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CAPÍTULO 4  
A participação enquanto espaço da política 

  

Se tivesse que definir o espírito do governo 
Arraes diria que ele optou pela educação 
através da agitação. Confrontado com a massa 
inerte e analfabeta da população, compreendeu 
depressa que seus projetos permaneceriam 
letra morta enquanto esse povo letárgico não 
fosse sacudido. Não apenas — pela primeira 
vez no Brasil — garantiu aos camponeses um 
salário mínimo, mas ainda encorajou todos 
aqueles cuja luta servisse aos interesses do 
povo, quaisquer que fossem suas origens: 
comunistas, padres, revolucionários ou 
cientistas. Mas, a história das realizações do 
governo Arraes no campo da alfabetização de 
adultos bastaria por si só, para cobrir de glória 
qualquer governo. Se os camponeses 
aprendiam a ler mais depressa é porque, desde 
as primeiras lições, descobriam palavras como 
Povo, Pão, Trabalho, Salário, Voto e frases 
onde podiam decifrar que “O Pão pertence ao 
Povo”. Não se tratava de inculcar-lhes regras 
de leitura como se fosse um jogo qualquer; 
fez-se de tal forma que o acesso à palavra 
escrita significasse ao mesmo tempo o acesso 
ao mais profundo deles mesmos e à sua própria 
realidade.   

(“Les ligues paysannes” — Antonio Callado)  
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Biografia política de Miguel Arraes  

De funcionário burocrático do Instituto do Açúcar e do Álcool, 
Miguel Arraes de Alencar foi conduzido a Secretário da Fazenda de 
Pernambuco, no governo Lima Sobrinho. Ingressou na vida política 
através do PSD, partido pelo qual foi eleito deputado estadual. Nessa 
época, o PSD era praticamente o “dono do Estado”, só perdendo eleições 
em Recife e tendo maioria quase absoluta na Assembléia Legislativa. 
Ainda deputado estadual, Arraes rompeu com o PSD, quando o partido 
procurou unir as forças conservadoras em torno da candidatura de 
Cordeiro de Farias, que acabou por suceder Etelvino Uns no governo do 
Estado. Durante os quatro anos do governo Cordeiro de Farias, Arraes 
manteve-se na oposição. Nas eleições de 1958, um programa de governo 
procurou unificar as oposições pernambucanas - UDN, PTB, PST, PSP, 
com o apoio dos comunistas - em torno da candidatura de Cid Sampaio. 
Arraes comandou a campanha eleitoral de Cid no interior do Estado. 
Paradoxalmente, comenta Adirson de Barros, num artigo para o Correio 
da Manhã, Arraes não foi o “contato” das esquerdas do Recife na época, 
mas o articulador das forças retrógradas do interior: os senhores-de-
engenho e os grandes latifundiários. “Tendo sido Secretário da Fazenda 
no governo pessedista de Barbosa Sobrinho, ele [Arraes] conhecia de 
perto os chefes pessedistas do interior, era amigo pessoal de muitos 
deles. Tinha, assim, diálogo fácil para convertê-los à nova ordem que as 
classes conservadoras e as esquerdas unidas pretendiam estabelecer em 
Pernambuco. (...) Usineiros, mais industriais, mais senhores-de-engenho, 
mais proprietários de grandes extensões de terras, mais líderes sindicais, 
mais estudantes ginasianos e universitários, mais trabalhistas, mais 
socialistas, mais udenistas tradicionais, mais comunistas, isso resultou na 
vitória tranqüila do Sr. Cid Sampaio e de toda sua equipe de campanha” 
(25/4/65) A eleição de Cid Sampaio significou a derrocada da máquina 
clientelística do PSD, que durante mais de vinte anos tivera domínio 
incontestável no Estado. Entretanto, na Assembléia Legislativa o PSD 
continuou sendo maioria.  

Candidato a deputado estadual, Arraes foi derrotado nas elei-
ções. Entretanto, seria conduzido novamente à Secretaria da Fazenda no 
governo de Cid Sampaio. Alguns meses depois, candidatou-se ao cargo 
de Prefeito do Recife, com apoio de um grupo jovem de políticos e de 
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comunistas, que organizou uma série de comícios, fazendo com que 
Arraes começasse a aparecer como um forte candidato, representante das 
preferências populares. Não conseguindo impor outro candidato de sua 
área de preferência, a UDN e Cid Sampaio foram levados a adotar a 
candidatura de Arraes, de forma que, embora identificado como 
candidato das esquerdas, Arraes foi apoiado pelas classes dominantes, 
cujo auxílio financeiro foi decisivo para o êxito de sua campanha. 
Arraes, por sua vez, em toda a campanha evitou qualquer tipo de 
identificação política, restringindo seus pronunciamentos aos problemas 
de caráter administrativo. Eleito prefeito, Arraes promoveu uma 
administração muito eficiente, crescendo sua popularidade não apenas 
em Recife, mas também em todo o interior do Estado. Os adversários 
políticos do prefeito - com as exceções de praxe - não se arriscavam a 
atacá-lo, nem procuravam identificá-lo, na época, com as idéias 
marxistas. Recife já era uma cidade de atmosfera esquerdista e seria um 
erro político identificar um bom administrador, reconhecido enquanto tal 
por todos, com o comunismo, já que só este poderia ganhar com isso. O 
povo não abandonaria seu encanto pela administração de Arraes apenas 
porque este era considerado comunista. (A. Barros, 1965) Foi com a 
campanha eleitoral para a presidência da República, em 1960, que se deu 
o rompimento definitivo entre Cid Sampaio e Arraes. O comando 
udenista tentava obter o apoio de Cid Sampaio, mas a opinião geral em 
Recife era de que este marcharia com a candidatura de Lott. Foram os 
compromissos na esfera política pernambucana que definiram as linhas 
de apoio. O obstáculo ao apoio de Cid a Lott era o fato de Etelvino Lins, 
por motivos de disciplina partidária, ter de apoiar o candidato do PSD e, 
evidentemente, Cid não faria composição com o tradicional inimigo. 
Todavia, Arraes não negou seu apoio a Lott, candidato das esquerdas, 
fazendo vários comícios em seu favor e jogando todo seu prestígio 
popular na campanha lottista. Apesar de ter sido Jânio o eleito, este teve 
como uma das primeiras providências logo após sua posse, a de 
convocar Arraes para uma conversa no Planalto. Estava claro que Arraes 
seria um dos candidatos mais cotados a futuro governador de 
Pernambuco (A. Barros, 1965). 

Descrevendo as eleições de 1962, Adirson de Barros faz os 
seguintes comentários em artigo no Correio da Manhã: “Em 1962, 
Miguel Arraes trava uma guerra — não foi uma simples eleição, mas 
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uma verdadeira guerra contra as forças governistas, comandadas por Cid 
Sampaio e João Cleófas de Oliveira, este, seu adversário para a 
governança do Estado. A guerra foi ganha pela equipe de Arraes, onde 
se meteram estudantes, comerciantes, católicos de esquerda, marxistas, 
gente de todas as tendências políticas e ideológicas. Os pessedistas que 
Arraes conhecia de perto - os mesmos que ele articulara para o apoio a 
Cid Sampaio, a nobreza pernambucana, caminharam para a candidatura 
do prefeito de Recife. Estavam todos os pessedistas do Estado irritados 
com o Senhor Cid Sampaio, que durante quatro anos os espancou. Não 
viam em Arraes qualquer sombra de perigo comunista e, além do mais, o 
Sr. Paulo Guerra era o candidato a Vice-Governador de Arraes e fiador 
ideológico de sua candidatura. O próprio chefe Etelvino havia admitido 
a possibilidade de apoiar Arraes e fizera declaração oficial contestando, 
com veemência, as acusações de comunista que se faziam ao Prefeito de 
Recife” (25/4/65) Arraes é registrado pelo PST e, diante dos ataques ao 
seu “comunismo”, acaba declarando: “Todo mundo sabe que não sou 
comunista, que não tenho compromisso com os comunistas, como de 
resto não os tenho com as demais forças que me apóiam” (A. Barros, 
1965, p.72).  

