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CAPÍTULO 6 
As lideranças autênticas enquanto espaço da 
política  

 

Porque acreditamos na soberania popular, 
consideramos que o povo tem que participar 
das grandes decisões nacionais e ser 
consultado sobre os rumos que se deseja 
imprimir à sua vida política, pois só é legítimo 
o poder que emana do povo e em seu nome é 
exercido. Não temos superstições quanto a 
formas de governo; quaisquer que sejam, só 
serão legítimas se consagradas pela decisão 
popular, fonte que é de toda soberania...  
(Discurso proferido na festa da legalidade em 
Porto Alegre). 

 

Biografia política de Leonel Brizola  

Brizola ingressou na vida política em 1947, como deputado 
estadual pelo PTB, quando ainda era estudante de Engenharia civil. Fez 
carreira política precoce, sendo líder de bancada, secretário de Obras 
Públicas e deputado federal. Em 1956, é eleito prefeito de Porto Alegre 
e, em 1958, governador do Estado do Rio Grande do Sul. Nessas 
eleições é apoiado por uma coligação do PTB, PRP e PSP, obtendo 
espetacular vitória sobre Walter Peracchi Barcelos, candidato do PSD 
em coligação com o PL, UDN e PSB. Comentando a situação dos 
partidos políticos no Rio Grande do Sul, depois da reabertura 
democrática, A. Fay de Azevedo faz as seguintes observações: “(...) o 
elemento de tendência conservadora, em geral, grande parte do qual 
colaborara com a ditadura, acrescido de alguns colaboracionistas do 
Partido Libertador, passaria a constituir o inicialmente super-majoritário 
“Partido Social Democrático”, seção do Rio Grande do Sul (que elegeu 
o nome de Getúlio Vargas para a senatoria a quase totalidade da 
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representação sul-riograndense à Constituinte de 1946). O real 
aparecimento do “Partido Trabalhista Brasileiro” no cenário dos pampas 
diferiu-se para posterior oportunidade, sob a invocação do prestígio e 
popularidade do ex-ditador, já afastado do PSD, por causa da orientação 
governamental do Marechal Dutra no Governo da República. Foi, na 
verdade, o grande acontecimento político de pós-46 em plagas gaúchas. 
Formou-se e expandiu-se, por força da mística getulista (...) é inegável 
que se tornou o PTB um partido tipicamente popular, atraindo para as 
suas fileiras parte da classe média, a maioria do proletariado urbano e o 
elemento marginal dos subúrbios das cidades da Campanha.” O “Partido 
de Representação Popular” reagremiou os antigos integralistas, tendo, 
segundo o autor citado, grande influência na “zona colonial”, povoada 
por descendentes de imigrantes alemães e estrangeiros. Esse partido, 
com o PL, a UDN, o PSP e o PSB, constitui o grupo de pequenos 
partidos, dos quais os mais fracos são os dois últimos. Os demais 
partidos “registrados na Justiça Eleitoral nenhuma expressão numérica 
têm no extremo sul da Federação. As duas maiores forças eleitorais, no 
Rio Grande destes dias, estão no PTB e no PSD, mas só se equilibram 
mercê da aliança deste com o PL e a UDN” (A. F. Azevedo, 1960, p.274 
e segs.).  

Ainda segundo este autor, nas eleições de 1958 não era difícil 
prever a vitória do candidato da coligação PTB-PRP-PSP; o que não 
imaginavam, nem mesmo os mais otimistas petebistas, era o esmagador 
montante da maioria obtida, fato explicado pelo autor através do que 
chama “fenômeno Brizola”, definido nos seguintes termos:  

“Antes de mais nada, pelo seu corte excepcional de ‘populista’, 
seu senso de conquista do eleitorado, na qual soube, incansavelmente, 
madrugar através de prolongada fala radiofônica semanal, anos a fio, 
usando de uma linguagem tosca, de sofredor injustiçado, perseguido 
pelos poderosos, na sua sempre apregoada luta em defesa dos 
desprotegidos da fortuna, fazendo praça de suas obscuras origens de 
homem do povo e timbrando em declarar que ‘recebe com humildade’ 
os postos disputados. Passou, assim, como que a ser uma das pessoas de 
casa, todas as sextas-feiras, em muitíssimos lares. Foi isso que, somada a 
uma vasta publicidade pela imprensa, à ação direta junto a todos os 
núcleos partidários municipais, ao espírito de organização que soube 
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transfundir ao seu partido, fazendo-o entrar a inscrever eleitores em 
massa, com grande antecedência, e, por fim, à mística getulista, ainda 
sobrevivente e que lhe serviu de base na campanha, ensejou ao Sr. 
Leonel de Moura Brizola o triunfo maiúsculo, o que agora o projeta no 
cenário nacional para ombrear com os líderes do momento: Jango, Lott, 
Juracy Magalhães e Carlos Lacerda” (idem, p.260). 

Brizola tomou posse em 1959 e, já nos primeiros meses de seu 
mandato, consolidou sua posição entre os “nacionalistas radicais”, 
desapropriando uma subsidiária da American and Foreign Power no Rio 
Grande do Sul. Era ainda governador quando se tentou impedir a posse 
de Goulart em 1961; nessa época, impeliu o General Machado Lopes a 
rebelar-se, aliciando e organizando em torno dele oficiais pró-Goulart. 
Organizou ainda, nessa época, demonstrações populares de apoio a 
Jango em Porto Alegre. Uma cadeia de estações de rádio intitulada “Voz 
da Legalidade” foi imediatamente mobilizada, a fim de galvanizar a 
opinião do resto do Brasil.  

Teve também posição decisiva quando se tratou de apressar o 
plebiscito, de forma que a questão parlamentarismo X presidencialismo 
fosse decidida em 1962. Em setembro daquele ano, o Comandante do 
Terceiro Exército, General Dantas Ribeiro, telegrafou ao Ministro da 
Guerra e ao Primeiro-Ministro informando-os de que não poderia 
garantir a ordem “se o povo se insurgir contra o fato de o Congresso se 
recusar a marcar o plebiscito para antes, ou no máximo, 
simultaneamente com as eleições de outubro próximo vindouro.” Brizola 
era, sem dúvida, um dos responsáveis pelo ultimato de Dantas Ribeiro. 
(T. Skidmore, 1975, p.221).  

