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Este estudo examinou criticamente 110 artigos de autoria de Oliveira Vianna, 

publicados em jornais, visando reconstruir seu pensamento enquanto articulista. Estes textos 

compõem parte do acervo da Casa Oliveira Vianna - Niterói/RJ – e foi intitulado “recortes de 

jornais”, que incluem também artigos em revistas, opúsculos e máxima. Nesta senda, alguns 

questionamentos iniciais motivaram a nossa pesquisa: (1) que Oliveira Vianna encontraremos 

nestes textos de jornais? (2) Haveria uma possível relação entre os temas presentes nos seus 

livros e nos seus artigos? Correlatamente, perguntamo-nos: Quais seriam os temas mais 

recorrentes nestes artigos? Quando estes temas aparecem? Quando foram mais frequentes? O 

conjunto destas questões constitui um universo relativamente pouco explorado na literatura 

das Ciências Sociais. É neste gap que objetivamos inserir o presente trabalho. 
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archives of Casa Oliveira Vianna - Niterói / RJ - and was called "newspaper clippings", which 
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possible relationship between the themes present in his books and his articles? Correlatively, 

we ask ourselves: What would be the most recurrent themes in these articles? When these 
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Considero que para bem posicionar uma obra complexa 

como a de Oliveira Vianna colocando em evidência as 

suas contribuições como intérprete do Brasil e 

estudioso da nossa formação social indicando o que ela 

tem de contemporaneidade é necessário fugir do 

reducionismo descontextualizante, das abordagens 

impressionistas centradas em confrontos ideológicos e 

dos julgamentos onde se dá gato por lebre fazendo 

passar a realidade vivida e os valores dominantes no 

contexto de recepção da obra como se fossem os 

mesmos do contexto da sua produção. 
(ALVES FILHO, A., s.d., p. 210-211) 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação de mestrado examinou criticamente 110 artigos
1
 de autoria de 

Francisco José de Oliveira Vianna (1883-1951), publicados em jornais, objetivando 

reconstruir seu pensamento enquanto articulista. Estes textos compõem parte do acervo da 

Casa Oliveira Vianna - Niterói/RJ – e foi intitulado “recortes de jornais”, embora incluam 

também artigos em revistas, opúsculos e máximas. 

Como um todo, a obra do autor que é objeto da nossa análise pode ser pensada com o 

auxílio da noção de campo intelectual de Bourdieu: visando a hegemonia no campo, os 

partícipes deste espaço buscam o aumento do capital intelectual e do status da sua posição no 

respectivo campo. Nesta correlação de forças, certas concepções são prestigiadas face à 

periferização ou ocultamento de outras. 

O conflito num campo - seja científico, intelectual, político etc. -, é marcado pela 

busca do domínio de certas ideias sobre e em detrimento das demais, emergindo o dissenso. 

Entretanto, o reconhecimento dos pares e dos critérios de participação no campo científico são 

condições para disputa em seu interior, em outras palavras é preciso reconhecer o consenso, 

os critérios de participação, ao objetivar fazer parte dele. É o que, aos termos de Bourdieu, 

constitui o consenso no dissenso (BOURDIEU, 1998). Neste sentido, a obra de Oliveira 

Vianna tornou-se um espaço privilegiado para conflitos ideológicos e de busca por hegemonia 

de determinadas concepções de mundo em detrimento de outras. 

