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4. O ENIGMA DO POPULISMO 
NA AMÉRICA LATINA: 
CONCEITO OU ESTEREÓTIPO?

André Kaysel Velasco e Cruz1 
Jorge Chaloub2

Introdução

Talvez seja difícil, no âmbito das ciências sociais latino-america-
nas, pensar em um termo ao mesmo tempo tão impreciso e de uso 
tão generalizado como é o populismo. Tal vagueza é bem ilustrada 
pelo paradoxo, poder-se-ia dizer, enigma, de que, dentre os diversos 
movimentos, partidos e regimes que moldaram a política latino-ame-
ricana do século XX, nenhum reivindicou essa classificação, embora 

1  André Kaysel Velasco e Cruz é bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas(FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP) (2008), mestre (2010) e doutor 
(2014) em Ciência Política pela mesma instituição. Lecionou no curso de Ciência Política e Sociologia 
da Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA) (2013-2017). Atualmente é 
professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
coordenador do Laboratório de Pensamento Político (PEPOL), vinculado ao  Centro de Estudos 
Marxistas (Cemarx), do qual também é diretor e é coordenador da Área Temática Pensamento 
Político Brasileiro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP). Atua nos campos de estudo 
do pensamento político brasileiro e latino-americano, com interesse nos seguintes temas: marxismo, 
nacionalismo,  populismo e conservadorismo. É autor dos livros Dois encontros entre o Marxismo e a 
América Latina (Hucitec, 2012), Entre a nação e a revolução: marxismo e nacionalismo no Peru e no Brasil 
(1928-1964) (Alameda, 2018) e co-organizador da coletânea Direita Volver! o retorno da direita e o ciclo 
político brasileiro (Fundação Perseu Abramo, 2015).

2  Jorge Chaloub é doutor em Ciência Política pelo IESP-UERJ, com doutorado-sanduíche na 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Atualmente, é Professor adjunto do 
Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCSO-
UFJF) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), consultor do Instituto Moreira Salles (IMS), 
coordenador da rede “Direitas, História e memória” e coordenador da Área Temática Pensamento 
Político brasileiro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP). Foi professor da Escola de 
Ciências Sociais do CPDOC-FGV, professor adjunto da Faculdade de Direito do IBMEC-RIO e 
professor substituto dos departamentos de Ciência Política da UFRJ e Direito da UFF. 
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pouquíssimos tenham escapado a ela (MACKINNON; PETRONE, 
2011, p. 12). Para efeitos de comparação, é útil contrastar os casos 
latino-americanos com o da Rússia e dos EUA no século XIX. No 
primeiro caso, o vocábulo narodnichestvo, em geral traduzido como 
“populismo”, mas que significava algo como “popular” ou mesmo 
“democrático”, designava originalmente uma corrente específica do 
movimento revolucionário russo da década de 1870, sendo mais tar-
de estendida, em chave pejorativa, pelos marxistas russos a todas as 
correntes revolucionárias que se inclinavam para formas de socialis-
mo agrário ou camponês (PIPES,1964). Essa ampliação do escopo 
semântico original acabou conduzindo a uma grande controvérsia 
entre os historiadores, alguns dos quais consideram como “populis-
ta” todo o movimento revolucionário russo desde meados do sécu-
lo XIX até a década de 1880 (VENTURI,1960; WALICKI,1969), ao 
passo que outros o restringem a seu contexto original (PIPES,1964) 
e ainda há os que o estendem até o início do século XX e às vésperas 
da Revolução de 1917 (BLAKELY,1982).

Já nos EUA, a palavra populist, a qual também era originalmente 
um sinônimo para “popular” (D’ERAMO, 2013, p. 8-9), constituía 
a autodenominação de um movimento de pequenos proprietários 
rurais do meio-oeste e do sul que entraram em conflito, em fins do 
século XIX, com os monopólios ferroviários e os conglomerados 
financeiros das costas leste e oeste, chegando mesmo a formar, em 
1891, um partido próprio, o People’s Party. Ainda que a agremiação 
tenha tido curta vida, esta acabou dando origem a uma corrente 
política e cultural com influência até os dias atuais, tendo gerado 
grande polêmica nos meios intelectuais norte-americanos como 
é possível verificar nos trabalhos de Richard Hofstadter (1969), 
Margareth Cannovan (1981) e Ferenc Szasz (1982).

O simples fato da palavra “populismo” abarcar fenômenos e 
processos políticos tão díspares já é indicativo de sua inconsistência 
como conceito. Além disso, a escassez de movimentos e forças po-
líticas que o reivindiquem, em contraste com a abundância de seu 
emprego, aponta para outra característica do vocábulo: sua fortíssi-
ma carga normativa, para não dizer pejorativa. Como bem assinalou 
Margareth Cannovan, as dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos 



145

para enquadrar o populismo dizem muito das posições destes mes-
mos acadêmicos frente aos fenômenos que procuram compreender 
(CANNOVAN, 1981, p. 11).

Tendo isso em vista, nas páginas que se seguem, procuraremos 
fornecer ao leitor um roteiro das principais abordagens e posições no 
debate sobre o populismo. Na primeira seção, abordaremos os prin-
cipais expoentes do que se poderiam chamar de “teorias clássicas” do 
populismo, isto é, um conjunto de abordagens sociológicas, tanto de 
inspiração funcionalista, como de raiz marxista, que pensaram o popu-
lismo como a forma política de uma determinada etapa de desenvol-
vimento ou fase da acumulação capitalista na região (MITRE, 2008).

Nas três sessões seguintes, analisaremos três conceituações alter-
nativas às teorizações sociológicas ou macroestruturais: a do populis-
mo como política econômica, como estilo de liderança política, e como 
forma discursiva ou ideológica. Em seguida, trataremos de um grupo 
de autores, em geral oriundos da história social, que tendem a rejeitar 
o populismo como conceito por conta de sua imprecisão e excesso 
de normatividade, preferindo concentrar-se em estudos monográfi-
cos e empregando as autodesignações dos diferentes movimentos. 
Buscaremos mapear, logo depois, uma série de usos mais recentes do 
conceito, que ganhou enorme prestígio nos últimos anos, analisando 
tanto uma literatura de teoria democrática com forte influência no 
Brasil, quanto importantes autores do debate público brasileiro. Por 
fim, na conclusão, faremos um breve balanço das diferentes alterna-
tivas teórico-conceituais, indicando suas perdas e ganhos analíticos, 
além de apontar possíveis caminhos para futuras pesquisas.

Antes de prosseguir, devemos fazer três advertências. Dada a vas-
tidão da bibliografia que cobre o tema, procuramos nos concentrar 
nos títulos que julgamos serem mais representativos das diferentes 
posições no debate, suplementando essas referências com indicações 
de outros autores e obras. Além disso, como a temática do populis-
mo perpassa distintas disciplinas, esta revisão não se restringiu ao 
campo da ciência política, incorporando também contribuições da 
sociologia, da economia e da história social. Por fim, como se trata de 
um assunto sumamente controverso, ou como afirma Kurt Weyland 
(2001), de um “conceito contestado”, preferimos expor nossa pró-
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pria posição acerca da controvérsia do populismo pois julgamos ser 
esta a postura mais honesta para com os leitores. Esperamos, contu-
do, ter fornecido um bom panorama para que cada um possa esco-
lher uma dentre as várias perspectivas presentes na literatura.

As teorias sociológicas do populismo

Entre os anos 1950 e 1970, a América Latina testemunhou um 
florescimento das ciências sociais, e da sociologia em particular, as 
quais procuravam dar conta dos problemas e virtualidades do ace-
lerado processo de desenvolvimento pelo qual passava a região. No 
plano da política, um dos fenômenos que mais chamaram a aten-
ção dos sociólogos foram as formas assumidas pelos movimentos 
das classes trabalhadoras e dos partidos e lideranças que procura-
vam canalizá-los, muito diferentes dos modelos que haviam surgido 
nos países de capitalismo avançado. Para dar nome a tais formas, as 
quais pareciam “desviantes”, recorreu-se à categoria de populismo. 
Assim, o uso do termo já começou sob o signo do desvio, isto é, para 
dar nome àquilo que parecia sair do caminho esperado.

Um bom exemplo dessa visão são os trabalhos de teor funcio-
nalista e influenciados pela teoria da modernização. Os adeptos da 
sociologia da modernização pensavam a mudança social por meio da 
transição entre dois tipos radicalmente distintos de sociedade: a “so-
ciedade tradicional” e a “sociedade moderna”. Para tais sociólogos o 
grande problema da modernização na América Latina seria a incapa-
cidade dos mecanismos institucionais de integração para canalizarem 
a mobilização vertiginosa das camadas populares, as quais viveriam 
uma “revolução de expectativas” em seus padrões de consumo, cul-
turais e políticos (GERMANI, 1974, p. 175; DI TELLA,1969, p. 82).

Tal frustração das perspectivas de integração geraria massas dis-
poníveis desprovidas de tradições de auto-organização (Idem, p.87). 
Os movimentos “populistas” resultariam do encontro de tais massas 
com elites civis e militares interessadas em transformar a ordem vigen-
te, as quais canalizariam a mobilização popular “de cima para baixo” 
(GERMANI, 1974, p. 172-173). Esses movimentos caracterizar-se-
-iam pelo forte apoio popular, a heterogeneidade de sua base social e 
uma vaga ideologia anti-establishment (DI TELLA, 1969, p. 85-86). 
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Curiosamente, a perspectiva da sociologia da modernização, 
que associava o populismo a uma etapa do desenvolvimento políti-
co da sociedade, se aproxima da perspectiva de autores brasileiros 
de inclinações nacionalistas. Um exemplo é o artigo, não assinado, 
na revista Cadernos do Nosso Tempo, que emprega o conceito para 
caracterizar o “adhemarismo” como forma personalista de relação 
líder/massa (QUE..., 1954). Outro caso é o de Alberto Guerreiro 
Ramos que aborda o populismo como uma forma personalista de 
relação entre um líder político e uma massa trabalhadora ainda não 
organizada, a ser superada pela política ideológica (RAMOS, 1961).

Na década de 1960, a teoria da modernização passou a ser cri-
ticada por intelectuais influenciados pelo marxismo e pelas novas 
“teorias da dependência”, os quais pensaram o populismo pelo ân-
gulo das transformações nos padrões de acumulação capitalista na 
América Latina e dos consequentes rearranjos na estrutura de classes. 

Um bom exemplo é o conhecido ensaio de Fernando Henrique 
Cardoso e Enzo Falleto que afirma que as condições para a 
emergência do populismo seriam dadas pela crise do “padrão de 
desenvolvimento para fora” – caracterizado pelas economias pri-
mário-exportadoras – e sua substituição pelo “padrão de desen-
volvimento para dentro”, centrado na industrialização substitutiva 
de importações (ISI) (CARDOSO; FALETTO,1970). Esse novo 
padrão de acumulação conduziria a arranjos nacional-desenvolvi-
mentistas (ou populistas) que uniriam a burguesia industrial e os 
trabalhadores organizados. A crise desses arranjos seria assinalada 
pelo advento da “dependência associada”, o que ocorreria quando 
o capital multinacional se associasse com os capitais locais, gerando 
uma ruptura destes com a classe operária no plano político.