A vitória de Arraes foi sobretudo urbana. Venceu em bairros 
operários de Recife (como a 8ª e 9ª zonas), perdendo por pequena 
margem de votos em bairros de classe média e alta, como a 4ª e 5ª zonas. 
Registrou-se também a vitória de Arraes em longínquas cidades do 
sertão, como Floresta e Tacaratu. Na faixa da Zona da Mata e em parte 
do Agreste foi derrotado por pequena margem de votos. Na capital, 
Arraes venceu seu principal opositor, João Cleófas, com uma diferença 
de 40.686 votos. No interior, perdeu para este último, sendo a diferença 
de apenas 13.333 votos (V. Chacon, 1964, p.207). 

Arraes governou Pernambuco mais de um ano. “Durante um ano 
inteiro” comenta Adirson de Barros “forças conservadoras do Estado, 
estimuladas por Cid Sampaio e João Cleófas, tentaram a intervenção em 
Pernambuco. Arraes travava uma luta desigual: a luta interna com a 
nobreza pernambucana, e a luta externa contra o Sr. Jango Goulart, que 
sempre alimentara a idéia de intervir no Estado para livrar-se de seu 
incômodo concorrente na área popular. E ainda havia outra espécie de 
luta, essa intestina: contra os grupos radicais de Brizola e a CGT, que 
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procuravam, através das ondas da Rádio Mairink Veiga, fazer a 
revolução socialista no Brasil. O Sr. Miguel Arraes era acusado 
simultaneamente de: 1) comunista e incendiário do Nordeste (pelas 
forças da nobreza pernambucana); 2) perigoso concorrente e ligado ao 
PC (pelo Sr. Jango Goulart, concorrente); 3) conciliador e carreirista 
(pelos grupos brizolistas). Era uma situação difícil” (A. Barros, 
25/4/1965).  

Em 1º de abril de 1964, Arraes foi preso no Palácio das 
Princesas pelo Coronel Castilho, que chefiava uma missão do IV 
Exército, e transportado para Fernando de Noronha.  

Comentando a relação política entre as classes sociais no 
Nordeste, Francisco de Oliveira (1977) aponta para as seguintes 
modificações nela ocorridas no período que vai de 1945 a 1964:  

“a) entre 1945 e 1950, o proletariado emerge com feição própria 
através de um partido operário, o Partido Comunista, situando-se na 
correlação de forças políticas autonomamente no contexto regional, e 
ligando-se nacionalmente ao proletariado do resto do país, 
principalmente no Centro-Sul;  

b) no período que vai de 1950 a 1958, o proletariado submerge 
numa coligação de forças comandadas pela oligarquia agrária 
algodoeira-pecuária, em oposição à burguesia industrial nordestina (...); 

 c) no período que vai de 1958 a 1961, o proletariado muda de 
partner político; juntar-se-á à burguesia industrial nordestina, esta sob o 
comando de Cid Sampaio em Pernambuco, mas numa coligação em que 
a subordinação do proletariado era mais formal do que real: aí, 
realmente, é já uma forma de potência igual à da burguesia industrial;  

d) no período de 1961 a 1964, o proletariado comanda pela 
primeira vez a coligação de forças; seu partner, por estranho que pareça, 
será a oligarquia agrária algodoeira-pecuária, esta claramente 
subordinada (p.93-94)”.  

Tratando do governo de Arraes, o mesmo autor considera que 
este “não era uma coligação que incluísse a burguesia regional, e mesmo 
a participação nela de um industrial do porte de José Ermírio de Morais 
é insuficiente para lhe mudar a feição. Tal participação de um 
representante de um dos grandes grupos industriais oligopolistas do 
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Centro-Sul pode ser na verdade interpretada como uma tentativa de 
contenção da força emergente do conjunto ‘proletariado urbano e rural 
mais classes sociais agrárias dominadas’. O governo Miguel Arraes em 
Pernambuco estava, na verdade, em oposição não apenas à burguesia 
industrial regional, mas principalmente em oposição à burguesia 
industrial, que se tornava nacionalmente hegemônica a partir do Centro-
Sul” (p.95).  

 

DISCURSO DE POSSE 

Também no discurso de posse de Miguel Arraes, sua eleição e 
posse são consideradas marco na História brasileira, mais 
especificamente na de Pernambuco: “Esse fato novo — o aparecimento 
do povo como categoria histórica — é que explica que eu hoje aqui me 
encontre, não em nome do povo, não em lugar do povo, mas eu homem 
do povo, o povo, para assumir o governo do Estado”.  

A periodização da História de Pernambuco é feita através da 
demarcação de três etapas: um passado distante, referente aos séculos 
XVI e XVII; um passado recente de “miséria e pobreza”; e uma nova 
época - a revolução brasileira — da qual a eleição e posse de Arraes são 
apenas manifestações.  

Adotando o mesmo procedimento utilizado na análise do 
discurso de posse de Adhemar de Barros, poderíamos dividir o discurso 
em duas grandes seqüências, cada uma delas dividida em duas 
subseqüências, de forma a obtermos quatro seqüências menores:  
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Passaremos a transcrever as seqüências, procurando ver quais 
os lugares actanciais ocupados pelos diferentes atores em cada uma 
delas.  

 

1ª seqüência - Passado distante  

“Já fomos uma das mais prósperas e ricas áreas do mundo. 
Aqui neste solo, nos séculos 16 e 17, floresceu uma civilização - a da 
cana-de-açúcar — graças ao emprego de uma tecnologia altamente 
desenvolvida. Foi porque éramos tecnologicamente adiantados que 
aprendemos a ganhar terra ao mar, a construir edificações sólidas e 
bonitas, a amanhar a terra para a lavoura, a fazer engenhos. 
Tínhamos um produto para exportar — o açúcar — que era disputado 
no mercado internacional. Tudo isso se perdeu: somos hoje uma das 
áreas mais pobres e atrasadas do mundo (...)/ Ninguém é mais 
herdeiro das tradições do nosso passado que o próprio povo: mas 
herdeiro daquela autêntica e legítima tradição pernambucana e 
nordestina; tradição de trabalho, de resistência ao invasor, de luta 
pela independência; tradição da bravura, da coragem e do heroísmo 
de que deram prova brancos, negros e índios, senhores e escravos, 
militares, comerciantes e sacerdotes, de que deu prova o povo do 
Nordeste, o povo de Pernambuco”.  