Em fim de seu mandato como governador (fevereiro de 1962), 
expropria a Companhia Telefônica local, uma subsidiária da 
International Telephone and Telegraph.  

Nas eleições de 1962 para governador do Estado, o candidato de 
Brizola perde para Ildo Meneghetti, apoiado pela coligação “Ação 
Democrática Popular”, a qual desta vez recebe o apoio do PRP e do PSP, 
além dos partidos que já faziam a oposição nas eleições anteriores. 
Comentando essas eleições, A. Fay de Azevedo considera que:  

“Em suma, pode-se dizer com segurança que no Rio Grande do 
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Sul o veredito das urnas, em 1962, foi contra o radicalismo esquerdista, 
agitacionalista e pré-revolucionário, manifestando-se, inversamente, em 
favor de um conservadorismo centro-democrático progressista e 
moderadamente reformista” (A. F. de Azevedo, 1962, p.250).  

Entretanto, em setembro de 1962, Brizola já aceitara sua candi-
datura a deputado federal pela Guanabara, depois de ter recebido quatro 
impugnações. Nessas eleições, Brizola não foi apenas o recordista de 
votos para a 5ªlegislatura, mas foi o deputado federal mais votado de 
todos os tempos (269.000 votos).  

Em 15-7-62, o Jornal do Brasil publica uma pesquisa sobre as 
preferências populares para uma eventual eleição à presidência da 
República, a qual apresentou os seguintes resultados: 

 

 

Esta pesquisa mostra a grande popularidade que Brizola vinha 
adquirindo no Estado da Guanabara, a partir daí aparecendo como o 
líder mais preeminente da esquerda radical.  

Comentando a situação da esquerda brasileira e da posição de 
Brizola dentro desse esquema, Skidmore (1975) faz as seguintes 
considerações: “A pressão da esquerda radical, no entanto, estava longe 
de ser homogênea. Por um lado, existiam os esquerdistas sinceros mas 
amadores, algumas vezes chamados ‘jacobinos’, que desprezavam a 
disciplina do PCB e se impacientavam com a política de cooperação 
com a ‘burguesia nacional’. Brizola encontrava-se, por certo, nesta 
categoria, assim como muitos líderes estudantis nacionalistas radicais, 
pertencentes a grupos como a Ação Popular(H’) e alguns líderes 
operários cuja lealdade com a liderança da CGT - dominada pelo PCB - 
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ou para com o Ministério do Trabalho - manipulado pelo Governo - não 
tinha muita consistência. Intelectuais e escritores tais como Franklin de 
Oliveira, consultor de Brizola em seu governo no Rio Grande do Sul 
(1959-1963), desenvolviam muita atividade entre os ‘jacobinos’. Por 
outro lado, o Partido Comunista Brasileiro, dirigido por Prestes, 
aconselhava cautela, advertindo contra qualquer estratégia que super-
estimasse o verdadeiro poder das ‘forças populares’” (op. cit., p.276).  

Dentro da própria esquerda radical, Brizola tinha posição 
especial: “Brizola possuía o que só um outro político de âmbito 
nacional, Jânio Quadros, podia proclamar: uma presença eletrizante em 
campanha política. Traduzia a retórica do nacionalismo radical para a 
linguagem das ruas. Arrogante e grosseiro, era dado a lutas corporais 
com seus inimigos políticos no recinto do Congresso ou em salas de 
espera de aeroporto, tendo a coragem estimulada pela presença de vários 
guarda-costas armados. Este lado rudemente viril de Brizola aumentou 
as simpatias das classes mais baixas por ele e ao mesmo tempo afastou a 
classe média e a ‘respeitável’ elite política. Em suma, Brizola era o mais 
dinâmico populista da ala esquerda. Era também uma figura isolada na 
esquerda. Rixento e autoritário, Brizola não tinha condições de aspirar à 
liderança da esquerda; podia, no máximo, aspirar a tomá-la. Esquerdistas 
radicais, como os congressistas Sérgio Magalhães e Antônio Marcos, 
que pensavam em termos de cuidadosos esforços de organização a longo 
prazo, temiam que a ambição desmedida de Brizola pusesse em risco o 
futuro de toda a esquerda. Eles, juntamente com muitos outros 
esquerdistas, pessoalmente honestos, também desdenhavam a vida 
privada ostensivamente luxuosa de Brizola. Para muitos da esquerda 
‘jacobina’, Brizola inspirava medo, mas não respeito” (T. Skidmore, 
p.340-341).  

Brizola, como deputado federal, fez uma série de comícios e 
pronunciamentos atacando os “entreguistas” em torno do presidente, os 
reacionários no Congresso, os “gorilas” no Exército e os “imperialistas” 
na Embaixada Americana e no FMI, o que causou violentas reações. 
Santiago Dantas qualificou-o de “membro da esquerda negativa”; a rede 
de jornais e emissoras de TV de Chateaubriand acusou-o de protetor da 
subversão; deputados exigiram que o Presidente repudiasse os ataques 
de seu cunhado ao Congresso; altos oficiais do Exército, liderados pelo 
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Ministro da Guerra Kruel, advertiram Goulart contra as denúncias a 
oficiais conservadores, como a que Brizola fizera ao General Murici no 
Rio Grande do Norte, aconselhando também que Goulart se acautelasse 
contra a coalisão de Brizola com os organiza dores radicais esquerdistas 
entre os oficiais inferiores.  