Mais influenciado por uma perspectiva marxista, o cientista polí-
tico Francisco Weffort forneceria uma das explicações do populismo 
mais conhecidas para o caso do Brasil. Segundo o autor, as massas 
populares teriam sido um “parceiro-fantasma” ao longo do período 
1930-1964, pois sua intervenção na política seria sempre uma possi-
bilidade, mas nunca teria chegado a se concretizar. Para Weffort, em 
todos os momentos decisivos, os rumos políticos do país seriam de-
cididos entre os quadros da elite, os quais apenas empregavam a pos-
sibilidade da ação das massas como bleff (WEFFORT, 2003, p. 13). 
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O conceito de populismo do autor parte de um diagnóstico de 
que no Brasil – entre 1930 e 1964 – teria se formado no país uma 
crise de hegemonia das velhas elites agrárias, sem que uma hege-
monia burguesa a substituísse (Idem, p. 53). Daí a constituição de 
um “estado de compromisso” entre as classes dominantes em que 
o Estado ganharia autonomia legitimando-se por meio do apoio 
das massas populares destituídas de tradições de auto-organização 
e consciência de classe (Idem, p. 56). Tal esquema analítico é inspi-
rado no conceito de “bonapartismo” desenvolvido por Marx em O 
Dezoito Brumário, e, embora não o cite, pode ser também associado 
ao conceito gramsciano de “cesarismo”. Ambas as categorias reme-
tem à autonomização do Estado frente às classes sociais devido a 
um equilíbrio transitório da luta entre estas últimas. Para Weffort, 
a transitoriedade do arranjo populista seria evidenciada pela crise 
conducente ao golpe de 1964 na medida em que o acirramento do 
conflito de classes diminuiria a margem do “Estado de compro-
misso” (Idem, p. 63-64). Para o autor, a crise de 1964 resultaria da 
impossibilidade, diante dos novos problemas enfrentados pela so-
ciedade brasileira, de se atingir uma solução de compromisso entre 
as frações conservadoras e reformistas das elites, as quais manti-
nham feições oligárquicas em seu conjunto e se revelavam incapazes 
de fazer frente aos novos desafios. 

Outra leitura marxista sobre o tema pode ser encontrada na 
obra do também brasileiro Octávio Ianni. Para este autor, bastante 
próximo das posições de Cardoso e Faletto, o populismo teria se 
caracterizado como uma política de alianças de classe, unindo a bur-
guesia industrial e o proletariado urbano, que daria sustentação às 
políticas da ISI (IANNI, 1968). Esse arranjo policlassista teria entra-
do em crise com a passagem do padrão de acumulação da ISI para 
outro, dependente-associado, levando ao “colapso do populismo” e 
sua substituição pelo regime militar. 

Se Weffort se dedicou sobretudo ao caso brasileiro, Ianni pro-
curou ampliar seu raciocínio para o âmbito continental. O autor 
também se inclina para a leitura do populismo como fenômeno 
bonapartista, o que seria um traço comum dos governos de países 
“semicoloniais” (IANNI, 1991, p. 46), contudo, ressalva que, se na 
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França de Louis Bonaparte ou na Rússia de Kerensky, o bonapar-
tismo se basearia no equilíbrio entre as classes antagônicas, no caso 
do populismo latino-americano a contradição principal seria entre a 
coalizão policlassista e o capital imperialista (Idem, p. 48). 

Para Ianni, o populismo sustentaria uma ideologia nacionalis-
ta e anti-imperialista, porém, contida dentro dos limites impostos 
pelo capitalismo (Idem, p. 48-49). Além disso, dada a desigualdade 
de poder entre as classes que comporiam a coalizão, prevaleceria o 
anti-imperialismo burguês, o qual tenderia, em especial em momen-
tos de radicalização dos trabalhadores, a pactuar com os interesses 
estrangeiros (Idem, p. 54). Os regimes populistas seriam, assim, re-
sultantes do declínio da dominação oligárquica, da qual seriam causa 
e consequência. Tais regimes, por conta de sua base de apoio, prin-
cipalmente operária, se distinguiriam de movimentos antioligárqui-
cos anteriores de classe média, embora continuassem a apresentar 
um compromisso com os valores pequeno-burgueses (Idem, p. 59). 
Quanto ao caráter dos regimes populistas, Ianni sustenta que pode-
riam ser democráticos ou autoritários, embora em geral o autorita-
rismo tendesse a prevalecer (Idem, p. 60). 

Tanto nas abordagens de Weffort, como nas de Ianni, nota-se a 
oposição entre a categoria de “massas” e o conceito de “classe”, na 
qual a primeira seria a forma ideológica que ocultaria o segundo. Um 
outro bom exemplo nesse sentido pode ser encontrado no trabalho 
de Arnaldo Córdova sobre o cardenismo mexicano (CÓRDOVA, 
1974). Para este autor, o presidente Lázaro Cárdenas teria apelado 
aos trabalhadores não enquanto classe, mas enquanto massas.

Esse conjunto de leituras sociológicas macroestruturais do 
populismo bebe em fontes bastante distintas: o estrutural-funcio-
nalismo e as teorias da modernização norte-americanas, o estrutura-
lismo cepalino, e o marxismo. Como não poderia deixar de ser, essa 
diversidade de referências teóricas dá origem a perspectivas muito 
distintas. Enquanto as perspectivas mais influenciadas pelo funcio-
nalismo ou pela sociologia da modernização tendem a ver o cha-
mado “populismo” como um fenômeno “pré-ideológico” ou “não 
ideológico” – como nos casos de Cadernos do Nosso Tempo (QUE..., 
1954) e Guerreiro Ramos –, autores marxistas como Weffort procu-
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ram apontar no populismo justamente uma determinada forma de 
ideologia, no caso, o culto pequeno-burguês do Estado como um 
ente que paira acima das classes sociais3.

Já entre os marxistas, também existem diferenças importantes. 
Enquanto Weffort enfatiza no populismo o traço bonapartista da 
autonomização do Estado, Ianni dá mais peso à aliança policlas-
sista entre a burguesia, a pequena-burguesia e o proletariado, em 
oposição ao imperialismo e à oligarquia. Essas distintas ênfases re-
fletem opções teóricas também diversas, assim, se Ianni se coloca 
claramente em uma perspectiva dependentista, Weffort, que em um 
primeiro momento foi influenciado pelo dependentismo, o rejeitou 
posteriormente na medida em que, segundo ele, a teoria da depen-
dência ainda seria muito ideológica por privilegiar o conflito centro/
periferia e não as contradições de classe, sendo uma versão mais 
radical do nacionalismo reformista (WEFFORT, 2003, p. 193).

Porém, em que pese essa diversidade, é possível advertir alguns 
traços semelhantes. Primeiramente, como já foi dito, todos os auto-
res explicam o populismo a partir de transformações na estrutura 
socioeconômica, em geral a crise da dominação oligárquica e de sua 
base material, a economia primário-exportadora, e a passagem para 
uma sociedade burguesa e industrial. Além disso, todos contrapõem 
o modo singular pelo qual teria se dado essa transição em compara-
ção com as economias centrais, assim, seja nas interpretações fun-
cionalistas, seja nas marxistas-dependentistas, o populismo aparece 
como uma forma desviante da política, no primeiro caso, em rela-
ção ao paradigma liberal-democrático e, no segundo, em relação aos 
partidos operários e ideologias socialistas. As classes trabalhadoras 
ou subalternas aparecem, de modo geral, sob o signo da ausência 
de auto-organização ou “consciência de classe”, o que as tornaria 
heterônomas e disponíveis à incorporação “pelo alto”. Enfim, o juí-
zo sobre a política e a sociedade na América Latina é, geralmente, 
pejorativo, sempre em contraste com os casos do capitalismo avan-
çado (MACKINNON; PETRONE, 2011, p. 43). Um bom exemplo 

3  Esta tentativa de identificar o populismo com uma ideologia, típica da pequena burguesia, já pode 
ser identificada em um dos primeiros trabalhos de Weffort sobre o tema (WEFFORT, 1965).
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nesse sentido, é o trabalho de Alain Touraine, para o qual a políti-
ca “nacional-popular” exprimiria uma confusão entre o Estado, o 
movimento popular e o sistema representativo, dimensões que na 
Europa ocidental estariam bem demarcadas (TOURAINE, 2011).

Por fim, por ser fruto de condições histórico-estruturais pecu-
liares, o populismo seria também um fenômeno circunscrito a tais 
condições e, portanto, fadado a ser superado juntamente com elas. 
Dessa maneira, tomando o ciclo da ISI como referência, seria pos-
sível propor uma tipologia de populismos “precoces”, anteriores ao 
arranque modernizante, “clássicos”, que coincidiriam com seu auge, 
e “tardios”, que ocorreriam durante sua crise (DRAKE, 1982). Daí, 
a caracterização reiterada do populismo como arranjo político que 
sustentaria a ISI (MITRE, 2008), de modo que a crise desta última 
conduziria inexoravelmente a crise do primeiro.

É certo que tais julgamentos negativos devem ser entendidos 
não apenas nos quadros das referências teóricas mobilizadas, mas 
também tendo em vista os contextos políticos em que ocorreram. 
No caso de Germani e Di Tella, tratava-se do conflito entre elites 
intelectuais e camadas populares emergido com o advento do pe-
ronismo; já nos casos de Cardoso e Falleto, Weffort e Ianni, seria 
o do impacto sobre a intelectualidade de esquerda das derrotas de 
governos reformistas frente aos golpes militares, em particular, o 
caso de João Goulart no Brasil4. Como assinala Alberto Aggio, o 
populismo, nessas interpretações, deixa de ser apenas um conceito 
e passa a constituir uma chave explicativa, ou mesmo uma “teo-
ria” abrangente da história e da política latino-americanas (AGGIO, 
2003, p. 162). O problema é que tal teoria de conjunto, por seus 
pressupostos negativos, acaba por privilegiar sobretudo os aspectos 
conservadores dos modos de incorporação dos grupos subalternos 
à vida política da região, deixando em segundo plano os aspectos 
progressistas5. Assim, este conjunto de autores acabaria por perder 

4  Ilustrativo desse peso do contexto político é o diagnóstico de Weffort (1978/1979) segundo o qual 
a aliança da esquerda, em particular do PCB, com o trabalhismo no movimento operário seria uma 
das causas de seu fracasso em 1964.

5  Um caso extremo, nessa direção, me parece ser o de Steve Stein (1982), que analisa as relações entre 
o líder político peruano Haya de La Torre e os trabalhadores como sendo a reprodução de padrões 
hierárquicos e patriarcais, legados pela tradição ibérica.



152

de vista o caráter altamente contraditório do processo de moderni-
zação do subcontinente, mesmo que o reconhecessem em tese. 

Há, contudo, trabalhos que, ao mesmo tempo em que procu-
ram dar um enquadramento histórico-estrutural ao fenômeno, ten-
tam se afastar de tais pressupostos normativos. O ensaio de Miguel 
Murmiz e Juan Carlos Portantiero, por exemplo, tem por objetivo 
pôr em dúvida o modelo que procura explicar a adesão do opera-
riado aos movimentos populistas com base na dicotomia entre um 
“velho operariado” – autônomo, integrado à modernidade e com 
consciência de classe – e um “jovem operariado”, recém-chegado 
do campo, heterônomo, mal integrado e desprovido de consciência 
de classe (MURMIZ; PORTANTIERO, 1969, p. 8). Além disso, os 
autores citados criticam a homogeneização promovida pela literatu-
ra sociológica dos dois casos tidos como exemplares, o peronismo 
e o varguismo, pois ambos guardariam importantes discrepâncias 
recíprocas. Afinal, enquanto as explicações do populismo calcadas 
no caso brasileiro enfatizavam a continuidade dos padrões de con-
duta tradicionais dos migrantes rurais, os quais seriam incorporados 
passivamente por canais de participação previamente constituídos, 
a literatura com base no exemplo argentino daria mais relevo ao 
desajuste entre padrões tradicionais e modernos e a inexistência de 
canais de participação, conduzindo os recém-chegados a uma situa-
ção de anomia (Idem, p. 18). 

No entanto, fazer essa distinção não resolveria os problemas, já 
que as próprias hipóteses sobre as origens do peronismo estariam 
equivocadas. Para Murmiz e Portantiero, não só os “velhos” operá-
rios e suas organizações sindicais teriam tido um papel importante 
na ascensão do peronismo, como as imagens de passividade e he-
teronomia não corresponderiam à mobilização dos trabalhadores, 
“velhos” ou “novos”, então ocorrida, uma vez que os trabalhadores 
teriam se incorporado em uma aliança de classes amparada em inte-
resses, e não sido incorporados de modo heterônomo e atomizado 
(Idem, p. 20). Desse modo, os dois autores procuram substituir os 
modelos então prevalecentes por uma explicação alternativa fun-
dada em uma análise gramsciana da constituição de um bloco de 
classes para entender o peronismo.
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Outra interpretação macroestrutural alternativa às aborda-
gens clássicas do populismo pode ser encontrada na obra de Luís 
Werneck Vianna (1976), que se detém nas relações entre Estado e 
sindicato no Brasil entre a Revolução de 1930 e o golpe de 1964. Ao 
invés de pensar a estrutura sindical corporativista através do concei-
to de populismo, como fizera Weffort6, Vianna procura interpretá-la 
por meio de categorias como as de “via prussiana”, de Lênin, e de 
“revolução passiva”, de Gramsci, pensando o regime que emergiu 
a partir de 1930 como uma modalidade de modernização pelo alto. 