Nesta seqüência, o ator que ocupa o lugar de Sujeito da 
transformação é o povo do Nordeste, o povo de Pernambuco, que é 
semantizado em termos de uma enumeração de raças diferentes, sem 
prioridades (brancos, negros e índios), de classes sociais diferentes 
(senhores e escravos) e de diferentes profissões (militares, 
comerciantes e sacerdotes). Essas diferenças, entretanto, não 
remetem a uma contradição fundamental; ao contrário, estamos 
diante de um todo unido por aspirações e reivindicações comuns — 
trabalho, luta pela independência, resistência ao invasor — que 
ocupam o lugar de objetos de valor. Nesse sentido, o todo unido que 
compõe o povo é muito diferente nos discursos de Adhemar de 
Barros, onde é sobretudo uma vocação comum que faz do povo um 
todo unido e não uma luta, uma aspiração ou uma reivindicação 
comum. O Destinatário aparece, ao nível da manifestação discursiva, em 
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termos de área, solo, “uma das mais prósperas e ricas áreas do mundo. 
Aqui neste solo (...)”; seria legítimo, portanto, dizermos que tem por 
referente o Nordeste ou Pernambuco. O Oponente é o invasor. O 
Adjuvante é a tecnologia desenvolvida, o produto disputado no mercado 
internacional. O lugar de Destinador é ocupado pela civilização 
enquanto uma história ou um dado existente responsável pela ação desta 
seqüência.  

 

2a seqüência - Passado recente  

[Governar era] “apenas privilégio dos bem-nascidos, que quase 
sempre entenderam governo como administração de interesses de 
pequenos grupos aparentados, familiar ou economicamente (...)”.  

“Capital da mais antiga, e antigamente rica região do Brasil, 
hoje Pernambuco é o mais freqüentemente repetido exemplo de 
analfabetismo, de miséria e de fome. E tudo tem acontecido como se as 
estatísticas fossem frios números, sem realidade e sem vida, ou 
tradutores de uma realidade distante e para nós estranha. Como se as 500 
crianças que morrem em cada 1.000 que nascem em nosso Estado não 
fossem filhos nossos, ou parentes, ou vizinhos, não fossem 
pernambucanos e brasileiros, que a incúria criminosa de todo um sistema 
de indiferentismo e de faz-de-conta imola ao viver abastado e ocioso de 
uns poucos privilegiados”.  

“Continuamos, é verdade, a produzir açúcar, mas o produto de 
exportação do Nordeste, neste século 20, é gente, gente de carne e osso, 
como nós. é pau-de-arara: desde o trabalhador braçal, o flagelado das 
secas, até o funcionário, o profissional liberal. (...) Exportamos 
exatamente aquele homem que representa investimento nosso, porém 
cuja energia vai contribuir para o desenvolvimento e a riqueza de outras 
regiões. É preciso parar com isso, é preciso acabar com essa vergonha. E 
jamais nos livraremos dela se esquecermos que perdemos nossa 
antigamente invejada posição de região próspera e rica, não apenas pela 
concorrência de outros centros produtores de açúcar, mas, 
principalmente, porque fomos incapazes de organizar o trabalho em 
benefício de todos, porque aceitamos, conformados, que persistisse o 
mau sistema distributivo da terra, que o aproveitamento das forças 
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produtivas se fizesse do ponto de vista da exploração e da ganância, que 
as relações de produção se fossem tornando cada dia mais atrasadas. Por 
isso é que os nossos ricos são hoje os ricos mais ricos do mundo, os que 
mais exibem riqueza e queimam dinheiro fora do país. Mas o 
trabalhador, esse foi aos poucos se aviltando até chegar às condições de 
extrema miséria em que se encontra (...)”.  

“O que há é que a exploração dessas terras, quando se faz, não 
se faz para atender às necessidades da população, mas segundo os 
interesses de meia dúzia de grandes proprietários”.  

“Sabe-se que é necessário, para o desenvolvimento do Nordeste, 
criar um sistema que modifique sua posição de simples fornecedor de 
produtos primários às áreas mais adiantadas e industrializadas do país. E 
que uma das bases desse sistema econômico é a industrialização, cujo 
mito cresce dia a dia, dada a inevitável correlação entre desenvolvimento 
industrial e padrão de vida. Desse mito se aproveitam os que não têm 
pudor de enriquecer à custa da miséria do povo, os que não têm 
vergonha de vender o país à ganância dos grupos internacionais. E disso 
se aproveitam criando um outro mito, este mentiroso e historicamente 
falso, de que a industrialização só poderá ocorrer com a ajuda do capital 
estrangeiro. Qualquer estudante de economia sabe que o 
desenvolvimento industrial do país teve impulso, precisamente, quando 
era nulo, ou bastante reduzido, o afluxo de capitais estrangeiros. (...) E 
quando, logo depois, esses capitais começaram a aumentar, ocorreu, 
conseqüentemente, uma redução na taxa anual de nosso crescimento 
industrial. O que é pior: esse afluxo de capitais estrangeiros contribuiu 
para que, em muitos setores de nossa economia, persistisse, e se 
solidificasse, a estrutura econômica tipicamente colonial que estávamos 
querendo modificar, tendo isso acarretado onerosas conseqüências que 
ainda hoje constituem problema a resolver. E é fácil compreender 
porquê. Foi e é porque os capitais estrangeiros se aplicaram e se aplicam 
não em atividades que interessam ao nosso desenvolvimento, mas 
naquelas atividades que oferecem mais vantagens aos investidores 
privados estrangeiros, todos eles interessados em matérias-primas a 
baixo preço, em mão-de-obra a salário de fome, em favores e privilégios 
cambiais e fiscais, de cujos lucros já se desconta o preço do suborno, da 
advocacia administrativa, da traição”.  
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“(...) não somos uma nação livre, nem as nossas classes 
trabalhadoras adquiriram aquelas liberdades mínimas essenciais à 
dignidade do homem e do trabalho. O conceito burguês de liberdade que 
nos foi legado pelas conquistas revolucionárias do século 18 e que tanto 
entusiasmo transmitiu ao século 19, já não pode ter vigência neste século 
e neste tempo brasileiro. Essa única liberdade de tudo poder fazer, 
contanto que não incomode nem prejudique os privilégios do vizinho, é 
uma pilhéria na qual ninguém mais pode acreditar”. 

“(...) nos últimos vinte anos se fez mais que em quaisquer outros 
vinte anos de nossa história. Foram construídas mais escolas, mais 
estradas, mais ambulatórios, mais tudo o que se quiser. Mas (...) isso, 
somente isso, nem constitui progresso, é mera aparência de progresso, 
nem é favor, não deve ser favor que os governantes nos concedem em 
troca de nossos votos”.  

Considerando o Destinador no discurso político não apenas 
como aquele que incumbe o Sujeito de uma missão, mas também como a 
situação, as condições responsáveis pela ação do Sujeito da 
transformação, poderíamos fazer vários comentários a respeito do 
Destinador nesta seqüência. Temos, por um lado, a descrição de uma 
situação e, por outro, a apresentação de dois atores, o primeiro 
aparecendo, ao nível da manifestação discursiva, em termos de uma 
primeira pessoa do plural, e o segundo aparecendo como o capital 
estrangeiro.  

A situação é semantizada através de duas operações principais: 
em primeiro lugar, uma série de elementos de um determinado nível de 
significação (esfera do econômico) se transforma em significantes de um 
outro nível (esfera da moral). Ou seja, “dados estatísticos”, “estrutura 
tipicamente colonial”, “situação das forças produtivas”, “relações de 
produção” transformam-se em valores morais que servem de base à 
crítica de uma ação essencialmente política: “é preciso parar com isso, é 
preciso acabar com essa vergonha”, “incúria criminosa de um sistema de 
indiferentismo e de faz-de-conta”. Em conseqüência disso, elementos 
específicos do discurso transformam-se em valores universais, 
característicos da natureza humana e independente da situação e dos 
interesses de classe. Entretanto, ao mesmo tempo, não deixam de apelar 
à ação política do todo social, em relação à situação anteriormente 
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denunciada. A negação desta situação é expressa em termos de 
desenvolvimento, concebido essencialmente como industrialização, que 
não é vista como o objetivo de uma determinada classe social, ou de 
determinados grupos, mas é semantizada em termos de um saber 
unanimista — “sabe-se” — como um ponto para o qual conflui o 
interesse geral. O capital estrangeiro aparece como um falso suporte para 
a realização da industrialização, como redutor da taxa anual de 
crescimento industrial, além de contribuir para a solidificação da 
estrutura tipicamente colonial. Sua ação é qualificada apontando para 
seus interesses econômicos camuflados, que são atingidos de maneira 
ilegal e imoral: “suborno, advocacia administrativa e traição”.  