Numa entrevista em fins de 1963, Brizola coloca nos seguintes 
termos suas relações com Goulart: “Eu e ele nos entendemos através da 
política e tínhamos as mesmas idéias. É um reformador, um dos que 
desejam pintar as paredes das choupanas dos camponeses e embelezá-
las, mas, para si, ficam com a casa-grande. Ele não sabe que a casa-
grande deve se tornar o quartel da cooperativa local. Estou começando a 
abandonar minhas idéias antigas, a compreender as coisas claramente, ao 
passo que ele se inclina para uma política de conciliação. Desta forma, o 
nosso diálogo torna-se agora mais difícil. Não há nenhum rompimento 
formal nas nossas relações mas um diálogo que não leva a nada é inútil” 
(T. Skidmore, p.497-8).  

Em 1963, Brizola obteve o controle da cadeia de estações da 
Rádio Mayrink Veiga, e começou a organizar células políticas armadas, 
denominadas “grupo dos onze”. Em princípios de 1964, lançou o 
semanário Panfleto, fazendo através desse canal suas campanhas 
políticas, cada vez mais radicais. Pregava a moratória da dívida externa, 
Assembléia Constituinte em vez de golpe continuísta, e repudiava 
qualquer reforma dentro da estrutura vigente. Esse repúdio é explicado 
por alguns autores pela impossibilidade de Brizola conseguir candidatar-
se a presidente nas eleições seguintes, dado seu parentesco com Goulart. 
Só dentro de um esquema golpista Brizola poderia assumir uma posição 
de comando. No comício-monstro realizado no Rio de Janeiro a 13 de 
março de 1964, Brizola tomou a palavra, pedindo a todos aqueles que 
desejassem livrar-se da “política de conciliação” em favor de um 
governo “nacionalista e popular” que levantassem a mão. A Praça da 
República transformou-se em uma “floresta de braços”. Continuou então 
clamando por um plebiscito que decidiria a necessidade de uma 
Assembléia Constituinte, porque não haveria ameaça de “continuísmo”: 
“já ouvi pessoalmente do Presidente da República a sua palavra, 
assegurando que, se fosse decidida neste país a realização de eleições 
para uma Constituinte, sem a participação dos grupos econômicos e da 
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imprensa alienada, mas com o voto dos analfabetos, dos soldados e dos 
cabos e com a imprensa democratizada, ele, o Presidente, encerraria o 
seu mandato” (O Estado de S. Paulo, 2/6/64).  

Com o golpe de abril, Goulart foi de Brasília a Porto Alegre, 
onde se encontrou com Brizola, que procurou convencer o presidente a 
reagir, considerando que o Rio Grande do Sul poderia resistir. A 1º de 
abril, saiu à sacada do Palácio da Prefeitura, conclamando seus irmãos 
gaúchos a pegarem em armas. A 2 de abril, entretanto, o Terceiro 
Exército já havia aderido ao golpe.  

A 3 de maio de 1964, o Correio da Manhã publica carta, dita de 
autoria de Brizola, onde se anunciava sua decisão de asilar-se no 
Uruguai.  

 

DISCURSO DE POSSE  

No discurso de posse de Leonel Brizola, sua eleição é 
considerada como fruto da mais intensa e vibrante campanha do Estado 
e sua posse obedece à lógica da democracia representativa.  

“Depois de uma das mais intensas e vibrantes campanhas da 
história política do nosso Estado, o ato que agora se realiza é a 
conseqüência natural e lógica do processo democrático representativo”.  

Seguindo o mesmo procedimento utilizado na análise dos 
discursos anteriormente estudados, poderíamos dividir este discurso em 
duas seqüências, a primeira correspondendo ao relato que o orador faz 
de sua eleição e posse e a segunda ao seu programa de governo. O 
discurso não faz referências explícitas a um passado anterior à posse; 
entretanto, está implícita no relato de seu programa de governo a 
negação de uma determinada forma política antes prevalecente. Assim 
sendo, depois de procedermos à análise dessas duas seqüências, que se 
articulam como a afirmação de uma determinada forma de conceber as 
relações dos homens com o poder político, procuraremos ver como é 
semantizada a concepção que está sendo negada, para isso fazendo uso 
de outros discursos. 
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lª seqüência - Eleição e posse  

“Ao ser investido, pela livre decisão dos meus conterrâneos, no 
cargo de Governador do Estado do Rio Grande do Sul, minha primeira 
preocupação é a de elevar o pensamento a Deus (...) / Este é, sem 
dúvida, um instante de fé e de afirmação que pertence a todos. (...) o ato 
que agora se realiza é a conseqüência natural e lógica do processo 
democrático e representativo. (...) Na Democracia, a rigor, não há 
vencidos nem vencedores. Ela é um sistema de convivência humana em 
que o Governo existe pelo livre consentimento de todos e segundo o 
qual ninguém deve ser excluído. O povo, ao manifestar suas preferências 
por um dos candidatos, apenas indica aquele que deve administrar e 
quais os que terão as funções de fiscalização. Mediante a equação de 
valores estabelecida pelo regime, ao mesmo tempo que está afastado o 
arbítrio, também não há o exílio ou a humilhação para ninguém. Só os 
que carecem de preparo para a convivência dos homens livres podem 
sentir-se constrangidos diante do pronunciamento do povo. Os 
democratas autênticos não encontram nas urnas eleitorais outras lições 
senão as da fé, da afirmação  e da confiança no futuro. (...) / Hoje, mais 
do que nunca, estou convencido do acerto e da procedência das nossas 
teses”.  

Nesta seqüência, os “conterrâneos”, o povo, ocupam o lugar 
actancial de Sujeito da transformação. Por livre decisão, entregam o 
Objeto - cargo de governador do Estado, entendido como a função de 
administrar - ao Destinatário, no caso o orador, aparecendo ao nível da 
manifestação discursiva em termos de uma primeira pessoa do singular. 
Os democratas autênticos, enquanto beneficiados por essa situação, 
também ocupam o lugar de Destinatários. O Destinador é o regime 
democrático representativo, que permitiu ao povo a manifestação 
incumbindo-o dessa tarefa. Os que carecem de preparo para a 
convivência dos homens livres ocupam o lugar de Oponente; e 
poderíamos dizer que os Adjuvantes nessa ação são o acerto das teses do 
candidato.  