O populismo como política econômica

Entre as décadas de 1980 e 1990, o sistema internacional foi 
amplamente transformado pela confluência de dois processos de 
suma importância: as transições de regimes autoritários para demo-
cracias representativas e as reformas econômicas orientadas para 
o livre mercado, as quais ficaram conhecidas como “neoliberais”. 
Embora sejam processos distintos e, de modo algum, mutuamente 
dependentes, a articulação entre democratização e neoliberalismo 
pareceu, em um dado momento, como algo “necessário” e ines-
capável, visão que foi consagrada pela tese do chamado “fim da 
história” do estadunidense Francis Fukuyama (MITRE, 2008).

Nesse novo cenário, foi desenvolvida no âmbito acadêmico e das 
instituições financeiras multilaterais uma nova concepção de populis-
mo que o define com base na adoção de políticas macroeconômicas 
consideradas como irresponsáveis do ponto de vista dos equilíbrios 
fiscal, cambial e monetário. Assim, Rudiger Dornbusch e Sebastian 
Edwards caracterizam o populismo como sendo uma determinada 
visão da economia que privilegia o desenvolvimento e a redistribuição 
de renda por meio de políticas fiscais e creditícias expansivas, despre-
zando os riscos da inflação e do financiamento deficitário, bem como 
das reações externas a políticas alheias ao mercado (DORNBUSCH; 
EDWARDS, 1992 p. 17). Para os autores, o emprego recorrente desse 

6  Para o conceito de sindicalismo populista,  ver WEFFORT (1972, 1973). Já para a controvérsia a 
esse respeito travada na época, ver MARTINS; ALMEIDA (1974), WEFFORT (1974, 1975). Para 
um recente estudo sobre esse debate, ver KAYSEL; MUSSI, 2017.
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tipo de política econômica estaria por trás da dinâmica cíclica e instá-
vel das economias latino-americanas, as quais alternariam períodos de 
grande crescimento com outros de inflação galopante e colapso, ao 
fim dos quais seriam necessários drásticos programas de estabilização 
e desvalorização dos salários (Idem, p. 19-20). 

Para Robert Kaufman e Barbara Stallings, a adoção de políti-
cas macroeconômicas como déficits orçamentários, valorização dos 
salários e controles dos preços e do câmbio, teriam como objeti-
vo forjar amplas alianças policlassista (KAUFMAN; STALLINGS, 
1992, p. 25). Para estes autores, as fontes do populismo deveriam ser 
buscadas nas grandes disparidades de renda e nos conflitos distribu-
tivos daí decorrentes, em interação com os diferentes arranjos insti-
tucionais e sistemas partidários (Idem, p. 28). Os efeitos da “grande 
depressão” dos 1930 e o impulso que estes deram a ISI seriam os 
pontos de partida das políticas populistas. Embora tais políticas, de-
fendidas pela Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), 
não tenham relação direta e necessária com o populismo, elas forne-
ceram a justificação intelectual para seu advento (Idem, p. 30).

É interessante mencionar os diferentes governos e regimes que 
essa definição “macroeconômica” caracteriza como populistas: o 
peronismo, o varguismo, os regimes de Cárdenas e Echeverria no 
México, o governo de Allende no Chile, Alan García no Peru e o 
sandinismo nicaraguense (DORNBUSCH; EDWARDS, 1992, p. 
11). Já o artigo de Kaufman e Stallings arrola: Juan Domingo Perón, 
Salvador Allende, Luiz Echeverria, José Sarney, Alan García e o pri-
meiro governo do venezuelano Carlos Andrés Pérez (KAUFMAN; 
STALLINGS, 1992, p. 26-27).7

Em suma, “populista” seria todo aquele que, ignorando os cons-
trangimentos impostos pelo funcionamento das economias de mer-
cado, empreendesse políticas “irresponsáveis” as quais, em que pese 
sua popularidade inicial, acabariam arrastando suas sociedades para 
o “colapso econômico” (DORNBUSCH; EDWARDS, 1992, p. 15). 

7  O país que é citado como exceção por sua notável imunidade ao mal do populismo seria a Colômbia, 
cuja inflação e taxa de câmbio real, como resultado, exibiriam notável estabilidade (DORNBUSCH; 
EDWARDS, 1992, p. 12).
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Porém, seria o caso de indagar se as políticas econômicas de 
governos tão distintos como os de José Sarney, Getúlio Vargas e 
Salvador Allende seriam tão semelhantes assim a ponto de justificar 
seu enquadramento sob um mesmo conceito. Além disso, cremos que 
a definição de Dornbusch e Edwards, informada pela teoria econômi-
ca neoclássica, tem como suposto um funcionamento politicamente 
“neutro” dos mercados e seus agentes, o que é, para dizer o mínimo, 
duvidoso. Pedro César Dutra Fonseca aponta o raciocínio circular im-
plícito no modelo do populismo econômico, segundo o qual as polí-
ticas adotadas por um governo são explicadas por seu suposto caráter 
“populista” e vice-versa (FONSECA, 2010, p. 38), quando, na verda-
de, dever-se-ia buscar a explicação das opções de política macroeco-
nômica de um dado governo partindo-se das distintas correlações de 
forças e interesses conflitantes envolvidos em sua elaboração. Dessa 
maneira, o economista gaúcho questiona, por exemplo, a caracteriza-
ção do segundo governo Vargas (1951-1954) como sendo populista, 
demonstrando que as políticas expansionistas e nacionalistas somente 
foram adotadas na fase final do governo, tendo este começado com 
políticas de corte mais ortodoxo (Idem, p. 38-39).

É verdade que a definição econômica do populismo não é em-
pregada apenas por autores identificados com a vertente neoclássica, 
podendo ser também compartilhada por economistas com forma-
ção mais heterodoxa, como pode ser exemplificado pelo trabalho de 
Bresser-Pereira (1991). Contudo, nos parece igualmente inegável que os 
pressupostos do modelo são oriundos do mainstream da teoria econô-
mica e trazem consigo um viés normativo (FONSECA, 2010, p. 35). 
Dessa maneira, ainda que constitua uma agenda muito distinta daque-
las representadas pelas abordagens sociológicas ou macroestruturais, o 
modelo do “populismo econômico” acaba convergindo com elas na 
visão pejorativa dos fenômenos que procura abordar (Idem, p. 34).

O populismo como estilo de liderança política

Se o predomínio do neoliberalismo parecia ter posto um fim 
às políticas econômicas nacionalistas e/ou desenvolvimentistas, o 
mesmo não se pode dizer do surgimento de lideranças personalistas 
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e opostas ao establishment político em diversos países do subconti-
nente. Contudo, para a surpresa e perplexidade de muitos acadêmi-
cos, tendo em vista os modelos explicativos do populismo arrolados 
anteriormente, o período testemunhou a coincidência do estilo de 
liderança personalista com a implementação de políticas tipicamen-
te neoliberais (ROBERTS, 2011, p. 375; WEYLAND, 2001, p. 6), o 
que deu lugar à seguinte indagação: seria o populismo um fenôme-
no típico de uma determinada fase da história latino-americana – o 
período da industrialização por substituição de importações – ou 
um padrão recorrente, podendo se associar com diversos tipos de 
política econômica?

Daí surgiu uma nova variante na literatura que, com o intuito 
de marcar a distância entre líderes como Fujimori no Peru, Menem 
na Argentina e Collor no Brasil e seus predecessores, como Haya de 
La Torre, Alan Garcia, Perón ou Vargas, passou a falar em “neopo-
pulismo”. Enquanto os últimos defenderiam políticas estatizantes, 
calcadas na expansão do gasto público, no protecionismo e na re-
distribuição de renda, os primeiros implementariam políticas priva-
tizantes, baseadas na austeridade fiscal, na abertura econômica e na 
concentração de renda. O que caracterizaria todos como populistas 
seria o estilo personalista, a relação direta “líder-massa” e a oposição 
ao establishment político.

Nesse sentido, Kenneth Roberts propõe um conceito abran-
gente de populismo cujas características fundamentais seriam: estilo 
de liderança paternalista e personalista, mobilização verticalizada 
que prescindiria de mediações institucionais; coalizões socialmente 
heterogêneas, ideologia amorfa que exaltaria os setores subalternos 
opondo-os às elites e, por fim, políticas distributivas que visariam a 
criação de uma base material de apoio entre as camadas populares 
(ROBERTS, 2011, p. 381).

Já Weyland, dá preferência a uma conceituação mais delimita-
da que situa o populismo exclusivamente no terreno político. Para 
este autor, o populismo seria um determinado tipo de estratégia à 
qual recorreriam os atores políticos com o intuito de alcançar e/
ou manter o poder. Tal estratégia se caracterizaria pelo apelo de um 
ator político individual a uma massa de seguidores desorganizados, 
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havendo entre líderes e massa apenas vínculos frouxos de tipo per-
sonalista (WEYLAND, 2001, p. 11). O populismo poderia até apelar 
para formas mais organizadas de apoio, como partidos ou máquinas 
clientelistas, mas se distinguiria por manter tais esquemas subordi-
nados ao controle do líder (Idem, p. 13). 

Apesar de diferenças de ênfase ou abrangência, ambas defini-
ções compartilham um núcleo comum. Segundo os autores, con-
ceituações minimalistas do populismo, centradas na dimensão 
político-institucional, permitiriam ultrapassar barreiras espaço-tem-
porais e desvincular o populismo de uma etapa de desenvolvimento 
ou política econômica peculiar. 

Para sustentar que este conceito amplo de populismo e o neo-
liberalismo não seriam incompatíveis, Roberts afirma que, ainda 
que adote políticas antipopulares no nível macro, um dado governo 
poderia distribuir benefícios no nível micro, de modo focalizado, 
obtendo assim dividendos políticos iguais ou mesmo superiores do 
que se recorresse a benefícios universais (Idem, p. 384).

Na mesma direção, Kurt Weyland sugere que, entre o final dos 
anos 1980 e início dos 1990, teria se estabelecido, em países como o 
Peru, a Argentina e o Brasil, os quais enfrentavam profundas crises 
econômicas e sociais, uma relação de retroalimentação entre a po-
lítica populista e as reformas neoliberais. Por um lado, os estilos de 
liderança personalistas, isto é, o apelo a uma base social heterogênea 
e a relação quase direta líder-massa, teriam facilitado a obtenção de 
apoio para as reformas estruturais que rompiam com o antigo mo-
delo de desenvolvimento, por outro lado, os efeitos de tais ajustes, 
ao controlar a situação econômica, teriam fortalecido os líderes po-
pulistas (WEYLAND, 2000). Além disso, o mesmo autor sublinha 
como presidentes como Fujimori, Menem ou Collor, utilizaram a 
retórica populista do “interesse do povo versus interesses particula-
ristas” para derrotar os interesses organizados e partidos estabeleci-
dos que se opunham às políticas neoliberais (Idem, Ibidem).

Em suma, seria o fracasso das instituições representativas, esta-
tais ou societárias, que abriria caminho ao advento da política popu-
lista, a qual se adaptaria às oportunidades e limitações contextuais. 
Assim, para Roberts, se o “populismo clássico”, surgido na crise do 
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Estado liberal-oligárquico, apoiou-se nos trabalhadores organizados 
para promover políticas nacional-estatistas, o “populismo neolibe-
ral” ou “neopopulismo”, que apareceu com a crise do Estado de-
senvolvimentista, basear-se-ia nas massas urbanas informais para 
implantar políticas privatizantes e de austeridade fiscal (ROBERTS, 
2011, p. 404-405).