A primeira pessoa do plural: “fomos incapazes de organizar o 
trabalho em benefício de todos, porque aceitamos, conformados, que 
persistisse o mau sistema distributivo da terra, que o aproveitamento das 
forças produtivas se fizesse do ponto de vista da exploração e da 
ganância, que as relações de produção se fossem tornando cada dia mais 
atrasadas”, tem caráter unanimista, cuja qualidade é a incapacidade e 
cuja função é a aceitação conformada, que aparece como uma 
conseqüência lógica da “incapacidade”. Esta última é semantizada 
sobretudo como incapacidade intelectual, como vemos na conceituação 
dos adjuvantes. Ela aparece ainda, de maneira mais clara, nas 
transformações que determinam a passagem para a próxima seqüência.  

O ator que ocupa o lugar de Sujeito, nesta seqüência, em 
conjunção com o Objeto de valor, o governo, predicado em termos de 
“administração de interesses de pequenos grupos aparentados, familiar 
ou economicamente” é classificado como “bem-nascidos”, 
“privilegiados”, o que conota um princípio de ilegitimidade política. Sua 
qualificação é feita sobretudo através de valores morais: “não têm 
vergonha, não têm pudor”, e sua função é vender o país, enriquecer à 
custa da miséria do povo. Assim, os elementos que compõem este ator 
são unificados pela ação destituída de princípios morais, e não pela 
posição econômica e social que ocupam. O governo, enquanto Objeto de 
valor, em mãos do Sujeito perde seu caráter propriamente político, 
transformando-se em meio para a realização de objetivos econômicos.  

O Destinatário aparece, ao nível da manifestação discursiva, em 
termos de Pernambuco, predicado como um “exemplo de analfabetismo, 
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fome e miséria”. O pau-de-arara, desde o trabalhador braçal, o flagelado 
da seca, até o funcionário, o profissional liberal, o trabalhador aviltado, 
em oposição aos ricos; a população, em oposição a meia dúzia de 
grandes proprietários etc., mostram não ser exatamente o mesmo 
repertório de classificação que opõe os beneficiados aos que não o são, 
nesta seqüência. É sobretudo o caráter particularista dos primeiros que 
se opõe ao caráter universalista dos segundos. Tal procedimento parece 
ter como efeito diluir, mais do que especificar, quem é e quem não é 
beneficiado pela situação.  

Os Adjuvantes são os mitos: o mito de que a industrialização vai 
aumentar o padrão de vida e só pode ser feita com a ajuda do capital 
estrangeiro; o mito burguês da liberdade; o mito de que os governantes 
concedem favores. Isso parece confirmar nossa hipótese de que a 
incapacidade, expressa em termos da primeira pessoa do plural, que 
ocupa o lugar de Destinador, é sobretudo uma incapacidade intelectual, 
o problema de uma falsa consciência perpetuada pelas mitificações.  

O caráter unanimista do Destinador, a forma pela qual a situação 
é caracterizada, a qualificação e a função do Sujeito, realizadas 
sobretudo em termos de valores morais, faz com que, apesar de grande 
parte do repertório utilizado no discurso ser tributário de uma concepção 
marxista, pareça ser sobretudo um problema moral e de falsa consciência 
o determinante da passagem da primeira para a segunda seqüência, 
devido à forma como os elementos desse repertório são combinados no 
discurso.  

 

3a seqüência - Eleição e posse  

“Apresento-me nesta Casa investido da mais alta honra a que 
pode aspirar um homem do povo, como eu: investido, por força da 
vontade expressa livre e conscientemente pelo povo de Pernambuco, da 
responsabilidade de governar o Estado. Governar (...) significa, no Brasil 
de hoje, aceitar a tarefa difícil de contribuir para a construção do novo 
Brasil, que está surgindo em conseqüência do processo irreversível de 
nosso amadurecimento político (...)”. 

“Se hoje aqui me apresento, investido dessa honra e dessa 
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responsabilidade, é porque fatos novos, e altamente significativos, estão 
ocorrendo em nossa vida política. Um deles, já fartamente apontado 
pelos que estudam a nossa realidade, é a participação do povo, cada vez 
mais assídua e consciente, no processo da sociedade brasileira. Não se 
trata, apenas, de sua inserção transformadora nas organizações 
partidárias, modificando-lhes o caráter de organizações de elite, que 
ainda conservam em grande escala. Trata-se, principalmente, da decisão 
do povo de influir e mesmo impor sua vontade quando sente ou sabe que 
sua manifestação é imprescindível ao desenvolvimento do nosso 
processo histórico; trata-se da vontade, que o povo manifesta cada dia 
com mais freqüência, de exercer sua capacidade política, amadurecido 
que se encontra para assumir funções dirigentes. Esse fato novo — o 
aparecimento do povo como categoria histórica — é que explica que eu 
hoje aqui me encontre, não em nome do povo, não em lugar do povo, 
mas eu — homem do povo, o povo, para assumir o governo do Estado 
(...)”.  

“Vivemos hoje um tempo brasileiro, marcado nem de pessi-
mismo nem de otimismo, nem de desengano nem de ilusão, mas da 
vontade de fazer e de trabalhar, da determinação de descobrir, de 
estudar, de planejar, de construir. O processo de mudança, de que somos 
autores e atores, caracteriza esse tempo. A revolução brasileira, de que 
tanto se fala, é o projeto nacional que dá sentido e confere dignidade à 
condição de político, de militar, de administrador, de governante, de 
intelectual, de cidadão no Brasil de nossos dias. A preocupação de todos 
os que estão empenhados na execução desse projeto é reunir e unir todas 
as forças para a rápida superação do atraso e do subdesenvolvimento em 
que nos encontramos. E nessa luta é necessário não perder tempo, não 
gastar força nem queimar energia inutilmente. Passou o tempo das 
discussões acadêmicas, dos torneios de oratória em defesa de posições 
teóricas importadas e mal traduzidas. Agora é o tempo de agir, de fazer, 
de enfrentar a dura realidade, que é a nossa, para compreendê-la e 
modificá-la. Tempo de fazer do homem brasileiro — o que morre de 
fome nas secas do Nordeste e o que vive subnutrido e doente nas 
grandes concentrações urbanas, o que é vítima das endemias que 
matam lentamente e o que se desespera por não poder dar aos filhos 
água e pão — fazer desse homem brasileiro o centro de todas as 
preocupações, a fim de ajudá-lo a sobreviver e ascender à condição 
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de consumidor e criador de riqueza”.  