 

2a seqüência - Projeto de transformação  

“Neste ato, histórico e solene, invoco a proteção do Criador, 
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pedindo-lhe que inspire a todos nós, governantes e governados, e nos 
permita compreender, cada dia melhor, os nossos deveres e 
responsabilidades, no seio da família, nas relações da sociedade e da 
vida pública e no trabalho de todos os dias. Rogo à onipotência divina 
que nos conceda o privilégio de servir exemplarmente o Rio Grande e o 
Brasil e abençoe, para sempre, a nossa terra e o nosso povo generoso e 
bom, a quem dedicamos os nossos melhores ideais de progresso, de 
ordem, de paz, de fraternidade e de justiça”.  

“Interpreto a honrosa preferência que recebi e compreendo a 
manifestação das urnas como uma mensagem, como um apelo dos 
humildes, endereçado àqueles que jamais faltarão aos ideais e aos 
ensinamentos de Getúlio Vargas”.  

“Quanto a mim — creiam os meus conterrâneos — recebi os 
resultados das eleições com sincera humildade e agora vou para o 
Governo consciente da significação deste ato de confiança. Sem 
vaidades e sem pretensões, quero apenas cumprir o meu dever. Não me 
considero melhor do que ninguém, nem ungido de condições ou poderes 
que não aqueles inerentes ao posto que vou desempenhar. Sou um 
simples cidadão, agora investido transitoriamente nas funções de 
Governo. Venho da humanidade comum, das camadas mais modestas da 
população e quero permanecer fiel às minhas origens. Minhas 
preocupações estarão permanentemente voltadas para os pequenos, para 
os humildes e desamparados. (...) Para o Governo não levo ódios, 
rancores, nem sentimentos de vingança e nem mesmo 
incompatibilidades com quem quer que seja. Não me considero como 
inimigo e nem cultivo inimizades. Os meus adversários, por mais 
intensas que hajam sido ou venham a ser as nossas divergências, terão 
sempre uma porta aberta para o entendimento e a conciliação em torno 
do interesse público”.  

“Como Chefe da Administração, dirigirei o melhor das minhas 
energias para a execução do programa com que me apresentei candidato, 
identificado, invariavelmente, com as idéias e o conteúdo da gloriosa 
campanha que realizamos. (...) Para este esforço preciso contar, não 
apenas com a colaboração direta dos meus auxiliares, dos meus amigos e 
dos meus companheiros, mas, também, com a ajuda de todos, 
indistintamente. Da confiança do povo, porém, é de onde procurarei 
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recolher as melhores inspirações e os mais fortes estímulos, sem os quais 
nenhum Governo consegue realizar os seus objetivos”.  

“(...) a administração pública rio-grandense não faltará aos 
reclamos do Brasil, porque há de ser, permanentemente, uma força 
atuante e positiva contra o atraso e o subdesenvolvimento”.  

“E a ti, rio-grandense de todas as gerações e de todos os 
quadrantes da nossa terra, a minha palavra de que procurarei, com todas 
as minhas forças, ser inexcedível no cumprimento do meu dever. Ajuda-
me com um pouco de ti mesmo. Preciso, ao menos, uma parcela da 
tenacidade dos teus inconfundíveis lutadores; da serenidade e sabedoria 
dos teus juízes e magistrados; do amor, da fé, dos sentimentos generosos 
dos teus sacerdotes e pastores de almas. Ajuda-me, concede-me o 
privilégio de possuir um pouco das tuas virtudes e qualidades e, também, 
dos teus próprios defeitos. Porque, assim, terei a certeza de estar 
servindo, da melhor maneira, aos teus grandes destinos, à Pátria e à 
humanidade”.  

Nesta seqüência, o ator que ocupa o lugar de Sujeito da 
transformação é o orador, enquanto chefe da administração rio-
grandense. A mensagem, o apelo dos humildes, endereçado àqueles que 
jamais faltarão aos ideais e aos ensinamentos de Getúlio Vargas, é 
entendido aqui como as condições responsáveis pela eleição do Sujeito 
da transformação, sendo legítimo, portanto, dizermos que os humildes 
ocupam o lugar de Destinador. Este lugar é, também, ocupado 
simultaneamente por Deus e pelo povo, que aparecem como atores 
inspiradores da ação do Sujeito. O Objeto de valor é constituído pela 
paz, pelo entendimento, pela conciliação em torno do interesse público, 
e ao mesmo tempo pela luta contra o atraso e o subdesenvolvimento. Os 
humildes, os pequenos e os desamparados são os Destinatários, 
juntamente com o Rio Grande, a Pátria e a Humanidade. Os Adjuvantes 
são os auxiliares, os amigos ou, indistintamente, os rio-grandenses de 
todas as gerações. O lugar de Oponente não é preenchido por nenhum 
ator.  

O quadro da estrutura actancial, na página seguinte, facilita a 
comparação com os demais discursos.  

A distribuição dos diferentes atores, na estrutura actancial, na 
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primeira seqüência, revela uma concepção que, poderíamos, dizer, está 
muito próxima de uma concepção democrático-liberal das relações dos 
homens com o poder político. O Destinador é o regime político, o 
processo representativo, que faz do povo, enquanto conjunto de 
eleitores, o Sujeito da transformação, que se pronuncia livremente, 
decidindo a quem será entregue o Objeto de valor — o cargo de governo 
do Estado, entendido aqui como o dever de administrar. O acerto das 
teses do candidato é quem determina essa escolha. O Destinatário é o 
escolhido, que aqui ocupa o mesmo lugar, identificando-se com os 
democratas autênticos, beneficiários do processo de escolha. O lugar de 
Oponente é ocupado por aqueles que não têm preparo para a convivência 
dos homens livres, isto é, aqueles que não aceitam as teses democráticas.  