Weyland, por seu turno, faz uma distinção entre dois tipos de 
populismo, os quais se aproximariam mas não seriam idênticos aos 
tipos “clássico” e “neoliberal” propostos por Roberts: de um lado, 
haveria um populismo que apelaria à massa enquanto “povo” e, de 
outro, haveria um que se dirigiria aos “indivíduos” (WEYLAND, 
2001, p. 13). O primeiro recorreria mais às organizações partidá-
rias e mobilizações de rua, enquanto o segundo abdicaria de qual-
quer forma organizacional mais estável e se valeria da televisão e de 
pesquisas de opinião pública. Para este autor, o que determinaria o 
advento de um ou outro tipo de populismo seriam as oportunida-
des disponíveis. Enquanto em uma sociedade com baixos níveis de 
organização seria interessante para uma liderança organizar novos 
grupos sociais, em uma época mais saturada por grandes organiza-
ções de massa, a estratégia mais interessante para o líder populista 
seria a de desqualificar ou denunciar os partidos ou grupos de inte-
resses estabelecidos (Idem, p. 14).

Desse modo, diante da recorrência de elementos comumen-
te associados ao populismo, mas em contextos histórico-sociais e 
com orientações ideológicas muito distintas dos casos clássicos, os 
adeptos da abordagem político-institucional procuram dar ao con-
ceito uma formulação minimalista para abranger um espectro maior 
de variações. Assim, por exemplo, quando lideranças carismáticas 
como Hugo Chávez na Venezuela retomaram, na primeira década 
do presente século, os discursos e algumas das práticas do naciona-
lismo popular que pareciam enterradas, Roberts (2007) reitera a for-
mulação do populismo como uma forma de mobilização “de cima 
para baixo” das massas por um líder personalista, cuja recorrência 
na região seria explicável pelos obstáculos à transição da América 
Latina para as democracias liberais e economias de mercado e às 
fragilidades institucionais daí decorrentes. 
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Entretanto, essa tentativa de ampliação esbarra em alguns obs-
táculos importantes, para os quais os autores não deixam de estar 
alertas. No início e no final do artigo anteriormente citado, Roberts 
admite que, ao contrário de Fujimori, que optou por uma interação 
direta com sua base social desorganizada, alguns populistas clássi-
cos, como Cárdenas e Haya de La Torre, teriam encabeçado partidos 
bem capilarizados e organizados, como modo de “complementar 
sua liderança pessoal”. Todavia, essa precisão feita pelo autor não 
parece resolver o problema, na medida em que a organização de 
grandes partidos de massa contraria um dos traços fundamentais, 
acima expostos, de sua definição de populismo: isto é, a relação di-
reta líder/massa, não mediada por canais intermediários.

Weyland, com a tipologia já referida, consegue, em alguma me-
dida, resolver melhor esse problema. Porém, seu conceito de popu-
lismo, justamente por ser mais restrito, corre o risco de passar por 
cima da heterogeneidade apresentando-a como homogeneidade. 
Afinal, parece ser bastante duvidoso alegar que Victor Raúl Haya de 
La Torre, criador do partido de massas mais duradouro da história 
peruana, e Alberto Fujimori, outsider que sempre desprezou o apoio 
organizado, compartilhassem a mesma estratégia para atingir o po-
der, variando apenas o mecanismo de mobilização.

Tais inconsistências jogam luz sobre uma questão de fundo: a 
da normatividade implícita nesse modelo, o qual se pretende mais 
próximo ao nível empírico. O caráter a priori normativo atribuído ao 
fenômeno pode ser bem observado na dicotomia, subjacente ao ar-
gumento de Roberts, entre “populismo”, de um lado, e “democracia” 
de outro. O populismo não só emergiria na crise das “instituições de-
mocrático-representativas”, como também contribuiria para o apro-
fundamento de sua erosão. Em inúmeras passagens, o autor enfatiza 
o caráter “autocrático” do governo de Fujimori. Contudo, essa quali-
ficação não parece se restringir ao caso específico sobre o qual o texto 
se debruça, sendo pensada como um atributo geral do populismo.

Cremos ser um equívoco qualificar os chamados “populismos” 
como sendo autoritários tout court. Em primeiro lugar, mesmo ex-
periências como o peronismo, as quais tiveram inegáveis elementos 
autoritários, não deixaram de ter importantes aportes democráticos, 
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como a inclusão de amplos setores populares na vida política na-
cional. Líderes como Cárdenas, Perón, ou Vargas em seu segundo 
governo, chegaram ao poder por via eleitoral e o primeiro também o 
deixou ao fim de seu mandato. Por fim, um partido como a APRA, 
em que pese sua estrutura interna altamente centralizada na figura 
de Haya de La Torre, representou sem dúvida uma força democrati-
zante na política peruana, até então estreitamente oligárquica.

Embora Weyland procure se resguardar melhor de juízos nor-
mativos, ele os deixa escapar quando, por exemplo, afirma que o 
populismo individualista seria “mais compatível” com a democracia 
liberal do que o populismo coletivista, por recorrer a aferições da 
opinião pública e não a mobilização de massas (WEYLAND, 2001, 
p. 15-16). Este trecho revela como o autor opõe “mobilização” e 
“democracia-liberal”, pensando esta última na chave da “agregação 
de preferências” e não na da “vontade coletiva”8.

O que pretendemos enfatizar é que a relação entre as experiên-
cias tidas como “populistas” e a democracia é muito mais complexa 
do que o enfoque político-institucional parece indicar. O problema 
está, a meu ver, na própria definição dada ao conceito, a qual associa 
diretamente o populismo com práticas antidemocráticas. Por trás 
dessa associação está o pressuposto de que formas políticas mo-
bilizadoras que extrapolem os limites da democracia liberal seriam 
necessariamente autoritárias. Esse pressuposto é o que explica que, 
embora a abordagem político-institucional procure abarcar melhor 
a diversidade de fenômenos tidos como populistas em comparação 
com a macroestrutural, ela acabe por reduzi-los à rubrica de formas 
“anti-institucionais” ou “antidemocráticas” de mobilização política. 
Essa leitura acaba, no mais das vezes, reforçando a visão pejorativa 
em relação às democracias latino-americanas, tidas como “inferio-
res” ou “mais frágeis” em comparação com os exemplos da Europa 
ocidental e dos EUA.

8  Aliás, não é por acaso que, para exemplificar as diferenças entre as duas variedades de populismos 
por ele propostas, Weyland recorra a Rousseau e a sua distinção entre volonté generale e volonté de 
tous. Para o autor norte-americano, enquanto os populismos “coletivistas” se baseariam em uma 
concepção da cidadania análoga àquela da “vontade geral”, os populismos individualistas se 
aproximariam da ideia da “vontade de todos”, ou seja, da agregação de preferências individuais 
(Idem, 2001, p. 13;15).
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O populismo como discurso

Nas décadas de 1960 e 1970 o estruturalismo francês, com sua 
ênfase na análise formal do discurso, ganhou um espaço privile-
giado não apenas nas disciplinas de linguística e estudos literários, 
mas também na psicanálise, com Jacques Lacan, e nas ciências so-
ciais como um todo, em particular na antropologia com a obra de 
Lévi-Strauss. Na tradição marxista, seu principal expoente foi Louis 
Althusser, cuja leitura da ideologia como uma forma de interpela-
ção que constituía os sujeitos interpelados teve grande circulação 
na época. Logo em seguida, os trabalhos de Michael Foucault (ele 
próprio um egresso do estruturalismo), com sua ênfase nas relações 
entre discurso e formas de micropoder, criticaram as limitações des-
sa perspectiva, inaugurando o chamado “pós-estruturalismo”.

Todo esse amplo movimento de ideias teve um importante impac-
to nos estudos sobre o populismo ao chamar a atenção de estudiosos 
descontentes com a abordagem macroestrutural, a qual se propunha a 
construir uma explicação abrangente do fenômeno, mas parecia sem-
pre falhar em dar-lhe contornos mais nítidos. Dentre os autores que 
mobilizaram a análise do discurso para pensar o fenômeno do populis-
mo, destacam-se os trabalhos do argentino Ernesto Laclau.9

A trajetória de Laclau pode ser dividida em duas fases principais, 
em um primeiro momento suas obras se inserem na tradição mar-
xista, procurando combinar as perspectivas althusseriana e grams-
ciana e, em um segundo momento, o autor se afasta do marxismo 
e assume uma perspectiva pós-estruturalista, marcada pelas influên-
cias de Derrida e Lacan. Porém, como procuraremos demonstrar, 
em ambas as fases é possível notar uma importante continuidade no 
modo pelo qual o autor argentino pensa o populismo.

Em seu primeiro trabalho sobre o tema, Laclau inicia sua ar-
gumentação se perguntando o que daria substância, afinal, à noção 

9  A abordagem do populismo proposta por este autor, embora menos conhecida no Brasil que as de 
Weffort e Ianni, não deixou de influenciar estudiosos brasileiros. Dois exemplos são os trabalhos de 
Guita Debert (1979) – que procura conciliar a interpretação do primeiro com a dos últimos – e o 
de Miguel Bodea (1992), que emprega a formulação do teórico argentino como alternativa àquelas 
dos sociólogos paulistas.
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vaga de “povo”, “núcleo comum” de todas as acepções de populis-
mo, em uma análise que enfatizasse a determinação dos conflitos 
políticos pela estrutura de classe (LACLAU,1978, p. 165). Para o 
autor argentino, esse impasse seria apenas aparente, fruto da confu-
são entre a noção genérica da determinação da superestrutura pelas 
relações de produção e as formas concretas de expressão das classes 
na superestrutura (Idem, p. 158). 

Laclau sustenta que não se deveria associar a consciência de 
uma classe a conteúdos ideológicos específicos, mas sim ao “princí-
pio articulador” de uma série de interpelações que não estariam vin-
culadas a nenhuma classe em particular (Idem, p. 160). Assim, uma 
classe seria hegemônica, não tanto na medida em que impusesse 
como universais seus conteúdos ideológicos às demais classes, mas 
sim se articulasse ao seu discurso elementos ideológicos das classes 
dominadas, neutralizando o potencial antagonismo de tais elemen-
tos, transformando-os em meras diferenças ou particularidades. Por 
outro lado, uma classe subalterna disputaria a hegemonia, justamen-
te, desenvolvendo o antagonismo contido nas interpelações de seu 
discurso ideológico (Idem, p. 162).

Uma dessas interpelações não classistas seria constituída, justa-
mente, pela noção de “povo”. O “povo” expressaria um antagonis-
mo cuja inteligibilidade não estaria nas relações de produção, mas nas 
relações de dominação políticas e ideológicas constitutivas de uma 
dada formação social. Isso explicaria por que as tradições populares, 
constituídas contra a dominação em geral, perdurariam mais do que 
as relações de classe. Contudo, devido à determinação “em última 
instância” pelas relações de produção, essas mesmas interpelações 
populares só se expressariam concretamente vinculadas a determina-
dos discursos de classe. Desse modo, embora a noção de “povo” não 
remeta a nenhum conteúdo ideológico classista, a depender de sua 
articulação com outros conteúdos discursivos, ele poderia expressar 
a ideologia de diferentes classes (Idem, p. 166-167).

O populismo seria, desse modo, uma forma específica de arti-
culação dos conteúdos popular-democráticos, pela qual tais inter-
pelações seriam apresentadas como uma totalidade antagônica à 
ideologia dominante (Idem, p. 172-173). As condições para a emer-
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gência desse modo de articulação se dariam em momentos de crise 
da capacidade do bloco de poder de neutralizar os antagonismos 
das classes subalternas, ou seja, uma crise do transformismo (Idem, 
p. 175). Tal “momento populista” poderia, a depender da própria 
dinâmica da crise e das especificidades da formação social, ser apro-
priado por diferentes classes. 