“Por isso mesmo, a filosofia da revolução que o povo 
brasileiro está fazendo deve e tem de ser um humanismo 
autenticamente brasileiro: humanismo que não decorra da 
assimilação de posições transplantadas, porém que nasça do 
sofrimento de ver, de sentir, de viver intensamente o drama de querer 
ser e de ser brasileiro neste tempo. Mais do que doutrina, que nunca 
foi, o humanismo é uma atitude e um método, de que o homem se 
serve para nutrir sua permanente e sadia ambição de tornar-se mestre 
de si mesmo e do mundo, pelo exercício de sua atividade intelectual. 
Cristão ou ateu, socialista ou capitalista, o brasileiro atual tem de ser 
um militante desse humanismo. É direito seu, que só um 
obscurantismo policial e agonizante pretende negar, o de escolher o 
credo religioso ou a filosofia política que melhor lhe pareça. Mas é 
seu dever, a que não pode fugir, ser um homem de seu tempo e de 
seu povo, um homem da revolução brasileira (...)”.  

“Já não é mais possível, a quem quer que seja, pensar o 
Nordeste como uma abstração, ou uma realidade apenas numérica e 
estatística, a fornecer dados para um mentiroso eruditismo de 
discurso ou de ensaio. As taxas e os índices apenas traduzem uma 
realidade econômica, política e social, cuja conservação, por omissão 
ou ação, constitui crime que o povo brasileiro já conceituou e punirá 
mais cedo ou mais tarde (...)”.  

“A luta eleitoral que aqui se travou foi uma experiência para 
o povo brasileiro. Com apoio em líderes de sindicato, de bairro, de 
associações, de clubes esportivos, o povo debateu seus problemas, 
examinou suas necessidades coletivas, mediu suas forças e decidiu 
impor sua vontade. E decidiu porque, entre outras coisas, eu jamais 
disse ao povo, com quem conversava e debatia, que eu viria para o 
governo com soluções mágicas para seus problemas; o que sempre 
fiz foi discutir os problemas do nosso ponto de vista, segundo uma 
perspectiva de conjunto, procurando mostrar a ineficácia de soluções 
isoladas e a impossibilidade de qualquer passo à frente sem a 
participação do povo no debate e no equacionamento dos problemas 
que temos a resolver. O sentido de nossa luta foi esse. E por isso é 
que a nossa vitória eleitoral pode ser considerada uma contribuição 
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do povo pernambucano à renovação de nosso processo político e 
administrativo. Ela deve, também, ser entendida como advertência aos 
que ainda se mostram hesitantes, os que ainda não entenderam, ou 
preferem não entender, a significação e o sentido da revolução 
brasileira”.  

Nesta seqüência, a eleição e posse estão inseridas em um 
contexto mais amplo, sendo uma espécie de subseqüência de uma 
seqüência maior, a revolução brasileira, da qual são apenas 
manifestações. “O processo irreversível de nosso amadurecimento 
político”, “o aparecimento do povo como categoria histórica” ocupam o 
lugar de Destinador: são as condições responsáveis pela mudança. O 
povo aparece como Sujeito da transformação em conjunção com um 
Objeto de valor, a revolução brasileira, investindo o locutor de outro 
Objeto de valor: a responsabilidade de governar o Estado. O governador 
ocupa, portanto, o lugar de Destinatário, e não é semantizado em termos 
de um substituto do povo: “não em lugar do povo”, nem como um 
representante do povo: “não em nome do povo”, mas como o próprio 
povo que assume o governo do Estado.  

Os Adjuvantes são os líderes de sindicato, bairros, associações, 
clubes esportivos, etc., e os Oponentes são os hesitantes, os que não 
entenderam, ou preferem não entender.  

 

4a seqüência - Projeto de transformação  

“Muitos me têm perguntado sobre o que vamos fazer. Tenho 
respondido, entre outras coisas, que precisamos acabar com o tipo de 
governo paternalista e compadresco, que julga conceder favores ao 
povo, doar coisas ao povo, para criar um tipo de governo que possibilite 
a participação do povo no próprio processo administrativo. Uma escola, 
por exemplo, não pode ser entendida como doação magnânima de 
nenhum governante; também não deve ser considerada, apenas, um 
prédio que o governo constrói e para o qual nomeia uma professora. é 
necessário que o povo sinta e saiba que a escola foi construída com 
dinheiro seu, é parte de sua vida e da de seus filhos e a eles pertence. E 
por isso o povo precisa ajudar a escola, e ele a ajuda quando participa 
dos debates que precedem a construção, quando participa das 
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dificuldades para construir e manter a escola, quando se capacita de que 
é necessário ajudar a professora a integrar-se no meio das famílias onde 
a escola funciona. (...) Quando se vai construir um conjunto de casas, o 
povo deve debater amplamente o problema da habitação popular; não 
podemos impingir ao homem humilde e à sua família, apenas porque são 
humildes, um tipo de moradia cujo projeto eles nem conhecem, não foi 
por eles discutido. Outro tipo de participação é a vigilância que o povo 
deve exercer sobre os compromissos assumidos por seus representantes, 
a fim de que seus interesses não sejam subestimados ou traídos (...)”.  

“Nós não temos os olhos presos ao passado, não temos saudade 
do passado. Guardamos dele aquilo que nos ajuda a ampliar nossas 
perspectivas, todas elas projetadas no futuro. E o futuro, para o brasileiro 
atual, para o pernambucano que me escuta, é logo depois de agora, é 
cada dia que amanhece. A única diferença está em que cada dia 
amanhecerá inevitavelmente, quer queiramos quer não; mas o nosso 
futuro, o futuro do povo livre e emancipado econômica e politicamente, 
esse nós teremos que merecer, que conquistar a cada hora e a cada dia. E 
só nos será possível merecê-lo e conquistá-lo com trabalho e mais 
trabalho, com sacrifício e mais sacrifício. Sei que o povo de Pernambuco 
está disposto a isso, que não nos falta disposição para isso. E foi por isso 
e para isso que ele me colocou no governo. Por isso é que aqui me 
apresento, senhores representantes do povo, para pedir a todos, para 
pedir ao povo que se dedique ao trabalho e que me ajude a trabalhar. 
Acredito ter tudo o que um homem precisa ter para o trabalho, e que 
outra coisa não é senão o que foi dito pelo poeta: ‘Tenho apenas duas 
mãos / e o sentimento do mundo’”.  

Nesta seqüência, o lugar de Destinador é ocupado por um querer 
ser livre e independente, que faz do povo o Sujeito da transformação 
para quem o Objeto de valor é um governo que possibilite sua 
participação, em oposição a um governo paternalista e compadresco. O 
povo ocupa também os lugares de Destinatário e de Adjuvante, este 
último compartilhado pelo orador, cuja função é trabalho e sacrifício. 
Nesta seqüência, não há nenhum ator que ocupe o lugar de Oponente.  

O quadro na página seguinte permite-nos ver melhor as 
transformações por que passam os atores nas diferentes seqüências e a 
forma como são predicados, o que facilita nossa análise.  
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Partindo da hipótese de que as quatro seqüências articulam-se, 
cada uma sob forma de provas notificando o fracasso ou o sucesso de 
um certo modo de conceber a relação dos homens com o poder político 
ou com o Estado, passaremos a examinar as relações que se estabelecem 
entre os diferentes atores através de seus deslocamentos na estrutura 
actancial, a fim de entendermos qual a concepção dessa relação que está 
sendo afirmada e como os indivíduos são interpelados a legitimar essa 
concepção.  