A segunda seqüência não apresenta, ao nível da manifestação 
discursiva, indicação de uma ruptura com a seqüência anterior; 
entretanto, a forma através da qual os atores distribuem-se na estrutura 
actancial parece não obedecer exatamente à concepção que parecia estar 
sendo afirmada na seqüência anterior. Se, nesta, o Destinador é a 
democracia, na segunda esse lugar é ocupado conjuntamente por três 
atores: Deus, povo e os humildes. O Sujeito passa a ser o chefe da 
administração, enquanto tal em conjunção com Objetos de valor tais 
como o entendimento e a conciliação, ao mesmo tempo que a luta contra 
o atraso e o subdesenvolvimento, o que aparentemente remeteria a uma 
concepção muito mais próxima do modelo autoritário da relação dos 
homens com o poder político e com o Estado. Como dissemos, o 
discurso não estabelece ruptura entre as duas seqüências. A segunda 
aparece como conseqüência lógica da primeira e, por isso, elas não 
podem ser tomadas como provas de duas formas opostas de conceber a 
relação dos homens com o poder político. Assim, não caberia filiar, 
mecanicamente, uma delas ao modelo autoritário e outra ao modelo 
democrático. Afirmar, por outro lado, que o orador na realidade está 
mais próximo do modelo autoritário, uma vez que este prevalece em seu 
projeto de transformação, seria empobrecer muito o discurso, reduzindo 
boa parte dele a pura fraseologia.  

Assim sendo, seria importante analisar, mais demoradamente, 
como os diferentes atores são semantizados, para entendermos a 
concepção que está sendo afirmada e como os indivíduos são 
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interpelados a legitimá-la.  
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Começando pelas categorias “rio-grandenses” e “Rio Grande”, 
vemos que elas aparecem em três lugares actanciais diferentes, em cada 
um deles articulando significações um tanto distintas. Na primeira 
seqüência, a categoria é expressa em termos de “conterrâneos”, estando 
em co-presença com a categoria “povo” e sendo sua função marcada 
pelos verbos “decidir”, “escolher”, “pronunciar-se”. Isso nos permite 
dizer que tem como referência o conjunto de eleitores rio-grandenses, o 
corpo eleitoral do Rio Grande do Sul, em oposição a “rio-grandenses”, 
num contexto em que ocupam o lugar de Adjuvantes, onde o espaço dos 
rio-grandenses é construí do através de valores constitutivos de um 
passado mitologizado — “tenacidade dos teus inconfundíveis lutadores”, 
“serenidade e sabedoria dos teus juízes e magistrados”, “amor, fé e 
sentimentos generosos dos sacerdotes e pastores de alma” — espaço no 
qual o orador pretende inserir-se como sua síntese. Aqui, “rio-
grandenses”, portanto, não indica apenas o conjunto de indivíduos que 
formam o corpo eleitoral, sendo os Sujeitos da escolha dos candidatos 
que disputam o governo de Estado, mas indica também os portadores de 
um passado marcado por valores morais, enquanto tal interpelados a 
legitimar um Sujeito que se apresenta como a síntese desses valores.  

Enquanto Destinatários, os rio-grandenses estão em co-presença 
com os humildes, os pequenos, os desamparados; mas, ao mesmo tempo, 
este lugar é ocupado por “Pátria” e “humanidade”, o que por si só indica 
que não temos o mesmo conjunto de significações constituindo esta 
categoria. Enquanto “humildes”, “pequenos”, “desamparados” são 
termos que poderiam indicar indivíduos pertencentes a um determinado 
espaço econômico e social, “rio-grandenses” parece generalizar e 
universalizar esse espaço. Para compreendermos o que legitima a co-
presença dessas categorias no mesmo lugar actancial, vamos recorrer a 
uma análise mais demorada da semantização da história comum dos rio-
grandenses. Vamos, pois, determo-nos em alguns trechos de outro 
discurso, onde o orador mostra a importância de conhecer o passado do 
Rio Grande do Sul, para a compreensão da realidade da região:  

“Quem quiser conhecer, em toda a sua justa dimensão, a 
realidade econômica do Rio Grande do Sul e compreender os aspectos 
mais singulares de nossos problemas atuais, tem necessariamente de 
voltar-se para o passado. Neste retorno a uma época não muito distante, 
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o observador encontrará não só os elementos necessários a um 
julgamento correto da crise que nos aflige, como ainda terá meios para 
avaliar a injustiça que representa para o nosso Estado a situação de 
estrangulamento que se criou para o nosso desenvolvimento. Nossa 
evolução econômica não se fazia em lances espetaculares e a grandes 
saltos. Evoluía lenta mas seguramente, muito mais apegada à ordem e à 
estabilidade do que sujeita a mudanças bruscas. Éramos uma economia 
sadia, diversificada, equilibrada. Que época era esta? Era a época que o 
nosso programa econômico processava-se à base sobretudo da 
concorrência internacional, a qual permitiu ao Rio Grande do Sul um 
estágio de prosperidade isento de crises, choques, depressões e 
intranqüilidades. Prolongou-se esta época até o momento em que o 
Brasil, para construir a sua industrialização, foi levado a adotar a política 
de substituição de importações, submetendo a controles cada vez mais 
rígidos as nossas relações com o exterior. Não teríamos outro caminho a 
seguir. Nós não devemos, porém, o fim de nossa tranqüilidade à política 
de industrialização, que reconhecemos necessária à nossa emancipação. 
Devemos a perda da nossa antiga posição às distorções, às deformações 
e aos erros daquela política. Vimos, em conseqüência de tais distorções, 
a União crescer como força captadora de recursos, mas não a vimos 
igualmente crescer como força distribuidora desses mesmos recursos, 
que não foram aplicados com eqüidade entre os Estados onde foram 
gerados. A esses recursos deu a União quase sempre a mesma direção, 
levando desta forma o resto do país a promover o desenvolvimento de 
determinada área do nosso território às custas de ingentes sacrifícios, 
entre os quais os das possibilidades espontâneas de desenvolvimento das 
áreas não tratadas com espírito de justiça. Vimos a União promover a 
implantação de um único centro dinâmico. (...) Foi a partir do momento 
em que se acelerou a execução da política unilateral de desenvolvimento 
que se iniciou, e já em ritmo cada vez mais acentuado, o processo de 
marginalização da economia sul-rio-grandense. (...) Não foi, porém, só a 
nossa indústria de bens de consumo que perdeu sua capacidade 
competitiva face ao parque similar da área privilegiada. Nossa 
agricultura e nossa pecuária, em virtude da política artificial de 
contingenciamento, terminaram também por perder posição no mercado 
nacional. Todos esses fatores, aliados à queda vertical das inversões 
federais neste Estado; ao desinteresse dos investidores privados por 
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aplicações na região; à crescente rarefação do meio circulante, cada vez 
mais insuficiente para atender às mínimas exigências da produção e da 
comercialização; ao progressivo agravamento da crise social 
representada pelo aumento exasperado do desemprego a que se somam 
defeitos de estrutura, expressos na intermitência do trabalho das safras; 
todo este conjunto de fatores explica, elucida, esclarece as verdadeiras 
origens e dimensões do processo de descapitalização do Rio Grande do 
Sul” (Discurso proferido na instalação do Fórum Econômico “Visconde 
de São Leopoldo”, em Porto Alegre, a 21 de maio de 1961, in Correio 
da Manhã, 22/5/1961). 