Assim, uma fração das classes dominantes, interessada em reor-
ganizar o bloco no poder ou as estruturas do Estado, poderia esti-
mular o antagonismo entre as interpelações populares e a ideologia 
dominante, ou, por outro lado, uma classe subalterna, poderia ape-
lar a esse mesmo antagonismo entre o “povo” e o bloco de poder 
num sentido revolucionário (Idem, p. 174). Daí que um “momento 
populista” poderia ser identificado em movimentos tão díspares e 
opostos quanto o fascismo, diferentes modalidades do comunismo 
– maoísmo, titoísmo ou o PCI – e o peronismo. Laclau argumenta, 
de forma provocativa, que a fusão entre socialismo e populismo 
não seria uma forma atrasada de ideologia do proletariado, mas sim 
a mais avançada, na medida em que só articulando as interpelações 
popular-democráticas ao socialismo poderia o proletariado lutar 
pela hegemonia (Idem, Ibidem). Da mesma maneira, na medida em 
que o populismo seria o desenvolvimento do antagonismo entre o 
“povo” e o bloco de poder, o socialismo seria a forma mais radical 
de populismo (Idem, p. 196-197).

Para Laclau os populismos latino-americanos resultariam de 
uma crise dos blocos de poder e, consequentemente, do transfor-
mismo, ocorridas com o declínio da dominação oligárquica e da 
economia primário-exportadora. Não apenas a ideologia liberal oli-
gárquica não seria mais capaz de neutralizar as interpelações popu-
lar-democráticas, como surgiriam novos grupos dominantes, ligados 
à industrialização, interessados em reformar as estruturas de poder.

Embora também situem o fenômeno populista no plano ideo-
lógico, Juan Carlos Portantiero e Emilio De Ipola problematizam a 
definição proposta por Laclau do populismo como uma forma de 
articulação das interpelações popular-democráticas como um todo 
antagônico à ideologia do bloco de poder. Ainda que reconheçam 
que os populismos se afirmem como discursos antagônicos ao blo-
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co de poder hegemônico, sustentam que deter-se nessa constatação, 
como o faria Laclau, deixa em aberto a questão da continuidade/
descontinuidade entre populismo e socialismo (PORTANTIERO; 
DE IPOLA, 1981, p. 16).

Assim, o centro da crítica de Portantiero e De Ipola à contri-
buição de Laclau está na questão da continuidade ou ruptura, tanto 
teórica, como histórica, entre populismo e socialismo. A principal 
tese do artigo é a de que, pelo contrário, haveria uma ruptura entre 
os dois pólos (Idem, p. 9). Segundo a argumentação desenvolvida 
ao longo do texto, o populismo e o socialismo representariam duas 
formas antagônicas de articulação do “nacional-popular”, isto é, a 
organização dos grupos subalternos em uma força política com ca-
pacidade hegemônica (Idem, pp. 7-8). Para Portantiero e De Ipola, 
ainda que o populismo surja em momentos de crise de hegemonia, 
articulando as interpelações democrático-populares em oposição a 
blocos de poder específicos e que, por isso mesmo, representa um 
avanço em termos da “nacionalização” e “cidadanização” das cama-
das subalternas, ele o faria fetichizando tais interpelações no Estado 
e na figura do líder (Idem, p. 12-13). 

Segundo os autores, para que se pudesse postular uma conti-
nuidade entre populismo e socialismo seria preciso definir o pri-
meiro como um antagonismo em relação ao Estado enquanto tal, 
e não apenas em relação a um bloco de poder específico. Porém, 
o que essa substituição ganharia em “coerência teórica”, perderia 
em “consistência histórica”, já que nenhum dos “populismos reais” 
jamais se propôs a superar o Estado, conferindo-lhe, pelo contrário, 
um papel ao mesmo tempo “positivo e central” (Idem, p. 17).

Para Portantiero e De Ipola, se os socialismos realmente exis-
tentes compartilhavam com os populismos um culto fetichizado ao 
Estado, seria a própria teoria socialista, cujos fundamentos seriam 
democráticos e pluralistas, que permitiria a crítica a tais experiências. 
Assim, enquanto no caso do socialismo haveria uma incongruência 
entre teoria e prática, o mesmo não ocorreria no caso dos populismos.

O debate entre os três autores, embora dê um lugar privilegiado 
à ideologia pensada como modalidade de discurso, se radica clara-
mente na tradição do materialismo histórico, ao vincular a ideologia 
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uma base de classe determinada. Entretanto, em trabalhos posterio-
res, Laclau, em parceria com Chantal Mouffe, iria se afastar dessa 
perspectiva, adotando um ponto de vista “pós-marxista”. 

Laclau e Mouffe se propõem a retomar o conceito gramsciano 
de “hegemonia” pensando-o como afirmação do papel radical que 
a política teria como articuladora do social, superando, assim, os 
limites do “naturalismo” que caracterizaria o marxismo (LACLAU; 
MOUFFE, 2001, p. X). Dessa maneira, a reflexão de Gramsci é 
repensada à luz de outros desenvolvimentos filosóficos do século 
XX, os quais teriam em comum o postulado de que a realidade só 
existiria por meio da mediação da linguagem e do discurso: a filoso-
fia analítica, a fenomenologia e o estruturalismo, particularmente o 
pós-estruturalismo (Idem, p. XI).

Essa nova teorização “pós-marxista” sobre a dinâmica do con-
flito político e da transformação social, fornece novas bases para o 
conceito de populismo como uma modalidade discursiva que cons-
titui sujeitos políticos por meio do antagonismo. O populismo seria 
uma “lógica” ou modo de pensar que se caracterizaria por dividir a 
sociedade em dois campos opostos, um dos quais, o “povo”, reivin-
dicaria representar legitimamente a “totalidade” do social.10

Para essa abordagem, calcada na psicanálise de Lacan e na lin-
guística de Saussure, a “lógica” populista operaria pela articulação 
de cadeias de equivalências entre uma série de demandas políticas 
heterogêneas e irredutíveis entre si, as quais se aglutinariam em tor-
no de um “significante vazio”, isto é, um símbolo arbitrário que 
poderia ser um líder, um partido, uma das demandas particulares, 
uma consigna, etc. Tal esquema mental estaria subjacente a diversos 
tipos de movimentos e ideários políticos ao longo do espectro ideo-
lógico, confundindo-se, no limite, com a própria lógica da política 
(LACLAU, 2005, p. 67-129).

Nesse sentido, o oposto do populismo, entendido como “lógica 
da equivalência”, seria a “lógica da diferença”, a qual fragmentaria as 

10  Aqui o termo representação enfatiza o caráter figurativo da totalidade almejada, na medida em que 
a nova perspectiva de Laclau rejeita qualquer totalidade social anterior ao momento discursivo. Daí 
que o autor sustente que o povo, no sentido aqui empregado, tenha uma função metonímica, isto é, 
a de uma parte que representa o todo.
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diversas demandas e conflitos sociais, atendendo-os em sua particula-
ridade. Essa seria uma lógica da “antipolítica”, da razão tecnocrática, 
que, ao abolir a possibilidade do antagonismo e tornar os conflitos 
uma mera questão de “administração”, eliminaria a necessidade da 
política em geral (Idem, Ibidem). É certo que, tanto o “populismo” 
quanto a “tecnocracia”, em “estado puro” seriam situações extremas 
que não existiriam como tais, porém seriam duas “razões” opostas 
que governariam o mundo da política. Dessa maneira, a “lógica po-
pulista”, ao demarcar um antagonismo que polariza a sociedade, cria-
ria, sempre de modo contingente, um campo popular, diferente e ao 
mesmo tempo irredutível às demandas particulares que o originaram, 
sendo uma relação hegemônica, no sentido acima definido, de uma 
articulação discursiva do social (Idem, p. 129-153). 

A formulação pós-estruturalista do populismo proposta por 
Laclau teve significativo impacto na literatura recente, informando 
análises sobre diversos fenômenos políticos, na América Latina e na 
Europa. A coletânea organizada por Francisco Panizza (2005), na 
qual escrevem, entre outros, os próprios Laclau e Chantal Mouffe, 
constitui um bom exemplo desta literatura.

Como se pode ver, em que pese o importante deslocamento 
teórico operado por Laclau e Mouffe, existe uma semelhança básica 
entre os dois momentos da elaboração do autor argentino sobre o 
populismo. Em ambos estes momentos, o populismo não é definido 
a partir de um terreno “estrutural”, “econômico” ou mesmo “socio-
lógico”, mas como uma forma de articulação do discurso político, en-
tendido como um conjunto de interpelações que constitui os próprios 
sujeitos, que poderia emergir em diversos terrenos sócio-históricos. 

Contudo, as diferenças teórico-metodológicas notáveis não são, 
de modo algum, irrelevantes para pensar o conceito de populismo. 
Se na primeira elaboração de Laclau o discurso ideológico é refe-
rido, ainda que “em última instância”, às relações de produção, na 
elaboração mais recente o discurso já não possui qualquer base so-
ciológica determinada, sendo o plano exclusivo no qual se consti-
tuem os agentes políticos.

Se as abordagens macroestruturais têm como problema a ten-
tativa de erigir o populismo em chave explicativa de uma fase ou 
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momento histórico das formações sociais latino-americanas, as in-
terpretações discursivas acabam recaindo no vício oposto: o de pro-
duzir definições demasiadamente formais e amplas, principalmente 
no caso das contribuições de Laclau.

Em nosso entendimento, existem duas objeções importantes 
à abordagem discursiva: a de que sua definição do populismo seria 
demasiado genérica e dissolvente (ROBERTS, 2011, p. 379) e a de 
que, mesmo aceitando sua definição, qual a utilidade de se falar em 
populismo se essa forma de discurso político abrangeria um espec-
tro ideológico tão amplo?

No que tange à primeira crítica, os defensores da abordagem de 
Laclau poderiam argumentar que a formulação do populismo como 
uma modalidade de discurso ideológico fornece uma definição mi-
nimalista do conceito procurando escapar da abordagem sociológi-
ca que tenta identificar o fenômeno com um dado período histórico 
ou condições estruturais. Porém, ainda há a segunda objeção: afinal, 
se o populismo pensado como lógica ou discurso abrange tantas 
situações, qual sua utilidade ou ganho analítico? 

A nosso ver, uma resposta afirmativa para essa indagação re-
cairia inevitavelmente no formalismo, equivalendo sob uma mesma 
etiqueta – a de “populismo” – fenômenos situados em contextos só-
cio-históricos muito distantes e/ou de significação político-ideológi-
ca completamente díspares. Inclusive, essa propensão ao formalismo 
e ao esvaziamento do conteúdo histórico talvez seja algo incontorná-
vel na definição laclausiana do populismo como “forma discursiva”.

Se é inegável que o teórico político argentino elevou o debate so-
bre o populismo a um grau de elaboração teórica até então desconhe-
cido nesse campo de estudos, também é verdadeiro que, ao tomar a 
amplitude de usos do termo por seu valor de face, ele acaba perdendo 
em poder explicativo ou interpretativo, na medida em que uma gama 
demasiadamente ampla de fenômenos políticos e históricos é definida 
a partir de um conceito formal. Para D’Eramo (2013, p. 4), ainda que 
a definição do populismo como uma retórica, empregada de distintos 
modos em diferentes contextos, seja atraente, no fundo ela apenas 
registra a polissemia inerente ao termo, remetendo-a ao emissor.
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Retome-se por um momento a pergunta com a qual Laclau abre 
seu primeiro estudo sobre o populismo: o que haveria de comum en-
tre o People’s Party, o Narodnichestvo e o varguismo? (LACLAU, 1978, p. 
144-145) Talvez a resposta seja, simplesmente a seguinte: muito pou-
co ou nada que justifique sua subsunção a um mesmo conceito. Aliás, 
como ficou claro na introdução, o significado de termos como popu-
lismo, no vocabulário político estadunidense de fins do século XIX, 
ou narodnik, no caso russo do mesmo período, pouco tem em co-
mum com as definições do conceito de “populismo” hoje mais usuais. 
Desse modo, faz-se necessário retomar a historicidade do próprio vo-
cábulo para evitar que seu uso formalista dilua as grandes distâncias, 
no espaço e no tempo, que separam diferentes processos políticos.

