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Conclusão  

 

Nossa preocupação, neste trabalho, não foi definir o discurso 
político, nem propor um método para a análise do discurso populista ou 
do discurso político em geral. Nosso interesse era antes mostrar os 
limites explicativos da idéia de manipulação, quando ela é utilizada tanto 
como elemento-chave na explicação do populismo como quando ela está 
subjacente ao que se poderia chamar “lingüística do discurso”.  

Na idéia de manipulação, quando usada na caracterização do 
populismo, está implícita uma concepção do que deveria ser o modelo 
do comportamento político “certo” das classes subalternas, frente ao 
qual todos os demais comportamentos são vistos como desvios que 
acabam sendo explicados pelo “atraso” das classes populares e/ou pela 
capacidade de manipulação das elites. Nessas abordagens, a análise dos 
movimentos políticos de massa sempre refere-se a um conceito de classe 
que supõe como pelo menos possível o surgimento da “consciência de 
classe” - as classes subalternas, dissolvidas na massa popular, estariam, 
por causa do populismo, incapacitadas de definir uma consciência 
adequada de seus interesses.  

Partindo desses supostos, ficaríamos sem elementos para pensar, 
por um lado, qual a forma específica assumida pela dominação em cada 
caso concreto e, por outro, quais as peculiaridades da participação 
popular nesse período.  

Do ponto de vista da lingüística do discurso, a idéia de 
manipulação está subjacente à concepção da linguagem como puro 
instrumento de comunicação. O sujeito falante dispõe de um repertório 
de signos que podem ser combinados de acordo com seus interesses. 
Ficamos, pois, diante de um sujeito livre para escolher seus enunciados, 
sendo sua escolha determinada apenas por sua intenção de convencer os 
ouvintes a realizarem determinada tarefa. Nesta abordagem, a intuição 
do locutor acerca de seus ouvintes e da situação de emissão do discurso 
explica sua eficácia no sentido de convencê-los. O discurso, portanto, 
não aparece aqui como fruto de uma ideologia e como instrumento de 
ideologização, como a forma material através da qual a ideologia 
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constitui indivíduos concretos em sujeitos políticos, abrindo-lhes assim 
um campo para ação.  

Como procuramos mostrar, tomando por base o trabalho de 
Osakabe, a concepção da linguagem como puro instrumento de 
comunicação faz com que o locutor apareça necessariamente como um 
manipulador e o ouvinte, como um suporte do discurso, o que traz como 
conseqüência a impossibilidade de pensar na relação entre as práticas 
discursivas e a prática política.  

Essa separação entre o real e suas representações está também 
presente no estruturalismo, de forma que, embora tivéssemos utilizado o 
instrumental proposto pela análise estrutural, não pudemos levá-lo até o 
fim. A tendência desse tipo de análise é reduzir o discurso a um conjunto 
de oposições binárias, tirando dele as suas ambigüidades. O que 
procuramos fazer, ao contrário, foi mostrar que a ambigüidade é 
constitutiva do discurso político, como o é também de toda a linguagem 
simbólica. De um mesmo discurso podem ser feitas várias leituras, o que 
é importante por mostrar como ele pode, de fato, realizar, a nível 
simbólico, uma aliança entre indivíduos que ocupam diferentes posições 
no processo produtivo. É por isso que, num mesmo discurso, diferentes 
camadas sociais puderam reconhecer um lugar próprio.  

Reduzir o discurso a uma única leitura seria, na realidade, fazer 
a nossa leitura ideológica da ideologia do discurso. Tentamos, em 
conseqüência, ressaltar as ambigüidades nele presentes, apontando 
algumas leituras que ele suportaria.  

Por outro lado, também não nos interessava reduzir o discurso a 
um conjunto de oposições binárias, como “democracia” X 
“autoritarismo”, porque esses são modelos formais construídos com base 
no parâmetro do desenvolvimento político europeu ou norte-americano. 
Para filiar o discurso a uma dessas concepções, teríamos, como tentei 
mostrar, de reduzir boa parte dos elementos nele presentes a pura 
fraseologia, ou então vê-los como desvios em relação a essas 
concepções. Nosso interesse foi, ao contrário, tentar ver que lógica 
permitia a coexistência, num mesmo discurso, de elementos 
aparentemente díspares e próximos de ambas as concepções. 
Procuramos analisar a visão do Estado e das relações dos homens com o 
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poder político legitimada pelo discurso, ao acionar de modo novo esses 
elementos.  

