferenças existentes entre os vários líderes que justificam o 
apoio obtido de diferentes grupos sociais? Como puderam constituir uma 
alternativa para as classes dominadas, num momento em que havia 
organizações que se apresentavam como autênticas representantes do 
proletariado?  

Se a idéia de satisfação das aspirações populares é fundamental 
para entendermos o comportamento das classes dominadas, tal satisfação 
não poderia ter lugar sem que, ao mesmo tempo, os indivíduos fossem, 
num certo sentido, chamados a legitimar uma determinada representação 
do político e do social, do Estado, das relações entre os homens e das 
relações deles com seu poder de transformação política. Quando 
dissolvemos essas representações sob o conceito geral de 
“manipulação”, como se se tratasse apenas de uma aparência ou de um 
mito criados pelas classes dominantes (ou pelos líderes a seu serviço) 
para manter sob seu controle as classes subalternas, acabamos por perder 
de vista as questões relativas às formas específicas que a dominação 
pode assumir em cada caso concreto. A partir da consideração de que só 
no âmbito das questões de dominação política tem sentido investigar o 
problema da ideologia é que nos colocamos em condições de pensar os 
problemas que nos interessam mais de perto. Quais as características 
ideológicas presentes no populismo e em que medida elas explicam os 
diferentes estilos de mobilização política que aparecem neste período? 
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Como puderam significar uma forma de organização do poder pelos 
grupos dominantes e a principal forma de expressão política da ascensão 
popular no processo de desenvolvimento urbano e industrial? Como 
essas formas puderam significar um mecanismo de dominação e ao 
mesmo tempo uma ameaça em potencial a essa dominação?  

Nossa preocupação, portanto, é estudar as diferentes formas 
encontradas pelas classes dominantes, num país periférico e numa 
situação de dependência, de estabelecer um duplo diálogo — um diálogo 
consigo mesmas e um diálogo com as classes dominadas — num 
momento em que ainda alimentavam a esperança de orientar o 
desenvolvimento econômico, encabeçando o aparelho político.  

 Tomamos como base para a análise das representações políticas 
os discursos de quatro governadores de estado: Adhemar de Barros, 
governador de São Paulo (interessou-nos mais especificamente o 
período 1963-1964 de sua última gestão); Carlos Lacerda, governador da 
Guanabara, no período de 1960 a 1964; Miguel Arraes, governador de 
Pernambuco, de 1963 a 1964; Leonel Brizola, governador do Rio 
Grande do Sul, de 1959 a 1962.  

A escolha pareceu-nos estratégica, por uma série de razões. Em 
primeiro lugar, porque são líderes que tiveram grande projeção nacional, 
a tal ponto que, se os três primeiros foram apontados pela imprensa 
como governadores que, durante suas gestões já preparavam a futura 
candidatura à presidência da República, o radicalismo do último foi 
freqüentemente explicado pela inviabilidade, sobretudo legal, de sua 
eleição para aquele cargo. Em segundo lugar, porque foram 
governadores — no mesmo período ou em períodos muito próximos - 
dos estados mais desenvolvidos do país, na época, o que garante certa 
homogeneidade ao material a ser analisado. Em terceiro lugar porque, 
embora tratando-se de líderes que tiveram posições políticas 
radicalmente opostas — os dois primeiros considerados líderes 
tipicamente de direita, os dois últimos de esquerda — e que foram 
apoiados por públicos diferentes, termos como “povo”, “democracia”, 
“nação”, “liberdade”, “desenvolvimento”, etc., constituem apelos-chave 
nos discursos de todos eles. Ora, isto não deixa de apresentar sérios 
problemas quando se procura estabelecer as diferenças que marcariam 
esses líderes.  
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Para os teóricos do nacional-desenvolvimentismo, a diferença 
que marcaria um líder tipicamente populista, como, por exemplo, 
Adhemar de Barros, em relação aos demais líderes, seria a oposição 
entre uma política não-ideológica apoiada em interesses menores e uma 
política de princípios que se apoiaria nos interesses de todo o povo. 
Outros teóricos, entretanto, tomando como base outros elementos - como 
a identidade dos termos utilizados, a ambigüidade presente na noção de 
povo e o encobrimento dos conflitos sociais nela implícita, o apoio dado 
ao governo por esses líderes e a ambígua situação de classe onde eles 
têm suas origens, etc. — procuram minimizar as diferenças existentes 
entre eles. O termo populismo seria o conceito-chave para caracterizar 
ideologicamente os líderes tanto de direita quanto de esquerda que 
aparecem neste período. O nacionalismo populista - referência aos 
segundos — proporia, ao nível teórico, essencialmente as mesmas idéias 
que os líderes populistas tidos como de direita propõem de maneira 
concreta na demagogia dos comícios (F. C. Weffort, 1965, p.188).  