 Neste processo contínuo do jogo de forças intelectuais, qual a relevância de 

revisitarmos Oliveira Vianna hoje? Pensamos que o autor, hoje parte integrante do já clássico 

                                                 
1
 Consideramos, para efeito analítico, “artigo de jornal de Oliveira Vianna ” um texto publicado pelo autor 

fluminense originalmente em jornal, excluindo-se, portanto, entrevistas, pareceres, e, por fim, máximas, 

opúsculos e trechos de livros já publicados quando da edição do respectivo jornal. 
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quadro acadêmico concernente ao pensamento social e político brasileiro
2
, partilhando este 

espaço com intelectuais do porte de Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque 

de Holanda e Gilberto Freyre, dentre outros, está constantemente presente nas mesas da 

Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS), traz-nos questões 

relevantes para compreendermos o Brasil do seu e do nosso tempo. Segundo Botelho e 

Schwarcz (2009), debruçarmo-nos sobre as questões relativas à interpretação dos “brasis” em 

nosso pensamento social é estudar não apenas determinados operadores cognitivos que 

funcionam reflexivamente - ao mesmo tempo em que são o produto de uma sociedade, são, 

igualmente, produtoras desta mesma sociedade -, mas também os “modos de sentir e pensar o 

Brasil” que são acionados e re-acionados na atualidade: 

as diferentes interpretações do Brasil também se tornaram, ao longo do tempo, como 

que matrizes de diferentes modos de sentir e pensar o país e de nele atuar. 

Justamente porque não operam apenas em termos cognitivos, mas constituem 

também forças sociais que direta ou indiretamente contribuem para delimitar 

posições e conferir-lhes inteligibilidade em diferentes disputas de poder travadas na 

sociedade, as interpretações do Brasil existem e são relidas no presente. E o 

reconhecimento de que essas interpretações, como outras formas de conhecimento 

social, não são meras descrições externas da sociedade, mas também operam 

reflexivamente, desde dentro delas, e tem permitido reverter a imagem, algo 

difundida no passado recente, da pesquisa do pensamento social como um tipo de 

conhecimento antiquário, sem maior significação para a sociedade e para as ciências 

sociais contemporâneas. (BOTELHO, A.; SCHWARCZ, L., 2009, p. 13-14) 

 

 Considerado como “intérprete do Brasil”, ou seja, como intelectual que se questionou 

sobre a especificidade da nossa formação social e política, Oliveira Vianna pode ser entendido 

como tendo possuído diversas faces ou dimensões que se coadunaram nos seus argumentos. 

Questões relativas à democracia, à elite, ao liberalismo e ao corporativismo foram recorrentes 

nos seus estudos e se entrelaçam de forma bastante peculiar na constituição de sua visão de 

mundo. 

 Nesta ampla constelação de opções que nos permitem penetrar no pensamento de 

Oliveira Vianna, optamos por estudar os artigos publicados em jornais por entendermos que 

constituem componentes importantes da sua trajetória intelectual, merecendo um estudo mais 

sistematizado. Nesta senda, alguns questionamentos iniciais motivaram a nossa pesquisa: 

I. Que Oliveira Vianna encontraremos nestes textos de jornais? 

II. Haveria uma possível relação entre os temas presentes nos seus livros e nos seus 

artigos? 

                                                 
2
 Entendemos por pensamento social e político brasileiro não apenas o formulado intelectualmente nos livros, 

mas, e principalmente, como chamou atenção Raymundo Faoro (1987), o pensamento como práxis, como 
atividade política “formulável”, mas, não necessariamente “formulada”. 
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 Correlatamente, perguntamo-nos: Quais seriam os temas mais recorrentes nestes 

artigos? Quando estes temas apareceram? Quando foram mais frequentes? O conjunto destas 

questões constitui um universo relativamente pouco explorado na literatura sobre Oliveira 

Vianna e a referente à de outros estudiosos das ciências sociais
3
. É neste gap que objetivamos 

inserir o presente trabalho. 

 Trabalhamos com a hipótese que segue a mesma linha da pesquisa de Giselle Martins 

Venancio (2003)
4
, qual seja, da centralidade dos jornais como meios de publicização do 

pensamento de Oliveira Vianna, inclusive, muito frequentemente, antecipando publicações 

suas posteriores em forma de livro. 