A nova história social e a negação do populismo

Na década de 1980, o ambiente das ciências sociais havia se al-
terado bastante, com a chamada “crise dos paradigmas” e as críticas 
crescentes às grandes generalizações (MACKINNON; PETRONE, 
2011, p. 31; GOMES, 2001, p. 42). Como resultado, em diferentes 
disciplinas, como a ciência política ou a antropologia, surgiram duras 
críticas às abordagens macroestruturais, até então dominantes, e pas-
saram a ser realizadas com maior frequência pesquisas mais circuns-
critas ao nível micro e de teor mais empírico. Além disso, no interior 
da história social, difundiam-se novas concepções como as do mar-
xista inglês Edward Palmer Thompson, o qual defendia a importância 
de se captar a experiência cultural e política compartilhada para que se 
entendesse a formação de uma classe em um dado contexto. Para esse 
autor, se a “experiência” de uma classe seria, até certo ponto, determi-
nada pelas relações materiais de produção, sua “consciência”, enten-
dida esta como a experiência de classe elaborada no nível da cultura, 
não estaria sujeita à mesma determinação. Dessa diferenciação entre 
“experiência” e “consciência” Thompson chega à ideia de “formação 
de classe”, ou seja, o entendimento de que toda classe é um conjunto 
de relações históricas, e, portanto, um processo e não uma “coisa” ou 
um conceito abstrato (THOMPSON, 1987, p. 9-10).
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Esses aportes abalaram as análises de tipo teleológico, as quais 
adjudicariam a priori às classes sociais determinados papéis políticos 
(GOMES, 2001, p. 43). Além disso, estimularam pesquisas em his-
tória social que procuravam “dar voz” aos trabalhadores, captando a 
complexidade de suas relações, tanto com os capitalistas como com 
o Estado. Tais desdobramentos conduziram a uma revisão, prin-
cipalmente no campo da história, dos argumentos acima expostos 
sobre o populismo. Tratava-se agora de realizar estudos monográ-
ficos que jogassem luz sobre os casos concretos, permitindo captar 
melhor os interesses, motivações e crenças dos setores populares 
em suas intervenções na vida política. Seriam eles tão heterônomos 
e cooptados pelas lideranças populistas, ou haveria um espaço de 
negociação no qual faziam-se ouvir?

O historiador estadunidense John D. French, por exemplo, 
questionou a consagrada tese da continuidade das relações Estado/
trabalhadores entre o “Estado Novo” e a assim chamada “República 
populista”, sustentando que a abertura de 1945 singularizou-se na 
história brasileira por testemunhar a entrada massiva da classe traba-
lhadora na arena político-eleitoral (FRENCH, 2011, p. 59). Segundo 
este autor, os principais estudos acadêmicos sobre o período, ao 
se focarem nas relações Estado/sindicato/partido, pouco teriam se 
debruçado sobre as características da consciência das massas tra-
balhadoras e o sentido de seu desenvolvimento. Daí que a tese de 
um proletariado passivo sob o comando de líderes populistas seria 
uma tese sem sustentação empírica adequada (Idem, p. 60). Para 
ele, a aposta que Getúlio Vargas fez no potencial político da classe 
trabalhadora – a qual já contaria em 1945 com cerca de 1 milhão de 
membros – teria alterado os rumos de um processo de democrati-
zação, até então contido nos limites da política oligárquica brasileira.

Questionando teses consagradas sobre o fenômeno populista 
– como a da troca clientelista de benefícios por votos, ou a da ima-
turidade política dos migrantes recentes – French enfatiza que o cha-
mado populista de Getúlio aos “trabalhadores” encontrou operários 
descontentes com suas condições de vida, porém esperançosos de um 
futuro melhor. Assim, a convocatória getulista genérica aos “trabalha-
dores”, em vez de ter constituído um obstáculo ao desenvolvimento 
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de uma identidade de classe, teria proporcionado um “ponto de reu-
nião comum” à classe operária (Idem, p. 65). Assim, diferentemente do 
que pressuporia a maioria dos cientistas sociais, ao contrário de serem 
manipulados “de cima para baixo” por lideranças populistas ou pelo 
Estado, French procura demonstrar que os trabalhadores brasileiros, 
na conjuntura de 1945-1946, também tiveram oportunidade para in-
fluir nas políticas de líderes tidos como populistas (Idem, p. 74).11

Outra obra que exprime bem as preocupações desse campo 
de investigações é o conhecido estudo de Ângela Castro Gomes, 
A Invenção do Trabalhismo, no qual a autora procura compreender a 
gestação do ideário trabalhista ao final do “Estado Novo”. Ao con-
trário de French, Gomes sequer mobiliza o conceito de populismo, 
preferindo a denominação “trabalhismo” por ser essa a denomina-
ção empregada tanto pelos trabalhadores quanto pelo ministério do 
trabalho do período estado-novista. Citando autores de diferentes 
filiações teóricas, como Thompson e Adam Przeworski, a autora 
sustenta que a consciência da classe trabalhadora brasileira não seria 
menor ou menos autêntica do que em outros países por ter passado 
pela experiência do corporativismo (GOMES, 2005, p. 23-25).

No que tange ao tema das relações entre a classe operária e o 
regime do Estado Novo, a historiadora mobiliza as contribuições 
do antropólogo Marshall Sahlins para interpretar a dimensão sim-
bólica das relações entre os trabalhadores e o regime de Getúlio 
Vargas. O que haveria entre eles, não seria apenas uma troca de 
benefícios materiais por obediência – como pressuporia a teoria da 
ação coletiva de Mancur Olson – mas também uma troca simbólica 
na qual a “doação” da CLT por parte do presidente seria como um 
“presente” que cimentaria relações de reciprocidade entre Estado 
e trabalhadores, nas quais os últimos passariam a ser reconhecidos 
pelo primeiro como interlocutores legítimos (Idem, p. 226-237). O 
trabalho de Gomes deu origem a uma série de estudos que procu-
raram resgatar a história do trabalhismo brasileiro, entre os quais 

11  Os trabalhos de French se inserem em uma literatura de história social do trabalho no Brasil que 
procurou-se concentrar nas práticas dos trabalhadores nos seus locais de trabalho e na relação 
entre estes e os sindicatos, questionando as leituras mais macroestruturais. Para uma revisão dessa 
bibliografia, consulte-se (SILVA; COSTA, 2001).
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se destacam os de Gomes e D’Araújo (1985), Gomes et al.(1995), 
Ferreira (2005) e Ferreira (2011).

Revisionismos semelhantes têm sido empreendidos também 
em relação a outros fenômenos políticos latino-americanos usual-
mente tidos como populistas, tais como o peronismo e cardenismo. 
Um bom balanço desta bibliografia pode ser encontrado no ensaio 
de Maria Helena Rolim Capelato (2001), e uma boa síntese dos ar-
gumentos críticos ao conceito de populismo, produzidos a partir do 
campo da história social e do trabalho, é realizada em dois artigos do 
historiador inglês Ian Roxborough. 

Segundo o historiador inglês, a maioria dos estudos até então 
passaria apressadamente do nível empírico ou de rótulos de uso 
corrente para construtos teóricos (ROXBOROUGH, 1981, p. 84). 
Além disso, muitos estudiosos recorreriam a comparações estáticas 
entre a realidade latino-americana, de um lado, e a Europeia, de ou-
tro, ambas tomadas como todos homogêneos (Idem, p. 81-82). Daí 
resultariam importantes distorções como, por exemplo, exagerar o 
papel do Estado e do corporativismo no primeiro caso e desconhe-
cê-lo ou minimizá-lo no segundo.

Nesse mesmo sentido, o autor rejeita o uso mais corrente do 
conceito de populismo para interpretar a história do subcontinente. 
Para tanto, distingue duas concepções do populismo: a “clássica” e 
a “minimalista”. No primeiro caso, tratar-se-iam dos regimes típicos 
da fase de industrialização substitutiva de importações, caracteriza-
dos por coalizões sociais heterogêneas e heterônomas comandadas 
por líderes personalistas. Já no segundo, o populismo se identificaria 
com qualquer apelo ideológico que opusesse as noções de “povo” e 
“elites”, o que poderia ser encontrado em diferentes tipos de regimes 
políticos e momentos históricos (Idem, 1984, p. 12).

Para Roxborough, nenhuma das três experiências tidas como 
modelares da concepção “clássica” – varguismo, peronismo e car-
denismo –, forneceria elementos que a sustentassem. No primeiro 
caso, Getúlio sequer poderia ser tido como populista no sentido 
“minimalista” até 1945, dado o caráter conservador e desmobili-
zador de seu regime. Já nos outros dois, embora o apelo ideoló-
gico existisse, elementos fundamentais do modelo, em particular, 



172

a heteronomia ou desorganização dos trabalhadores, não seriam 
encontráveis, pelo menos nas fases iniciais dos regimes de Perón 
e Cárdenas (Idem, p. 13-14). Dessa maneira, dada a fragilidade da 
primeira conceituação e a amplitude da segunda, o historiador des-
carta o conceito como teoria explicativa de uma determinada fase 
do desenvolvimento latino-americano (Idem, p. 14). Em seu lugar, 
propõe a adoção de modelos explicativos que deem mais espaço às 
alianças e conflitos entre diferentes classes, frações de classes e o 
Estado (Idem, p. 24-26). 

As contribuições, tanto empíricas, quanto metodológicas, oriun-
das da história social, sem dúvida, contribuíram para o melhor enten-
dimento da particularidade e complexidade dos processos históricos 
na América Latina e no Brasil. Muitas teses dúbias das abordagens 
sociológicas ou das teorias clássicas do populismo, foram revistas 
por seu intermédio. Contudo, como bem afirma D’Eramo (2013, p. 
3) comentando o trabalho acima referido de Roxborough, a decisão 
de expurgar o conceito de populismo do arsenal das ciências sociais, 
ainda que seja defensável, não pode ser uma decisão individual, pois, 
enquanto um autor descarta o termo, outros tantos o reintroduzirão 
no debate. Daí a preocupação de alguns historiadores, como Jorge 
Ferreira, Ângela Castro Gomes e Daniel Aarão Reis em traçar as 
origens do termo, apontando seu viés intrinsecamente pejorativo e 
alheio a autoimagem dos atores usualmente tidos como “populistas”.

O retorno do populismo

O recente sucesso eleitoral de diversas lideranças políticas de ul-
tradireita –  como Victor Orban, Donald Trump, Matteo Salvini, Jair 
Bolsonaro, dentre outros – surge como sintoma do primeiro forte 
questionamento à democracia liberal no pós-1989. O movimento, en-
tretanto, não se inicia com tais eleições. Como bem aponta Rancière 
(2014), ao longo das décadas posteriores à “queda do muro” ganha 
crescente força um discurso de “ódio à democracia”, responsável 
por questionar, pela direita, a ordem política hegemônica. Tal discur-
so conforma um amplo campo, composto por lideranças políticas 
e intelectuais em muitos sentidos diversas, mas que comungam de 
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uma explícita crítica à conquista de direitos e ao maior destaque das 
minorias no mundo da cultura. Se a adesão ao mundo do mercado 
varia dentre as várias realidades nacionais, há em comum um veio 
neoconservador (HABERMAS, 2015) que repele o cosmopolitismo, 
frequentemente chamado de globalismo e a modernidade cultural.

O esforço de interpretar tal fenômeno produziu uma vertente 
bibliográfica que, por caminhos diferentes, busca interpretar a crise da 
democracia. Assim como nos anos 1980, os esforços de autores como 
Juan Linz, Philippe Schmitter, Guillermo O’Donnel e Alfred Stepan 
para compreender os processos de transição à democracia liberal, so-
bretudo na América Latina e na Península Ibérica, produziu um con-
junto de trabalhos chamado por alguns de transitologia (VITULLO, 
2001), recentemente construiu-se uma já pequena biblioteca em torno 
da crise e do futuro da democracia. Apesar das diferenças de estilo, 
e da existência de exceções nos atuais trabalhos, os dois movimen-
tos têm em comum o predomínio de uma certa naturalização da de-
mocracia liberal como ordem política e do predomínio do mercado 
como ideal econômico. Em meio à recente e ampla produção12, pode-
mos destacar Mounk (2019), Snyder (2019), Levitsky e Ziblatt (2018), 
Runciman (2018), Castells (2018), Lilla (2017) e Urbinatti (2014). 