A categoria “povo”, presente na primeira seqüência, está ausente 
na segunda, mas reaparece na terceira e na quarta, marcando sua 
presença na maioria dos lugares actanciais: aparece ocupando os lugares 
de Destinador, de Sujeito da transformação e de Destinatário. A 
predicação dessa categoria é feita pela intersecção do que poderíamos 
chamar campo semântico da política com campo semântico da moral. A 
função de povo é semantizada, preferencialmente, por termos que 
contêm o caráter universalista do político e sua qualificação é feita 
através de termos pertencentes ao campo semântico da moral, como 
podemos observar no seguinte trecho:  

“A revolução brasileira nada mais é do que o esforço de todo 
um povo para superar essas condições de atraso e de miséria. Esforço 
consciente e honesto, no sentido de fazer com que setenta milhões de 
brasileiros tenham uma vida mais digna e participem do processo 
político nacional, dando-lhe conteúdo democrático e popular”.  
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Valores que diríamos pertencer ao campo semântico da moral, 
como honesto, digno, qualificam uma ação essencialmente política, 
como participação no processo político nacional, conteúdo democrático, 
superação do atraso e subdesenvolvimento etc.  

A forma como a categoria “povo” é predicada, no discurso, faz 
com que ela não se confunda com o conjunto da população, os 
brasileiros em geral, ou o conjunto dos eleitores. Nos contextos 
discursivos em que se trata de descrever a situação dos indivíduos, são 
utilizados preferencialmente termos como brasileiros, pessoas, Nordeste, 
etc., como no seguinte trecho:  

“(...) o Nordeste somos nós, nós todos, os que encontramos 
carne para comer e os que levam meses sem comer carne, ou comem 
apenas xarque e peixe seco, quando comem. Somos nós o Nordeste, essa 
região (...) que apresenta um dos mais baixos índices de vida do mundo; 
dentro da qual vivem 23 milhões de brasileiros, dos quais mais de 1S 
milhões não se utilizam do dinheiro, nem sabem, ou mal sabem, qual é a 
nossa moeda corrente, (...) esse contexto monstruoso e anti-humano no 
qual milhões de pessoas consomem sua energia vital, ou fecundando e 
gestando seres que jamais chegarão a viver, ou tentando alimentar 
crianças que jamais terão energias para crescer e produzir, ou disputando 
a vida com doenças que a miséria, o atraso e a fome disseminam a cada 
dia”.  

Se neste contexto o conjunto aparece dividido essencialmente 
entre os que encontram carne para comer e os que levam meses sem 
comer carne, o espaço político moral criado para a categoria “povo” 
leva-a a aparecer como um todo unido, apesar das diferenças 
econômicas, sociais e profissionais que possam existir. Isso fica muito 
claro num trecho tirado de outro discurso, onde o orador procura definir 
o que é o povo. Dizendo que esta expressão nada tem de abstrato, 
considera:  

“O povo brasileiro está nas ruas, nas igrejas, nos sindicatos, nas 
cidades e nos campos, nas repartições, nas fábricas, nas empresas, como 
operário, colono e trabalhador rural, empregado e patrão. pequeno 
proprietário e capitalista, sacerdote, militar, comerciante e industrial, 
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profissional liberal, intelectual, estudante, mendigo, a expressar pelos 
meios que lhe são possíveis, sua permanente necessidade e sua patriótica 
aspiração de uma nação livre e independente, de um povo que possa pelo 
menos dar teto e escola a todos os seus filhos e o mínimo indispensável 
de alimentos à sobrevivência de todos. Esse pedir tão pouco é a 
reivindicação, dita subversiva, do operariado, do campesinato, da 
pequena burguesia e daquelas camadas da média e alta burguesia já 
identificadas como burguesia nacional, que constituem o povo 
brasileiro” (Discurso pronunciado em São Paulo a 22/5/63).  

O trecho citado, em primeiro lugar, realiza uma enumeração 
não-hierarquizada de lugares, para em seguida fazer uma enumeração de 
profissões, esta também sem hierarquias, como se a mesma lógica que 
permite à diversidade de lugares formar um todo permitisse que a 
diversidade de profissões formasse um conjunto unido e indiviso, onde 
não houvesse lugar para a existência de contradição fundamental de 
interesses. Uma vez realizada essa unidade fundamental pelo próprio 
discurso e neutralizadas as diferenças de interesses que poderiam se 
revelar na enumeração das diferentes profissões, é possível substituir 
categorias profissionais por classes sociais — operariado, campesinato, 
pequena, média e alta burguesia — unidas pelas mesmas reivindicações, 
e introduzir um princípio de divisão sem o qual uma proposta de ação 
política não se poderia realizar. O princípio de divisão, entretanto, é 
colocado fora do âmbito da nação camadas da média e alta burguesia 
não identificadas como burguesia nacional-, de forma que, embora não 
seja uma determinada posição no processo produtivo que determina 
quem é e quem não é povo, essa categoria adquire aqui um sentido 
muito diferente daquele por ela assumido no discurso de Adhemar de 
Barros. Se neste, “povo” tem por referente indivíduos pulverizados que, 
ao se constituírem em povo, têm no Estado, enquanto fonte inesgotável 
de doação de bens, o meio para a realização de suas necessidades, em 
Arraes o referente de “povo” é uma aliança de classes. “Povo” é uma 
categoria que, constituindo-se através da intersecção do campo 
semântico da moral com o campo da política, mostra a inviabilidade de 
uma ação moral que não tenha por referência o campo da política, 
enquanto interesse do todo social. Não há dúvida de que a intersecção 
desses dois campos semânticos cria dificuldades no sentido de sabermos 
quem faz ou pode fazer e quem não faz e nem pode fazer parte dessa 
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aliança. O fato de os Oponentes aparecem como “os hesitantes”, na 
terceira seqüência, e estarem ausentes na seqüência final, aumenta essa 
dificuldade.  

Enquanto ator, o aparecimento do povo ora corresponde a uma 
necessidade histórica, aproximando-se de uma concepção evolucionista 
da relação dos homens com seu poder de transformação política, ora 
como uma questão de vontade. Seria importante, pois, ver como essa 
categoria é constituída e como é colocado frente a ela o espaço da 
política, a fim de percebermos a eficácia do discurso no sentido de levar 
à realização de alianças de classes, e também de compreendermos 
melhor as ambigüidades presentes no discurso, ao invés de tomá-las 
como prova de irracionalidade ou puro contra-senso.  

Analisaremos, assim, o sentido que a categoria “povo” assume 
em cada um dos lugares actanciais em que aparece.  

No que se refere ao lugar actancial de Destinador, a comparação 
entre a segunda e terceira seqüências mostra sobretudo que é uma 
relação especial entre condições objetivas e subjetivas que marca a 
diferença essencial entre os dois momentos. Se na segunda seqüência 
“(...) fomos incapazes de organizar o trabalho em benefício de todos, 
porque aceitamos, conformados, que persistisse o mau sistema 
distributivo (...), que as relações de produção se fossem tornando cada 
dia mais atrasadas”, na terceira seqüência descobrimos que o 
desenvolvimento industrial - interesse de todos os grupos sociais - pode 
ser realizado por nós mesmos. O povo, agora, aparece como uma 
categoria histórica num processo irreversível de amadurecimento 
político:  

“Somos um povo que começa a aceitar suas matrizes étnicas e 
culturais, um povo que já não tem vergonha de ser mestiço. Somos mais 
ainda: somos um povo que toma consciência de suas necessidades e de 
suas possibilidades, de seus defeitos e de suas qualidades, e, por isso 
mesmo, já não aceita ser tutelado nem governado por estranhos. Ainda 
mais: somos um povo que descobriu que pode, ele mesmo, explorar suas 
riquezas e com isto ser próspero e até rico. (...) Mas, ao descobrir que é 
capaz de tudo isto, o brasileiro também descobriu que é inadmissível 
permitir que a grande maioria da população continue a viver em 
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condições miseráveis, condições que se vão tornando cada vez piores se 
os grandes problemas nacionais não forem estudados e resolvidos”.  