No que se refere à metodologia, faremos uma breve referência à adotada na 

catalogação e, sem seguida, o suporte teórico utilizado na leitura dos artigos. Estes textos, 

seguindo a abordagem analítica de Jarbas Medeiros (1978, p. 158) ao estudar os livros de 

Oliveira Vianna, foram categorizados por temas, até três em cada artigo. Dos 110 artigos 

analisados, optamos por selecionar, para uma análise mais detalhada, uma amostra de artigos 

permeados por, pelo menos, um dos três temas mais recorrentes do universo analisado. 

Escolhemos este quantitativo de linhas temáticas devido aos limites de tempo desta pesquisa, 

que propõe apresentar criticamente todos os artigos das linhas temáticas escolhidas. 

Os 110 artigos de Oliveira Vianna publicados e que serão analisados, compreendem o 

período de 1907 a 1950, tendo sido editados em diversos jornais da época, como o Correio da 

Manhã, A Manhã, A Capital, Diário de Notícias, A Imprensa, A Noite, O Paiz, O Fluminense, 

O Estado, Tribuna da Imprensa, Correio Paulistano e O Gládio. 

 Os artigos em questão serão analisados em duas etapas, respectivamente, via método 

quantitativo-expositivo e qualitativo: 

I. Num primeiro momento, catalogaremos os artigos por temática e, quando 

disponível, pela data de publicação, de forma a nos permitir traçarmos a frequência de 

determinados assuntos num dado período, elaborando um ou mais gráficos que se mostrem 

                                                 
3
 Dos estudos mais recentes que analisaram as fontes primárias de Oliveira Vianna, BRESCIANI (2005), 

VENANCIO (2003) e BRASIL JR (2007) são alguns exemplos. Nestes casos, os artigos de Oliveira Vianna 
publicados em jornais e até então catalogados como tais na C.O.V., foram apresentados de forma mais 
panorâmica de acordo com os caminhos trilhados por cada autor. Preocupamo-nos em apresentar, 
diversamente, a maior parte destes artigos chamando maior atenção para as especificidades de cada um, 
sistematizando-os, com maior nível de detalhamento, o conjunto destas publicações com o uso de métodos 
quantitativos expositivos. 

4
 Na citada tese de doutorado, Venancio defendeu a hipótese da importância dos artigos de Oliveira Vianna 

para a construção da sua trajetória intelectual. A autora chama a atenção para a construção de memória do 
autor retomando fontes primárias, como os artigos, os “papagaios” – anotações em pequenos recortes de 
papel – e a correspondência do autor. 



14 

 

necessários para expor este e outros cruzamentos que consideremos relevantes ao longo da 

pesquisa; 

II.  Interpretaremos compreensiva e indiciariamente os gráficos resultantes da análise 

quantitativa e os enunciados textuais dos artigos, apontando as ideias centrais e algumas das 

suas principais filiações político-doutrinárias e/ou científicas. 

 Com relação à análise qualitativa-expositiva, buscaremos abordar a obra do autor 

fluminense enquanto produto de uma época determinada, inserido num contexto histórico 

específico, portanto, compartilhando certos discursos à medida que contribui para produzi-los. 

As relações que elaboramos entre as concepções do autor e de suas influências contextuais 

serão entendidas não como relações unicausais, mas uma dentre outras possíveis. 

 Como chamou atenção Max Weber (2004), em A ética protestante e o espírito do 

capitalismo, a relação entre um determinado modo de agir e sentir protestante, mais 

especificamente calvinista, aproximou-se por afinidade eletiva – entendida como relação de 

proximidade seletiva e não intencional entre fenômenos sociais de ordens distintas – de 

formas eminentemente burguesas de ação no mundo. Os protestantes buscando os céus 

contribuíram, segundo o autor, para o desenvolvimento do capitalismo originário. Não 

trataremos de retomar os argumentos de Max Weber neste trabalho, mas de apontar como 

pretendia entender a sociedade: a trama social é constituída de inúmeros macro e micro 

fenômenos, cabendo ao especialista em “ciências da cultura” compreendê-los restringindo o 

quantitativo de fatores que se relacionam, direta ou indiretamente, atentando para a multi-

causalidade da vida social.  