Dentre as marcas dessa vertente bibliográfica, está o constante 
recurso ao conceito de populismo. O termo é mobilizado por quase 
todos os autores acima citados, com a exceção de Castells e Snyder. 
Seu uso mais frequente busca caracterizar os grupos políticos, ideias 
e lideranças responsáveis por desestabilizar ou mesmo contestar a 
ordem democrática liberal. Neste sentido, tais autores usualmente 
o retratam como um tipo de liderança política ou de política eco-
nômica, em perspectiva que se afasta das tradições que definem o 
populismo a partir da sociologia da modernização, do marxismo ou 
que o retratam enquanto discurso. Populistas são, portanto, aqueles 
que questionam, à esquerda e à direita, o suposto predomínio das 
instituições sobre as personalidades e o mercado como modelo he-
gemônico de ordem política e econômica.

12  Um levantamento exaustivo dessa bibliografia ultrapassa os limites desse texto.
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Um bom exemplo está na recente obra de Levitsky e Ziblatt 
(2018), que constroem uma categoria de populismo capaz de englo-
bar personagens tão diversos como Hitler, Chavez, Orbán e Trump. 
A enorme imprecisão do conceito, que perde qualquer contorno 
contextual e busca retratar eventos e lideranças profundamente 
diversos, encontra neste livro sua manifestação mais extremada. 
Outros usos, mais restritos à atual conjuntura de crise democrática, 
não buscam, todavia, uma construção muito mais precisa. Runciman 
retrata uma época “marcada pelo populismo” (RUNCIMAN, 2018, 
p. 107), aqui definido em chave próxima a um contraconceito de 
democracia, enquanto Mounk, vê uma ‘tendência populista a rom-
per com as normas democráticas” (MOUNK, 2019, p. 143), sem se 
preocupar com uma delimitação mais apurada do termo. 

Mais complexos neste campo são trabalhos que, em meio ao cres-
cente uso do termo, procuram debater o conceito, como é o caso dos 
recentes livros de Jan-Werner Muller (2016), Federico Finchelstein 
(2017) e Manuel Anselmi (2018). Mesmo que por vezes concebam o 
populismo como um “real perigo à democracia (e não apenas ao li-
beralismo)” (MULLER, 2016, p. 102)13, próximos da literatura sobre 
a crise democrática, há um mais claro esforço de retratar suas ambi-
valências e complexidades. Também importante no cenário recente 
é o livro de Chantal Mouffe, “For a left populism”, onde a autora dá 
continuidade aos seus esforços de ressaltar o potencial progressista 
do populismo e continua a defini-lo como “discurso”, seguindo os 
passos de seus trabalhos ao lado de Ernesto Laclau. 

O mercado editorial brasileiro tem preferido a publicação de 
vários desses títulos sobre a crise democrática, traduzidos em gran-
de volume pelas mais influentes editoras nacionais, enquanto obras 
mais específicas sobre o populismo foram deixadas de lado. Tal es-
colha não representa, todavia, o desprestígio do conceito. Através 
da bibliografia de crise democrática, o populismo é ideia de crescen-
te presença no debate público brasileiro, ultrapassando as fronteiras 
da academia e assumindo o papel de chave explicativa privilegiada 
da grande imprensa, que frequentemente recorre ao termo para ca-
racterizar um variado conjunto de situações.  

13  “a real danger to democracy (and not just to “liberalism”)” (MULLER, 2016, p. 102). 
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 Após o auge nos anos 1960, 1970 e 1980, o populismo foi 
objeto de críticas de grande influência, construídas, como já pon-
tuado na última seção do texto, sobretudo a partir da perspectiva da 
História Social. As contestações não surgiam, entretanto, somente 
desse olhar. O conceito também soava, aos ouvidos de muitos, algo 
anacrônico em tempos de crescente hegemonia do neoinstituciona-
lismo e da interpretação da ordem política brasileira a partir da cha-
ve do “presidencialismo de coalizão”, inicialmente formulada por 
Sérgio Abranches (1986), mas popularizada por Argelina Figueiredo 
e Fernando Limongi (1998). Por um lado, o novo marco teórico 
seguia os passos de Robert Dahl que, em sua obra, supostamente 
já libertara a política dos determinismos sociológicos (LIMONGI, 
1997), tão presentes na leitura que retratava a República de 1946 
como era dos populismos.  Por outro lado, a interpretação da or-
dem política de 1988 a partir das instituições, marca do olhar pre-
dominante na Ciência Política ao longo das três últimas décadas, se 
construía a partir de suas diferenças ante a República de 1946. O 
fortalecimento do Executivo, herança da ditadura militar, e o novo 
regimento do Congresso Nacional criavam uma ordem política que, 
distintamente das instituições democráticas anteriores, não tenderia 
ao colapso, mas à estabilidade. 

Mesmo em meio a essa série de críticas, o conceito de populis-
mo permaneceu sendo utilizado por diversos autores influentes no 
debate público brasileiro. É possível definir ao menos três sentidos 
frequentes do termo. Um primeiro grupo mobiliza o conceito em 
campo próximo à tradição marxista, munido de uma perspectiva que 
remete à clássica leitura de Francisco Weffort e tem direta inspiração 
na oposição entre massa e classe formulada em O Dezoito Brumário, 
de Marx. Tal é o caso de teóricos como André Singer (2012, 2018), 
Armando Boito (2018) e Ruy Braga (2012). 

Outro grupo utiliza o populismo em chave mais próxima à tra-
dição liberal, pensando-o como um estilo de liderança personalista, 
tendencialmente autoritário e avesso às mediações institucionais, 
que são substituídas pela mobilização das massas. Podemos situar 
neste conjunto autores como Fernando Henrique Cardoso (2006, 
2009) e Lília Schwarz (2019). Tal interpretação é também a mais 
frequentemente mobilizada pelos veículos da grande imprensa. 
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Por fim, um terceiro grupo utiliza o termo de forma eclética, em 
interpretações por vezes próximas da leitura de Weffort, em outros 
momentos condizentes com a concepção liberal do populismo, 
visto como liderança política disruptiva, e eventualmente afina-
das com a visão do populismo como discurso de Ernesto Laclau. 
Neste grupo estão autores como Paulo Arantes (2014), Ruy Fausto 
(2016) e Vladimir Safatle (2016, 2017). Há, por certo, certa diversi-
dade interna aos grupos, que surge como natural consequência do 
nosso esforço de criar categorias amplas com o intuito de mapear 
o debate. Pedro Lima e Josué Medeiros (2018) ressaltam, neste 
sentido, como tais usos contemporâneos do conceito de populis-
mo podem ser uma chave interessante para compreender eventuais 
sobreposições e tensões de linhagens do pensamento político bra-
sileiro no debate atual (BRANDÃO, 2007).

Autor da mais influente interpretação sobre os governos petis-
tas, André Singer expõe de forma explícita sua dívida ante as for-
mulações de Weffort. Para o professor uspiano, o populismo surge 
como uma forma privilegiada para interpretar tanto a experiência 
varguista quanto o lulismo: “A visão ‘cognitivista’ do lulismo exclui 
a visada de classe, desde a qual Francisco Weffort analisou, em sua 
época, o populismo varguista, e que atualizada permite, a meu ver, 
entender o lulismo” (SINGER, 2012, p. 33). O lulismo seria uma 
variante do populismo.

 As permanências na estrutura social brasileira, onde cerca de 
metade da população permanece em condição subproletária, fazem 
com que, mesmo diante das inegáveis mudanças do país, ainda seja 
possível compreender sua dinâmica política a partir do mesmo con-
ceito: o populismo. A inspiração de O Dezoito Brumário leva Singer 
a reproduzir a oposição entre massa e classe, onde a propensão à 
ação política da última se contrapõe à tendência conservadora da 
primeira. O retorno de uma liderança política com viés progressista 
e a adesão, mesmo que recente, do petismo ao vocabulário do nacio-
nalismo popular tornam o cenário político próximo do vivenciado 
algumas décadas atrás: “a polarização entre direita e esquerda es-
maeceu, sendo substituída por uma polarização entre ricos e pobres, 
parecida com a do período populista” (Ibidem, 2012, p. 34). 
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As continuidades não decorrem apenas da permanência de cer-
ta linguagem política, mas encontram suas razões na estrutura de 
classe. A dimensão do subproletariado no Brasil impede a organiza-
ção do embate político nos termos da disputa entre proletariado e 
burguesia, conferindo uma natureza inegavelmente populista ao sis-
tema político: “Ainda que por momentos o embate entre capitalistas 
e trabalhadores, isto é, esquerda e direita, possa ganhar centralidade, 
a prevalência do subproletariado puxa os atores para uma configura-
ção de natureza populista” (Idem, 2018, p.131). Predomina uma po-
lítica de massas, não de classe, organizada a partir do embate entre 
pobres e ricos. Sobre essa disputa, destaca-se a sombra da liderança 
de caráter popular, capaz de mobilizar as massas populares e, em 
muitos momentos, evitar tensões mais acentuadas entre as classes.

Como exemplo de interpretação liberal do conceito de populis-
mo, podemos citar o mais recente livro de Lília Schwarz, “Sobre o 
Autoritarismo brasileiro”. Escrito, como a própria autora já decla-
rou14, sob clara inspiração de livros sobre a crise democrática, como 
o de Levitsky e Ziblatt, o livro adota um conceito de populismo em 
muitos sentidos próximo ao desta recente bibliografia. O populis-
mo, assim, é utilizado sobretudo como um tipo de liderança política, 
mesmo que, por vezes, seja identificado como um modelo de gover-
no ou como um regime de fortes tendências autoritárias. Em nova 
roupagem digital, o político populista “prega o ódio e a intolerância, 
acusa a imprensa e os intelectuais, e se proclama novo ao se dirigir 
sem mediação alguma à população.” (SCHWARCZ, 2019, p. 63).

 A ausência de mediações dá o tom da adesão a uma visão que 
vê o populismo como oposto da institucionalidade da tradição li-
beral, que busca submeter os conflitos às instituições, e o utiliza 
como modo de ação política autoritária, ou de regime marcado pelo 
predomínio desse tipo de ação política. O termo é utilizado nes-
te sentido algumas vezes no livro (SCHWARCZ, 2019, p.141, 226, 
231), mas, sob um olhar mais geral, compõe uma das várias mazelas 
que tornariam o país autoritário, ao lado do racismo, do patrimo-

14  Disponível em: https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/sempre-fomos-autoritarios-
diz-lilia schwarcz/index.htm#o-peso-do-passado
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nialismo, da desigualdade social, da violência e de outros eixos que 
compõem a longeva ordem autoritária brasileira. O populismo seria, 
deste modo, mais um dos vícios que caracterizam nossas “formas 
patológicas de acesso ao moderno” (VIANNA, 1999, p. 34) e im-
pedem a plena implantação de um Estado moderno e racionalizado 
em terras brasileiras, assumindo uma cor local ausente dos textos 
sobre a crise democrática contemporânea. O conceito não se limita 
a simples negação do liberalismo, este o principal elemento da de-
finição de autoritarismo da bibliografia sobre a crise democrática, 
mas vai além e revela os mais profundos e longevos problemas da 
ordem social brasileira.