A partir dessa citação, poderíamos supor que a categoria “rio-
grandense”, num contexto em que aparece como Destinatária da ação do 
Sujeito da transformação, indica antes de mais nada uma região 
ameaçada de descapitalização, sofrendo um processo de pauperização, 
em oposição ao sentido assumido pela categoria, enquanto ator, no lugar 
de Adjuvante. Isso permite, por um lado, que ela possa estar em co-
presença com os humildes, pequenos, desamparados e, por outro, que 
essas categorias não remetam a indivíduos que ocupam um espaço 
econômico e social determinado, dentro de uma área político-
administrativa. Ao contrário, há uma identificação dessas categorias com 
a situação econômica da região como um todo, o que permite neutralizar 
qualquer oposição entre indivíduos que ocupam posições diferentes no 
processo produtivo.  

A não ocorrência de Oponentes nesta seqüência confirma a 
hipótese. Quando a posição de Destinador é ocupada pelos “humildes”, 
não aparece Oponente, o que nos leva a pensar que “o apelo dos 
humildes, endereçado àqueles que jamais faltarão aos ideais e 
ensinamentos de Getúlio Vargas” poderia não apenas indicar oposição 
entre grupos que ocupam diferentes posições no processo produtivo, mas 
também uma oposição entre duas políticas de industrialização, suposição 
confirmada pela forma através da qual o Objeto de valor e o Sujeito da 
transformação são semantizados na segunda seqüência. O ator que ocupa 
o lugar de Sujeito da transformação é o orador, enquanto chefe da 
administração. A administração aparece como suporte para a realização 
de valores como “o entendimento”, “a conciliação”, ao mesmo tempo 
que é suporte para a realização da luta contra o atraso e o 
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subdesenvolvimento. O desenvolvimento é concebido como uma luta 
pela industrialização cuja particularidade está no papel do Estado: “A 
política de desenvolvimento é essencialmente um traço que denota a 
presença de um valor moral na vida do Estado moderno, isto 
significando que o poder público hoje não é apenas um disciplinador de 
relações sociais, mas sobretudo um forjador de oportunidades para o 
desenvolvimento e o bem-estar social. Desenvolvimento econômico não 
é só multiplicação de empresas; é multiplicação de empresas na medida 
em que a atividade empresarial revestir-se do sentido social e representar 
realmente a prestação de serviços à comunidade humana (...). 
Desenvolvimento econômico nós o entendemos como operação que cabe 
tanto ao Estado quanto à iniciativa privada: mas ao poder público 
devemos reconhecer que, nas economias pré-desenvolvidas ou 
subdesenvolvidas, as tarefas atribuídas ao Estado são muito mais 
onerosas do que aquelas atribuídas aos empreendedores privados. (...) 
No estágio em que estamos, à empresa privada e ao poder público tocam 
tarefas que por vezes se confundem. Desenvolvimento econômico 
pressupõe objetivos de justiça social, não podendo, por isso mesmo, 
representar a asfixia da criatura humana; antes, o fim supremo do 
desenvolvimento é proporcionar a cada homem meios e condições de 
aperfeiçoamento moral e intelectual pela expansão ideal de sua 
personalidade. Desenvolvimento implica a criação de condições de 
mobilidade social, vale dizer, portanto, de criação de oportunidades para 
a ascensão na escala social de todos os que trabalham, procedam ou não 
de origens mais humildes (...)” (Discurso proferido durante a instalação 
do Fórum Econômico “Visconde de São Leopoldo”, em Porto Alegre, a 
21 de maio de 1961, in Correio da Manhã, 22/5/1961). 

O desenvolvimento, enquanto industrialização, é mais uma vez 
apresentado de forma abstrata e como um projeto de interesse geral. 
Entretanto, Brizola estabelece uma distinção entre dois tipos de política 
econômica, e privilegia claramente o papel do Estado como propulsor da 
industrialização. Nessa medida, os interesses dos “humildes” só podem 
ser atendidos por aquela forma de desenvolvimento que não exclui a 
participação de outras classes, representando, ao contrário, o bem 
comum, a pacificação social, a igualdade na participação da riqueza e a 
possibilidade de realização da personalidade individual. O discurso 
parece realizar um corte vertical que divide o todo social entre as forças 
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que representam o atraso e o subdesenvolvimento e as forças que lutam 
pelo desenvolvimento, o que parece ficar muito claro no seguinte trecho 
de outro discurso:  