O instrumental proposto por Greimas foi importante para a 
realização desse trabalho, na medida em que nos permitiu formalizar a 
análise e decompor os discursos em unidades menores de forma a poder 
compará-los. Assim, percebemos que, apesar de todos os discursos 
estarem em grande parte permeados pelos mesmos significantes, estes 
articulavam significações muito diferentes ao serem acionados.  

Povo, em Adhemar, é sobretudo um conjunto de indivíduos 
pulverizados, frente aos quais o Estado - fonte inesgotável de doação de 
bens, esfera transcendentalizada - aparece como o único meio capaz de 
realizar suas necessidades individuais. Este caráter ambíguo do Estado, 
que atende a todos de acordo com a capacidade de cada um, ao mesmo 
tempo em que é hipostasiado no divino, poderia abrir espaço tanto para 
um projeto de ascensão individual como para a esperança de uma 
redenção vinda de fora.  

Povo, em Arraes, remete a uma aliança de classes, e embora 
desse discurso possam ser feitas diferentes leituras, cuja variação 
determina diversas interpretações acerca da necessidade dessa aliança, o 
espaço da política se configura nele como o lugar da participação, do 
debate, o espaço onde os compromissos entre as classes são assumidos.  

Em Lacerda, povo é, sobretudo, o conjunto de indivíduos que 
pagam impostos e por isso devem exigir que a máquina estatal funcione 
devidamente. O Estado, quando em mãos de um chefe de bravura moral, 
transforma-se no lugar da justiça entre os cidadãos, no espaço que 
permite que eles coexistam pacificamente apesar de suas diferenças.  

Povo, em Brizola, é uma categoria moral, o suporte da verdade e 
do saber político, o critério para determinar a autenticidade das elites. 
Este saber do povo não o coloca, porém, no lugar de Sujeito da 
transformação, como em Arraes, mas faz dele a fonte na qual as elites 
devem se inspirar para tornarem-se “autênticos” Sujeitos da 
transformação. A categoria “humildes”, em Brizola, não remete, como 
procuramos mostrar, apenas a uma determinada parcela da população, 
mas pode ser entendida como um significante que remete ao destino 
comum dos homens do Rio Grande do Sul enquanto área descapitalizada 
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pela política econômica federal ou, alternativamente, como um 
significante que remete à oposição entre duas políticas de 
industrialização.  

Não há dúvida de que há semelhanças nos quatro discursos. Em 
todos eles, o desenvolvimento do capitalismo não é negado. O papel do 
Estado como propulsor do desenvolvimento é muito mais enfatizado nos 
discursos de Brizola e de Arraes; entretanto, em nenhum dos outros 
discursos o Estado deixa de ter importância no projeto de transformação, 
ou reduz-se a funções puramente administrativas, ou ainda a um órgão 
sem interferência em nenhuma esfera da vida econômica. Desse modo, é 
difícil afirmar uma diferença fundamental quanto ao papel do Estado, 
que nos permitisse opor dois tipos de discurso político, um de direita e 
um de esquerda.  

Essas semelhanças, no entanto, não nos levam a afirmar que 
todos os discursos se identificam ou que todos eles tratam apenas de 
“atrelar” as classes dominadas a um projeto dominante. Nosso esforço, 
neste trabalho, foi o de tentar mostrar que eles são formas diferentes de 
buscar apoio das classes populares, e que, enquanto tal, abrem um 
campo específico para a ação política dessas classes que, por sua vez, 
respondem de maneira diversa ao lugar que lhes é atribuído em cada um 
dos discursos.  