A consciência, o saber, a descoberta, aparecem aí como as 
determinantes da transformação, de forma que se poderia dizer que o 
discurso é permeado por uma concepção da História brasileira vista 
como uma série de condições objetivas pedindo por condições subjetivas 
para realizar-se. As condições objetivas estariam aqui, sempre teriam 
existido, mas nada acontecia devido à falsa consciência de que não 
éramos capazes, ao mito de que a industrialização só poderia ser feita 
com o capital estrangeiro, ao mito de que o governo concederia favores. 
Hoje, entretanto, haveria uma consciência verdadeira, o que acarretaria 
uma mudança de qualidade na sociedade brasileira: o surgimento do 
povo como categoria histórica, num processo irreversível de 
amadurecimento político.  

No que se refere ao povo no lugar de Sujeito da transformação, a 
essa modalidade do saber, que tornaria o processo irreversível, é 
acrescentada a modalidade do querer. O povo, por um lado, aparece em 
conjunção com o Objeto de valor — o governo — e nesse momento está 
instaurada a revolução brasileira: o povo “já conceituou e punirá mais 
cedo ou mais tarde” os que conservam por omissão ou ação essa 
realidade. A revolução brasileira não aparece como uma proposta do 
discurso; ao contrário, o povo é aí uma terceira pessoa: “a revolução que 
o povo brasileiro está fazendo”. Trata-se de um processo anterior à posse 
do orador: “a revolução brasileira de que tanto se fala”, não sendo caso, 
portanto, de anunciá-la, mas de especificar seu sentido, já que este pode 
sofrer apropriação indevida. Por outro lado, a transformação aparece 
também como uma questão de vontade: “trata-se, principalmente, da 
decisão do povo de influir e mesmo impor sua vontade quando sente ou 
sabe que sua manifestação é imprescindível ao desenvolvimento do 
nosso processo histórico; trata-se da vontade, que o povo manifesta cada 
dia com mais freqüência, de exercer sua capacidade política, 
amadurecido que se encontra para assumir funções dirigentes.” Nesse 
caso, a modalidade que estabeleceria a relação do Sujeito de 
transformação com o Objeto de valor seria um saber que brota 
espontaneamente, ao mesmo tempo em que é uma questão de vontade: 
“(...) nasça do sofrimento de ver, de sentir, de viver intensamente o 
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drama de querer ser e de ser brasileiro neste tempo. (...) Cristão ou ateu, 
socialista ou capitalista, o brasileiro atual tem de ser um militante desse 
humanismo. É direito seu, que só um obscurantismo policial e 
agonizante pretende negar, o de escolher o credo religioso ou a filosofia 
política que melhor lhe pareça. Mas é seu dever, a que não pode fugir, 
ser um homem de seu tempo e de seu povo, um homem da revolução 
brasileira”. Povo, neste caso, confunde-se com a revolução brasileira, 
deixando de ser uma filosofia política ou um credo religioso, mas 
aparecendo sobretudo como um Objeto de valor moral expresso em 
termos de “humanismo”, um valor moral universal, característico da 
própria natureza humana e independente dos interesses e da situação das 
classes sociais: “Mais do que doutrina, que nunca foi, o humanismo é 
uma atitude e um método, de que o homem se serve para nutrir sua 
permanente e sadia ambição de tornar-se mestre de si mesmo e do 
mundo, pelo exercício de sua atividade intelectual”. Ser povo, neste 
caso, é sobretudo uma questão de conhecimento e de vontade, onde o 
que está em jogo é uma série de valores morais que não podem ser 
separados de uma vontade mais propriamente política.  

Já no concernente à categoria “povo” ocupando o lugar de 
Destinatário, ao mesmo tempo em que a constrói, o orador cria seu 
espaço, inserindo-se nela como sua síntese: “eu — homem do povo, o 
povo, para assumir o governo do Estado”. Essa construção não se realiza 
apenas nessa frase, que diríamos ser o nível mais superficial da 
manifestação discursiva, mas pontilha todo o discurso. Arraes nunca se 
dirige ao povo de forma a transformá-lo numa segunda pessoa que é 
interpelada, mas o mantém sempre presente como uma terceira pessoa 
sobre a qual se fala e cuja classificação e predicação cria cumplicidade 
entre povo e orador, através de sua identidade com o lugar social em que 
é produzido o discurso.  

Segundo Greimas, as modalidades da ação do Sujeito na 
narrativa são o querer, o saber e o poder. Em Arraes, enquanto o querer e 
o saber são as modalidades do povo definidas e tratadas pelo discurso, o 
poder, como forma de ação política de transformação, não aparece como 
objeto de discussão. O orador, ao se colocar no lugar de Destinador 
como “o povo, para assumir o governo do Estado”, realiza através da 
semantização de sua campanha eleitoral e posse, uma construção 
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metafórica do poder popular que, ao constituir uma aliança de classe, 
assume o lugar de Destinatário de sua própria ação transformadora. E 
aqui, o poder, o querer e o saber são, sobretudo, fruto da auferição de 
uma relação de forças: “A luta eleitoral que aqui se travou foi uma 
experiência para o povo brasileiro. Com apoio de líderes de sindicato, de 
bairro, de associações, de clubes esportivos, o povo debateu seus 
problemas, examinou suas necessidades coletivas, mediu suas forças e 
decidiu impor sua vontade”.  

Na quarta seqüência, o Destinador é um querer ser, uma vontade 
que aparece como determinante da transformação. O povo é Sujeito e 
Destinatário da transformação e tem como Objetivo de valor um 
governo que, em oposição ao governo na segunda seqüência — onde era 
objeto da realização de interesses econômicos particulares — constitui o 
lugar da participação. O espaço da política institui-se, assim, como o 
lugar do diálogo entre as classes e como o lugar onde os compromissos 
entre elas são assumidos.  

Desta forma, embora tanto o discurso de Adhemar como o de 
Arraes estejam permeados em grande parte pelos mesmos significantes, 
a forma de sua articulação faz com que a concepção do Estado e da 
relação dos homens com seu poder de transformação seja neles muito 
diferente. Povo, para Arraes, não é um conjunto de indivíduos 
pulverizados numa massa cujo anseio é o aumento do padrão de vida e 
frente à qual o Estado, enquanto esfera transcendentalizada, aparece 
como o único lugar capaz de atender às suas necessidades individuais. 
Ao contrário, aqui povo remete a uma aliança de classes que se organiza 
tanto pelo desejo de participar e influir no processo político, como pela 
existência de um interesse comum — o desenvolvimento industrial — 
ponto para o qual conflui o interesse geral.  

Enquanto em Adhemar a articulação das seqüências acabava por 
destituir o povo de uma função propriamente política, sendo nossa 
dificuldade entender como a noção de liberdade poderia ser compatível 
com essa concepção, em Arraes a constituição do povo se faz pela crítica 
à idéia de liberdade tal como ela é semantizada em Adhemar.  