“É ainda minha convicção de que a revisão do problema das 
nossas relações com as nações de vanguarda, sobretudo os Estados 
Unidos, não constituirá isoladamente solução para a crise brasileira. Ela 
só importará em solução efetiva na medida em que corresponder à 
execução de uma política de reforma profunda na nossa estrutura 
interna. (...) As tensões sociais que hoje afligem o povo brasileiro e 
caminham para um nível explosivo foram geradas pela incapacidade de 
nossa estrutura interna de suportar a expansão do País, tanto do ponto de 
vista econômico como do ponto de vista demográfico. A persistência 
desta estrutura é hoje, inclusive, um fator limitante do progresso 
industrial recentemente conquistado. Está, assim, tanto no interesse das 
grandes massas da população quanto das autênticas elites empresariais, a 
remoção daquela estrutura condenada pelo que tem de obsoleto e 
anacrônico. Defendo a tese, e defendo-a amplamente apoiado na 
inquestionáve1 evidência dos fatos (...) de que a remoção daquela 
estrutura, ou seja, a imediata execução das reformas de base, não será 
feita pelo atual Congresso, que sempre revelou insensibilidade e 
indiferença pelos problemas de renovação estrutural do nosso País” 
(Carta enviada ao Jornal do Brasil, publicada a 18/7 /1962).  

O interesse das grandes massas da população está em sintonia 
com o interesse das elites empresariais autênticas, ambos em oposição 
aos interesses das elites insensíveis e indiferentes. O Estado, suporte de 
bens que permitem a realização do desenvolvimento industrial ponto 
para o qual conflui o interesse geral - pode, quando em mãos de elites 
dirigentes autênticas, deixar de ser instrumento de um determinado 
grupo social e tornar-se promotor da pacificação do social. “Eis porque 
as Nações Unidas, em documento recente, falaram da necessidade de 
revoluções espontâneas nos países subdesenvolvidos, entendidas essas 
revoluções como conquistas sociais das massas, sem o emprego da 
violência, antes guiadas pela visão das elites dirigentes autênticas” 
(idem). 

É enquanto critério para determinar a autenticidade ou não das 
elites que a categoria “povo” ganha significação.  
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“Porque acreditamos na soberania popular, consideramos que o 
povo tem que participar das grandes decisões nacionais e ser consultado 
sobre os rumos que se deseja imprimir à sua vida política, pois só é 
legítimo o poder que emana do povo e em seu nome é exercido. Não 
temos superstições quanto a formas de governo; quaisquer que sejam, só 
serão legítimas se consagradas pela decisão popular, fonte que é de toda 
soberania” (Discurso proferido na festa da legalidade em Porto Alegre, 
in Jornal do Brasil, 21/9/1961).  

Retomando o quadro da estrutura actancial do discurso de posse, 
entendemos melhor agora qual concepção da relação dos homens com o 
poder político está implicitamente afirmada através dos lugares e dos 
deslocamentos dos diferentes atores na estrutura actancial. 

A categoria “povo” que, enquanto ator, na primeira seqüência, 
ocupa o lugar de Sujeito da transformação, remete ao conjunto de 
eleitores, uma vez que sua função está marcada pelos verbos “escolher”, 
“manifestar preferências”, etc. Na segunda seqüência, o lugar é 
preenchido pelo orador, enquanto chefe da administração. Ao ocupar o 
lugar de Destinador na segunda seqüência, supomos que a categoria 
“povo” passa a funcionar como uma categoria ética - um suporte de 
garantia da política, um juiz do acerto ou do engano das ações políticas - 
determinando a autenticidade ou não das elites. O fato de o ator “povo” 
ocupar o mesmo lugar actancial que Deus, aparecendo o predicado 
dinâmico atribuído a ambos em termos do mesmo verbo, “inspirar”, 
parece confirmar nossa hipótese. O orador, ao se colocar no lugar de 
Sujeito da transformação, transforma o conjunto de indivíduos que 
compõem o corpo eleitoral num todo unido, hipostasiado no divino, de 
cujas aspirações comuns apresenta-se como intérprete. Suas origens 
modestas, sua ação regida por valores morais, sua imagem construída 
como síntese dos valores mitológicos componentes da personalidade rio-
grandense, confirmam sua posição de indivíduo capaz de receber a 
inspiração emanada do povo e interpretá-la, constituindo-se assim num 
autêntico líder. Desta forma, Brizola legitima sua ação e a dos políticos 
autênticos, enquanto “consciência adequada” representante dos 
interesses reais do povo. A distinção entre as duas políticas econômicas 
apresentadas é feita julgando-se sua validade na resolução dos 
problemas da comunidade.  
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Vemos, pois, que, embora no discurso de Brizola estejam 
presentes os mesmos significantes dos demais discursos, a maneira pela 
qual são acionados remete-nos a uma diferente concepção do espaço da 
política e da relação dos homens com seu poder de transformação.  

Em Brizola, como em Adhemar e mesmo em Lacerda, o chefe 
do executivo, enquanto pessoa do orador, ocupa o lugar de Sujeito da 
transformação, e a relação deste com o povo é uma relação direta, sem 
mediação de nenhuma instituição. Vários elementos nos permitem, 
porém, dar conta das diferenças entre eles existentes.  

Em Adhemar, o que permite ao chefe do executivo constituir-se 
Sujeito da transformação é sua condição de mediador entre o Estado — 
esfera transcendental, fonte inesgotável de doação de bens — e o povo, 
conjunto de indivíduos pulverizados que têm no Estado o único meio 
para a realização de suas necessidades individuais.  

Em Lacerda, o que permite ao “nosso governo” aparecer como 
Sujeito da transformação é sua situação de mediador entre a “vocação 
política da Guanabara” e o povo, que constitui o conjunto de indivíduos 
que pagam impostos e, por isso, exigem que a máquina estatal funcione 
devidamente, realizando obras e distribuindo recursos com justiça. O 
espaço da política, para constituir o espaço da realização da justiça 
social, depende das características pessoais do líder — sua bravura 
moral, sua inteligência, seu discernimento entre o justo e o injusto - uma 
vez que o inimigo não age abertamente, mas através do constrangimento 
e disfarçando-se em ideologia.  