É também como mazela, mas dessa vez da “esquerda”, que o 
populismo surge nos recentes textos de Ruy Fausto. O “populismo 
de esquerda” seria, ao lado do “neototalitarismo” e do “adesismo”, 
uma das três patologias da esquerda no século XX (FAUSTO, 2016). 
Para o filósofo, qualquer projeto de reconstrução da esquerda se 
inicia por “dissociar o projeto da esquerda da maioria dos projetos 
e políticas que se apresentaram como representativos dela, nos úl-
timos 100 anos, na forma de práticas de Estado ou de partido, ou 
mesmo enquanto corpo de ideias.” (FAUSTO, 2016). Patologia de 
menor periculosidade ante o totalitarismo, o populismo nem por 
isso seria pouco pernicioso. Uma esquerda moderna precisa romper 
definitivamente com ele. 

Ao recorrer a várias características eventualmente relacionadas ao 
termo, Fausto acaba construindo um conceito de populismo com con-
tornos pouco precisos: “Seus traços principais parecem ser a existência 
de uma liderança carismática autoritária; uma política que une, pelo 
menos na aparência, interesses de classes mais ou menos antagônicas; e 
certo laxismo na administração da riqueza pública.” (FAUSTO, 2016). 
Segundo o próprio autor, nem todas essas características precisam es-
tar presentes, caso algumas delas estejam bem marcadas. O argumento 
o afasta definitivamente de uma posição de clara inspiração marxista, 
mesmo que ocorra a menção à presença de interesses de classe anta-
gônicos. Se o concebe como pertinente aos governos Vargas, o autor 
não atribui de forma definitiva a adequação do conceito aos governos 
petistas, recorrendo a frequente adjetivações que buscam matizar o uso 
do termo (LIMA e MEDEIROS, 2018).
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Se mesmo em meio a duras e sofisticadas críticas o populismo 
não desapareceu, perdurando como vocábulo relevante no debate 
público brasileiro, é possível dizer que vemos recentemente um re-
torno do conceito, que se mostra muito influente nas interpretações 
da atual crise política. Seja por meio da tradução de uma determi-
nada vertente bibliográfica internacional ou através da reivindicação 
de uma consolidada tradição nacional de uso do termo, o populismo 
voltou ao centro das interpretações sobre a conjuntura, tornando-se 
incontornável para as presentes reflexões, nem que seja como outro 
a ser combatido. Após um período onde era mobilizado mais fre-
quentemente em chave crítica a Lula e o PT, como bem demonstra 
a análise dos textos de Fernando Henrique Cardoso durante os go-
vernos petistas (CHALOUB, 2014),  o populismo ganha, em alguns 
momentos, o lugar de conceito chave para a compreensão da cultura 
política brasileira, passada e presente.

Podemos formular duas hipóteses sobre esse retorno. Em certa 
medida, ele decorre da necessidade de compreender os últimos mo-
vimentos de um cenário político, onde, contra todos os prognósti-
cos e o histórico dos últimos 25 anos, um candidato, Jair Bolsonaro, 
venceu as eleições sem a estrutura de campanha de um partido polí-
tico de dimensão nacional. Quando a isso se soma a impressionante 
resiliência da popularidade de Lula, mesmo a despeito de um longo 
tempo de duros ataques dos mais diversos adversários, há a evidente 
atração por explicações que valorizem a dimensão da personalidade 
e sua capacidade de sobrepujar as instituições. Este é o uso mais 
frequente do conceito na atual conjuntura. 

Há, entretanto, também outra possível explicação. A formula-
ção da teoria do populismo surgiu na academia brasileira como in-
terpretação da crise da nossa última experiência democrática, ou ao 
menos do nosso último processo de democratização (TILLY, 2006): 
a República de 1946. Aos primeiros textos de Weffort, escritos às 
vésperas do golpe, se somaria uma ampla e relevante reflexão, que 
tinha como objeto a principal questão do debate público e das hu-
manidades brasileiras no pós-1964: as razões da crise da democracia 
de 1946 e os limites, e possibilidades, da experiência democrática 
em terras brasileiras. Ao lado da intepretação de Weffort e Ianni 
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a partir do populismo, é possível mencionar esforços, amparados 
em conceitos diversos, de alguns dos principais nomes das ciên-
cias sociais brasileiras – tais como Florestan Fernandes, Wanderley 
Guilherme dos Santos, Fernando Henrique Cardoso, Otávio Velho, 
Luiz Werneck Vianna, Simon Schwartzman, dentre outros - no mes-
mo sentido. Nada surpreendente é, então, que em um novo momen-
to de questionamento à nossa atual ordem democrática, o conceito 
volte à baila. Depois de décadas de forte crença na estabilidade da 
democracia liberal e, em terras brasileiras, na força das instituições 
construídas pela Constituição de 1988, os recentes movimentos da 
conjuntura trazem relevantes dúvidas. O populismo, em suas diver-
sas formulações, surgiria como tentativa de respondê-las. Por sua 
natureza fluida, as respostas são diversas e frequentemente genéri-
cas, mas sem dúvida abordam aspectos cruciais da atual crise.     

Conclusão: o populismo como espelho?

Ao longo deste texto, foram revisadas as principais tentativas 
nas ciências sociais latino-americanas, com especial ênfase para o 
caso brasileiro, de empregar o conceito de populismo para explicar 
ou interpretar os processos políticos na região. Entre os anos 1960 
e 1970, a sociologia latino-americana, sob a influência do estrutural-
-funcionalismo e do marxismo dependentista, forneceu diferentes 
conceituações do populismo, as quais tinham em comum o fato de 
que o tratavam como manifestação política ou “superestrutural” de 
uma dada etapa do processo de modernização, ou da acumulação de 
capital, caracterizada pela ISI.

Em seguida, discutiu-se como nas décadas subsequentes surgi-
ram abordagens alternativas que procuravam sanar as dificuldades 
de uma abordagem macroestrutural que, ao enquadrar o populismo 
em um contexto histórico muito singular, não conseguia dar con-
ta da variedade de fenômenos usualmente abrangidos pelo termo. 
Uma primeira variante define o fenômeno como uma modalidade 
de política econômica que faria uso dos mecanismos macroeconô-
micos (taxa de câmbio, juros, gasto público, tributos, dentre outros) 
para promover políticas sociais redistributivas, conduzindo à insta-
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bilidade e à inflação. Porém, uma definição como essa esbarra no 
problema oposto ao das teorias sociológicas: amplia demais o leque 
do que seja o populismo. Além disso, é passível de crítica a visão, 
informada pela economia neoclássica, de um funcionamento “neu-
tro” da economia de mercado. 

Uma alternativa foi fornecida pela ciência política de inspiração 
norte-americana, influenciada pelo neoinstitucionalismo e pela 
rational choice. Nesse caso, o populismo se caracterizaria como 
um estilo de liderança política personalista e anti-institucional. 
Essa proposta tem a vantagem de não restringir o fenômeno a 
um determinado tipo de política econômica, identificando alguns 
populismos “desenvolvimentistas” e outros “neoliberais”. Contudo, 
a vagueza e imprecisão persistem. Além disso, a abordagem também 
preserva um viés normativo ao identificar o populismo com saídas 
políticas autoritárias. Por seu turno, a definição do populismo 
como uma forma de discurso ou ideologia – seja em sua versão 
marxista, seja na pós-estruturalista - é aquela na qual o debate sobre 
o populismo assume o grau mais alto de abstração e sofisticação 
teóricas. No caso das duas contribuições de Laclau há uma tentativa 
de esvaziar o conceito de suas conotações pejorativas. Adotar 
uma leitura do populismo baseado no que denominamos como 
abordagem discursiva implicaria, entretanto, como sustentou o já 
mencionado historiador Ian Roxborough, em abandonar o conceito 
como “teoria” ou chave explicativa da política latino-americana 
(ROXBOROUGH, 1984, p. 14). 

Seguindo a sugestão de Alberto Aggio, nos parece  que o concei-
to de populismo é inadequado como teoria explicativa dos proces-
sos de modernização do subcontinente, na medida em que conduz a 
uma leitura do percurso histórico da região que aponta na presença 
do Estado na vida social e econômica o seu maior problema, per-
dendo-se de vista a complexidade de tal processo (AGGIO, 2003, 
pp. 162-163). Nesse sentido, expressões como “Estado populista” – 
presente no título do livro de Ianni sobre a América Latina (IANNI, 
1991) – ou “democracia populista”, amplamente empregada pela 
bibliografia sobre o regime democrático que vigorou no Brasil entre 
1945 e 1964, fariam pouco ou nenhum sentido. 
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Contudo, como se viu, a abordagem discursiva peca pelo oposto 
das interpretações sociológicas, tomando a polissemia do conceito 
por seu valor de face e recaindo em definições demasiadamente for-
malistas que, ao abranger tudo, acabam explicando pouco ou nada. 

Dessa maneira, estamos de acordo com historiadores como 
Roxborough e Castro Gomes em que o conceito de populismo, de-
masiado gasto e congenitamente pejorativo, tem pouco ou nenhum 
poder explicativo ou interpretativo para dar conta da variada gama 
de processos políticos aos quais costuma ser aplicado. Porém, como 
afirma o já citado Marco D’Eramo, o abandono do conceito não é 
exatamente uma opção individual, uma vez que uma ampla gama 
de estudiosos – para não falar dos próprios políticos e do senso 
comum – continuam a usar o termo. Como bem sugeriu esse autor 
italiano, a categoria de populismo não é uma autodesignação de um 
movimento político determinado, mas o rótulo que sobre ele impin-
gem seus adversários. Nessa chave, o conceito, se não diz muito so-
bre os partidos, lideranças e ideologias que procura caracterizar, diz 
algo sobre as agremiações, políticos e intelectuais que o empregam 
para rotular seus oponentes (D’ERAMO, 2013, p. 4). 

A última seção do texto demonstra como não apenas o concei-
to permaneceu no vocabulário político, mesmo nos momentos de 
mais frequentes e duras críticas, como ganhou enorme popularidade 
nos últimos anos. O populismo tornou-se, deste modo, um vocá-
bulo privilegiado no debate público, sendo utilizado por autores de 
diversos matizes teóricos para compreender a emergência de novos 
personagens críticos à democracia liberal - sobretudo à direita, mas 
também à esquerda - na atual conjuntura política.  

Assim, o populismo funcionaria como um bom espelho, pro-
jetando, não a imagem invertida da democracia – como sugere o 
título da coletânea já citada de Panizza (2005) –, mas sim daqueles 
que o empregam para estigmatizar seus adversários, estejam estes “à 
esquerda” ou “à direita”. Em síntese, pode-se afirmar que, com ex-
ceções parciais nos EUA ou na Rússia, “populista é sempre o outro” 
(FERREIRA, 2001, p. 124). 
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Tratar o populismo, não como conceito ou ferramenta analíti-
ca, mas como arma no embate político-ideológico, a ser estudada 
enquanto tal, não tem sido o caminho de investigação mais usual. 
Um precedente interessante nessa direção pode ser encontrado no 
trabalho de Octávio Dulci sobre a União Democrática Nacional 
(UDN). Ainda que utilize uma definição de populismo como “pacto 
de classes”, explicitamente tributária de Weffort (DULCI, 1986, p. 
25-26), o autor inverte o foco, pensando o “anti-populismo” como 
visão de mundo, calcada em uma concepção elitista e moralista da 
política e na defesa da livre empresa contra o intervencionismo esta-
tal (Idem, pp. 38-45). Porém, o passo decisivo nesse rumo foi dado 
mais recentemente por historiadores, como aqueles agrupados na 
coletânea organizada por Ferreira (2001), os quais procuraram his-
toriar as raízes e os diferentes usos do termo, tanto no debate aca-
dêmico, como no vocabulário político mais amplo.

Todavia, ainda que nossa posição seja a de rejeitar o uso do 
populismo como conceito, estamos conscientes de que o tema con-
tinuará a causar controvérsias nos meios especializados, sendo este 
um terreno fundamentalmente contestado. Assim sendo, procura-
mos neste capítulo fornecer aos estudantes e pesquisadores uma 
bússola para se guiarem entre as diferentes formulações e interpre-
tações do problema. Dessa maneira, esperamos ter contribuído para 
que, caso queiram fazer uso da noção em suas pesquisas, o façam 
com consciência de suas implicações teóricas e metodológicas, bem 
como de sua carga normativa e ideológica.
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