Com isso, nosso objetivo não é negar a existência de 
especificidade no discurso populista, mas tentar mostrar que esta 
constitui a preocupação de estabelecer e legitimar um novo lugar para as 
classes dominadas no universo simbólico, num momento em que elas 
passam a ter peso na vida política nacional. Tal lugar, entretanto, não se 
cria sem problemas, uma vez que ele é fruto do dilema implícito na 
necessidade de falar sobre as condições de vida das classes dominadas, 
atribuir-lhes poder de decisão política (mesmo que este se limite ao 
voto) sem, entretanto, colocá-las em posição de contradição com as 
demais classes sociais. O que procuramos mostrar é a forma através da 
qual cada um dos discursos realiza o trabalho de tecer laços sociais entre 
diferentes grupos, se esses grupos respondem ou não ao lugar’ que lhes é 
atribuído. Nesse sentido, a especificidade do populismo estaria 
sobretudo em sua diversidade em relação ao que veio antes e ao que veio 
depois, no quadro da vida política brasileira.  
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Poderíamos dizer que em nenhum momento estamos diante de 
discursos tipicamente conservadores. A eleição e posse aparece em 
todos eles como o grande marco na periodização da História brasileira, 
como a expressão do primeiro passo para a concretização de algo 
radicalmente novo, seja em termos da “hora transcendental da 
nacionalidade”, do “aparecimento do povo como categoria histórica”, do 
“sinal dos novos tempos”, ou ainda como a realização do “apelo dos 
humildes”. Em nenhum dos discursos há referência a uma volta ao 
passado ou a uma conquista que deve ser preservada, como, por 
exemplo, a revolução de 64 aparece nos discursos políticos atuais. Em 
Adhemar, a semantização do passado é feita através da identificação de 
seus sofrimentos pessoais com a vida do povo. Em Lacerda, sua eleição 
e posse aparecem como a primeira insurreição da consciência popular. 
Em Arraes, não se trata de uma volta ao passado “distante” mas apenas 
de guardar dele “aquilo que nos ajuda a ampliar nossas perspectivas, 
todas elas projetadas no futuro”. Em Brizola, na referência a Getúlio está 
implícita uma opção entre duas políticas de industrialização e não a 
referência a um passado que deva ser preservado.  

Do ponto de vista da articulação das seqüências nos discursos, 
poderíamos pensá-los como propostas de “novos projetos hegemônicos”, 
tendo sido neste sentido que dissemos anteriormente estarmos diante de 
discursos conservadores.  

Por outro lado, para procurar a especificidade destes discursos 
em seu caráter possivelmente contra-revolucionário, reacionário ou 
reformista, precisaríamos antes examinar outros discursos políticos 
desse período e analisar a forma em que neles os indivíduos são inter-
pelados em sujeitos da ação política.  

Entretanto, se tivéssemos que falar sobre um campo comum de 
possibilidades discursivas no período, poderíamos afirmar que discursos 
representantes das mais variadas tendências não deixaram de apelar no 
sentido de uma aliança de classes. é claro que a proposta dessa aliança 
não se faz sem neutralizar os conflitos entre elas existentes. Mas, a partir 
disso, reduzir todos os discursos à manipulação é esquecer que, embora 
não tendo um conteúdo de classes preciso, não escapam nem à 
necessidade de, pelo menos, fazer alusão às diferenças entre classes 
sociais, nem à necessidade de estabelecer uma igualdade fundamental 

 170

entre os indivíduos. Ainda que a base dessa igualdade seja diferente em 
cada discurso - uma vocação comum, o fato de todos pagarem impostos, 
uma reivindicação comum - ela implica a aceitação e legitimação da 
igualdade de direitos, seja ela semantizada como doação do orador ou 
como conquista do povo.  

Da mesma forma, aludir às diferenças implica a abertura de um 
espaço para a ação política, onde elas passam a ter peso e são, a cada 
momento, redefinidas.  

É, portanto, a partir da análise das várias leituras e releituras que 
as classes dominadas podem fazer do espaço aberto pelo populismo, que 
podemos entender como, num determinado momento, elas puderam se 
reconhecer como agentes políticos. A linguagem da aliança de classes 
não opera no vazio, mas se sobrepõe à prática cotidiana, onde os 
conflitos de classe estão presentes e condicionam contínuas redefinições 
do discurso.  

O povo constituído e constituindo-se como ator no processo 
político não se identifica continuamente com o pacto de alianças 
propostas; nessa medida, o laço social tecido pelo discurso esgarça-se 
em determinados pontos. Só isto nos permitiria entender como as classes 
dominantes deixam de se identificar com o populismo, sentindo nele 
uma ameaça à sua dominação.