Em Arraes, é o povo que ocupa o lugar de Sujeito da 
transformação, constituindo uma aliança de classes frente à qual o 
espaço da política coloca-se como o lugar da participação, o lugar do 
diálogo entre as classes e da assunção dos compromissos entre elas 
firmados. O chefe do executivo, enquanto pessoa do orador, ocupa o 
lugar de Destinatário da ação do Povo e se define como o próprio povo 
que assume o governo do Estado, sendo a prova de que o povo, ao unir-
se e medir suas forças, pode impor sua vontade.  

Em Brizola, o povo no lugar de Destinador aparece como o 
suporte da verdade, a fonte do saber político, o critério para a 
determinação da autenticidade das elites que, uma vez por ele 
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escolhidas, ocupam o lugar de Sujeito da transformação.  

Não há dúvida que, nos quatro discursos, o Objeto de valor seja 
ele expresso em termos de “luta contra o atraso e o 
subdesenvolvimento”, “criação da riqueza”, “progresso”, etc. - remete 
ao desenvolvimento do capitalismo. Embora em Brizola o papel do 
Estado como propulsor desse desenvolvimento tenha maior ênfase, em 
nenhum dos discursos o Estado deixa de ter papel importante nos 
projetos de transformação de cada líder. O fato de, em todos os 
discursos, o Oponente estar ausente ou não ser claramente definido, 
aponta, sem dúvida, uma série de pontos comuns aos quatro discursos. 
Tais semelhanças, entretanto, não nos permitem identificá-los sem 
maiores problemas, considerando que, em última instância, todos eles 
apenas procuram “atrelar” as classes dominadas a um projeto da classe 
dominante. Parece que são formas muito diferentes de busca do apoio 
popular, abrindo, por isso, um espaço específico para a ação política das 
classes sociais que, por sua vez, respondem de maneira diversa ao apelo 
de cada um dos líderes.  

O discurso de Brizola traz, sem dúvida, uma surpresa, uma vez 
que sua imagem está diretamente associada ao líder de esquerda, ao 
criador de células políticas armadas, a um dos mais veementes críticos 
ao regime anterior a 1964. Entretanto, poderíamos dizer que nos quatro 
discursos de posse analisados, é no discurso de Brizola que encontramos 
em menor grau elementos de contestação à ordem estabelecida.  

Ora, escolhemos este discurso para a análise não porque acre-
ditássemos que fosse por excelência a expressão do brizolismo, nem 
porque estivéssemos querendo enfatizar a diferença entre os conteúdos 
manifestados em 1959 e os expostos mais tarde, até 1963. Tratava-se 
apenas de analisar os discursos de posse de quatro governadores de 
Estado em um determinado período histórico.  

Para entendermos porque, em 1959, esse tipo de discurso pôde 
estabelecer laços sociais entre distintos setores da população, dando uma 
esmagadora vitória a Brizola que, segundo A. Fay de Azevedo, 
ultrapassou as expectativas dos mais otimistas petebistas (ver biografia 
política de Brizola), seria preciso fazer uma análise detida das relações 
entre as classes e frações de classes do Rio Grande do Sul nesse período, 
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o que está fora do limite proposto por esta pesquisa.  

O que nos parece importante reter, para fins deste trabalho, é que 
tais discursos são formas diferentes de buscar estabelecer laços sociais 
entre indivíduos que ocupam diferentes posições no processo produtivo. 
A linguagem da aliança de classes, entretanto, não opera num vazio, mas 
defronta-se com uma prática cotidiana onde os conflitos estão presentes 
e exigem constante redefinição dos discursos, sob pena de que os 
agentes não se reconheçam mais enquanto sujeitos interpelados.  

Se os discursos de Brizola tenderam posteriormente à 
radicalização, é preciso ter em mente que, se num determinado 
momento, num mesmo discurso, diferentes camadas sociais puderam 
reconhecer um lugar próprio, a tentativa de manter e ampliar o laço 
social que estabelece entre os indivíduos não pode alargar-se 
indefinidamente, sem perder o apoio de classes e frações de classes que 
o sustentaram.  

Nesse sentido, antes de ver as coalisões populistas como prova 
da irresponsabilidade da elite ou como fruto do atraso das massas 
populares, seria preciso entendê-las como um espaço aberto à 
participação política. Espaço em que o confronto do discurso com outras 
alternativas discursivas tenderia a acabar definindo de maneira mais 
clara o público que pôde ou não reconhecer neles um lugar próprio.  

A concepção de ideologia que mais influenciou esta abordagem 
pode ser encontrada na obra de Lukács. Para este autor, a ideologia é 
vista essencialmente como falsa consciência para fins de dominação. A 
obra de Lukács rejeita o determinismo economicista que marcou a 
Segunda Internacional, enfatizando a importância de uma ação 
independente e autônoma do operariado. Entretanto, a perspectiva que 
orienta sua análise, no que diz respeito à ideologia, está ligada à 
problemática filosófica da verdade e do erro e das condições de sua 
distinção. Dessa perspectiva, a ideologia é vista essencialmente como 
mistificação que torna possível a dominação de classe; portanto, ao fim 
da sociedade de classe corresponderia o fim da ideologia.  

Esta abordagem não oferece nenhum elemento para a 
caracterização da consciência dos grupos sociais, numa situação 
histórica determinada. Mais que isso, leva-nos a uma visão conspiratória 
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da História, desviando-nos dos aspectos políticos da dominação, ao 
passo que é precisamente nessa esfera que tem sentido um estudo sobre 
a ideologia.  

Foi sobretudo Althusser que levou mais adiante a crítica a esta 
visão da ideologia, motivo por que demos ênfase especial às suas 
colocações na primeira parte deste trabalho, embora tenhamos claro que 
ele está longe de ter levado às últimas conseqüências a crítica 
empreendida.  