Mais precisamente, em ambos os discursos a idéia de liberdade é 
constitutiva do espaço criado pela categoria povo. Entretanto, se em 
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Adhemar essa noção tem por base a liberdade individual e o Estado 
como “baluarte das liberdades democráticas”, o que remete a um Estado 
capaz de doar favores, atendendo às necessidades individuais, em 
Arraes, ao contrário, a categoria povo abre espaço para uma liberdade 
coletiva, uma liberdade que não tem sentido sem um projeto de 
transformação política. Assim, para Adhemar o povo só pode ocupar o 
lugar de Destinatário da ação do chefe do executivo. Já para Arraes, o 
povo é Sujeito e Destinatário de sua ação transformadora e o orador, 
enquanto chefe do executivo, aparece ocupando o lugar de Adjuvante de 
um projeto que não é uma proposta sua, cujo sentido não lhe cabe 
anunciar, mas apenas tornar preciso para que não sofra uma apropriação 
indevida.  

Não há dúvida de que o discurso de Arraes tem ambigüidades, 
que são tantas quantas as diferenças existentes entre o público que o 
apoiou. O que nos parece específico do discurso é a constituição de uma 
unidade no todo que compõe o povo, através da localização de um 
desejo comum: o de participar e influir no processo político. Assim, o 
discurso interpela diferentes camadas sociais, podendo ser lido de várias 
maneiras.  

Uma possível leitura do discurso seria: Só uma consciência 
verdadeira pode transformar nossa realidade, por isso, nós, intelectuais, 
temos um papel fundamental na nossa história. Se até agora nossa 
atividade teve que se limitar a “discussões teóricas”, a “torneios de 
oratória”, podemos agora participar, discutir, debater com outros 
brasileiros nossos problemas, de forma a criarmos uma verdadeira 
consciência de povo, para que possamos pôr em prática nosso saber, 
possamos dar uma solução autenticamente brasileira aos nossos 
problemas. Assim teremos nossa dignidade recuperada, não seremos 
apenas importadores de posições teóricas mal traduzidas e 
transplantadas.  

Outra possível interpretação: Nós, classe dominante, precisamos 
nos preparar porque sabemos que as coisas não poderão continuar assim 
por muito tempo, pois o povo tentará modificar essa realidade. Vejam as 
taxas, vejam os índices, está cada vez mais duro sobreviver. “Fala-se 
muito, fala-se demais em reforma agrária; falam nela homens de 
tendências as mais variadas, já há dezenas e dezenas de projetos de 
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reforma agrária, inclusive dos latifundiários.” Portanto, é fundamental 
que façamos alguma coisa, senão seremos irremediavelmente punidos. O 
povo já conceituou e punirá mais cedo ou mais tarde os que conservam 
por omissão ou ação essa realidade. É necessário, pois, que nos 
decidamos. É necessário e é urgente. Por mais alto que seja o preço de 
nossa reforma agrária, já agora custará mais caro econômica e 
socialmente não querer fazê-la ou escamoteá-la com paliativos... (e, 
citando uma mensagem dos bispos brasileiros): “Ninguém pode supor 
que tal ordem de coisas seja uma ordem cristã. Para vir a ser tal, exigem-
se profundas e sérias transformações, cuja concretização não pode mais 
ser adiada, sob pena de prepararmos para o Brasil dias calamitosos que 
talvez nos reservem a surpresa de subversões imprevisíveis dos valores 
democráticos e cristãos, que tão penosamente vimos construindo e 
preservando” (Discurso pronunciado no Recife, numa concentração de 
mais de cem mil pessoas, com a presença do Presidente João Goulart, a 
28/7 /1963).  

Outra leitura ainda: Você, homem brasileiro que morre de fome 
na seca do Nordeste, e o que vive subnutrido nas grandes concentrações 
urbanas, o que é vítima das endemias que matam lentamente, e o que se 
desespera por não poder dar aos filhos água e pão: o povo brasileiro, 
agora no poder, vai ajudá-lo a ascender à condição de consumidor e 
criador de riquezas, mas isto não pode ser feito através de soluções 
mágicas. Você precisa discutir seus problemas, participar dos debates, 
fazer parte desse povo, porque qualquer solução isolada é ineficaz e 
precisamos ter uma perspectiva de conjunto senão qualquer passo à 
frente é impossível.  

Mais uma possibilidade de leitura: Cristãos ou ateus, socialistas 
ou capitalistas, essas diferenças não são essenciais, já que não quero 
propor uma nova religião, não sou representante de nenhuma filosofia 
política importada nem estou fazendo o jogo nem sou representante dos 
interesses de uma determinada classe ou grupo social. Precisamos é 
entender que somos um povo, que o desenvolvimento é o nosso grande 
interesse comum, frente ao qual qualquer outra diferença que possa 
existir não tem significação. Frente à realidade nordestina, não pode 
haver um comportamento moral que não implique uma ação de 
transformação política, que só nós podemos e temos condições de fazer, 
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pois ninguém poderá fazê-la por nós.  

Com isso, procuramos fazer apenas uma caricatura de algumas 
das possíveis leituras do discurso, a fim de mostrar que, se 
identificarmos as ambigüidades nele presentes como fruto da 
irracionalidade ou como puros contra-sensos, perderemos seu aspecto 
fundamental: realizar de fato, ao nível simbólico, a aliança de classes 
que suportou a eleição e posse de Arraes.  

Tomar apenas um trecho do discurso e considerar que “não vale 
a pena discorrer sobre o irracionalismo manifesto neste ‘sofrimento de 
ver, de sentir, de viver intensamente’, etc., pois isto não é mais do que a 
transfiguração teórica do irracionalismo concreto que alimenta a 
liderança carismática de massa e está presente nas formas de liderança 
pessoal” (F. C. Weffort, 1965, p.189), seria empobrecê-lo muito.  

Não poderíamos, por outro lado, tomar o significante “povo”, 
presente nos discursos de todos os líderes populistas, e a partir disso 
identificá-los ideologicamente, como parece fazer Weffort quando 
afirma que: “O povo é, enfim, um conglomerado de indivíduos que 
comunga este puro sentimento de ‘ser brasileiro’, sem distinção de 
qualquer tipo. é certo que os políticos nacionalistas, enquanto são 
eficientes, percebem, na sua própria experiência, que o povo é uma 
realidade social mais complexa, diferenciada, e este conhecimento 
interfere em sua ação. Não obstante, se pretendermos entender o sentido 
de sua política, devemos ter presente que este é um sabor técnico e não 
constitui o essencial. O âmago desta política é exatamente pretender 
realizar o mito da comunidade, intenção que se exprime de formas 
diversas na prática da busca constante do compromisso” (id., ib., 
p.189). Ao contrário, o que procuramos mostrar nesta análise é a 
maneira como o discurso de Arraes, através do significante “povo”, 
procura legitimar uma aliança de classes, abrindo o espaço da política 
como o lugar da participação e do diálogo entre as classes.  

Arraes é, pois, muito diferente de Adhemar de Barros, e neste 
sentido ganha significado a forma como A. Callado caracteriza o 
governo do primeiro, transcrita como epígrafe deste capítulo. Por si só, a 
alfabetização de adultos, na forma com que foi levada a efeito em 
Pernambuco, bastaria para cobrir de glória qualquer governo. A 
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alfabetização de adultos, enquanto um processo de aquisição, pelos 
dominados, de uma escritura própria onde pudessem ler suas condições 
de existência, seria a condição primeira para que a esfera do político, ao 
constituir o espaço do diálogo entre as diferentes classes sociais, se 
instituísse como lugar de encontro entre os menos desiguais.  

Utilizando o mesmo método, procuraremos no próximo capítulo 
ver como esses mesmos significantes são articulados no discurso de 
Carlos Lacerda.  