Nossa proposta de fazer uma análise das representações políticas 
desses líderes não partiu de um conhecimento profundo dos discursos 
políticos que nos permitisse negar ou afirmar uma identidade de 
posições ideológicas, mas da impossibilidade de aceitarmos sem maiores 
problemas essas afirmações. Partíamos das seguintes considerações:  

1) A ideologia não pode ser entendida apenas como um corpo de 
proposições ou um repertório de opiniões, ou como um tipo particular de 
mensagem ou uma classe de discursos sociais, mas também como um 
nível de significação presente em qualquer tipo de mensagem, de tal 
forma que tanto um discurso político como um discurso científico, ou 
mesmo uma fotonovela, prestam-se a uma leitura ideológica, nada 
justificando uma separação entre discursos políticos ideológicos e 
discursos políticos não ideológicos.  

2) O fato de esses líderes fazerem apelo nos mesmos termos não 
traduz necessariamente uma identidade de posições ideológicas. Seria 
preciso vermos como o discurso é construído, em que contexto esses 
termos são utilizados e que tipo de relação estabelecem com os outros 
termos presentes no mesmo discurso, antes de afirmarmos ou negarmos 
a existência, ao nível discursivo, de uma identidade de posições 
ideológicas, e que só ao nível da ação real desses líderes poderíamos 
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perceber as diferenças existentes entre eles.  

3) O termo populismo é um termo utilizado para caracterizar 
uma série de movimentos sociais e políticos ocorridos em épocas e 
países diferentes. Todavia, a generalidade do conceito parece antes 
encobrir o significado que o fenômeno adquiriu no caso brasileiro, 
especialmente ao nível de sua manifestação ideológica. O mito do povo-
comunidade, o encobrimento dos conflitos sociais, a identificação da 
vontade do povo com a justiça e a moral, a relação direta do líder com a 
massa sem mediação de nenhuma instituição, são elementos presentes 
em grande variedade de formas políticas, tanto na mística fascista como 
em certas teorias tidas como democráticas. A análise do discurso poderia 
fornecer-nos elementos para identificarmos o sentido que esses termos 
presentes nos discursos assumem em um caso específico, enquanto a 
análise dos conflitos ao nível da sociedade global poderia dar-nos 
algumas pistas para entendermos como esses termos puderam constituir 
apelos que acabaram por transformar os líderes populistas numa 
alternativa para as classes dominadas.  

Nosso trabalho, portanto, se desenvolverá em duas direções. Por 
um lado, tentaremos pensar os problemas envolvidos na utilização do 
termo populismo, ao procurarmos caracterizar o período de 1945 a 1964. 
Por outro, procuraremos elaborar um modelo de análise dos discursos 
que sirva como instrumento para detectar suas características 
ideológicas, uma vez que a análise dos conteúdos manifestos de um 
texto, embora podendo ter certa eficácia para a análise de alguns tipos de 
discursos políticos, não resolveria nosso problema, dada a especificidade 
do material que estamos analisando — líderes que tiveram posições 
políticas frontalmente opostas, utilizando os mesmos termos.  