 Max Weber foi o expoente do que se denomina de sociologia compreensiva, ao 

objetivar compreender o social sem, contudo, explicá-lo unicausalmente. Sua epistemologia 

baseia-se no método da busca dos nexos causais e de sentido entre fenômenos sociais e, 

privilegiadamente, entre a(s) ação(ões) de um ou mais indivíduos e sua(s) motivação(ões) 

subjetivas (WEBER, 1999, p. 8-9). 

 Nossa abordagem analítica pode ser denominada, segundo Graig Parsons (2010), de 

construtivismo, ao enfatizarmos o caráter social da construção de mundos, da “realidade”. A 

origem desta perspectiva teria ocorrido com a disciplina sociologia, no século XIX, e seria 

Weber o seu “mais famoso pai” (Ibidem, p. 81). 

 Aliaremos à epistemologia weberiana, fundada na (1) multicausalidade e 

compreensão/interpretação dos fenômenos sociais e na (2) ênfase na construção social do 
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objeto da sociologia, a ideia de sinais ou indícios, a preocupação com os pormenores, da 

perspectiva indiciária de Carlo Ginzburg (1991, 2002), para compor a nosso modelo analítico. 

 A apropriação do instrumental epistemológico do historiador italiano pode ser 

delineada da seguinte forma: utilizaremos de Ginzburg a preocupação com os “periféricos” 

textuais, com os “sinais” enquanto indícios para compor nossa interpretação. Traremos, 

portanto, embora não apenas, a ênfase nos pormenores, da perspectiva ginzburgiana
5
, à 

epistemologia compreensiva weberiana. 

 Fizemos, portanto, uma ponte entre ciência política e sociologia, com a perspectiva 

weberiana e a história com o paradigma indiciário. Em nosso ponto de vista, construir um 

arcabouço teórico-metodológico com autores de matrizes de pensamento diversas 

complexifica a análise na medida em que adotamos um instrumental particular para um exame 

particular, sem deixar que a teoria analítica esgote o objeto, mas que faça o seu papel, o de 

aporte para uma perspectiva de compreendê-lo cientificamente. 

Vários autores na grande área das ciências sociais analisaram as correlações entre os 

intelectuais
6
 e a ação política e, especialmente no caso brasileiro, Daniel Pécaut (1990) em Os 

intelectuais e a política no Brasil: entre o povo e a nação e Sergio Miceli (2001) no livro 

Intelectuais à brasileira. 

No que respeita aos autores que trabalham com a relação entre intelectuais e política 

numa perspectiva interdisciplinar e “flexível” no métier das ciências sociais, citamos Carlos 

Henrique Aguiar Serra que, por exemplo, em seu estudo acerca San Thiago Dantas e Augusto 

Frederico Schmidt aponta para a significância da flexibilização na formação de um modelo 

analítico em nossa área de estudos: “A relação entre intelectuais e política é extremamente 

complexa e pretendemos adotar um enfoque teórico flexível que leve em consideração 

necessariamente um approach interdisciplinar” (SERRA, 2008, p. 1). 

Seguindo o caminho traçado por outros pesquisadores na busca de entender os escritos 

deste ator social Oliveira Vianna, como José Murilo de Carvalho (1993,1998), Aluzio Alves 

Filho (1977, s.d), Maria Stella Martins Bresciani (2005), André Botelho e Lilia Moritz 

Schwarcz (2009), analisaremos suas fontes primárias e dialogaremos com a produção 

científica pertinente e contemporânea, de forma a obtermos subsídios para uma conclusão, 

                                                 
5
 Ao chamar a atenção para os pormenores (con)textuais, Ginzburg é, geralmente, associado à chamada micro-

história. Contudo, pensamos que a perspectiva analítica do historiador italiano pode ser utilizada quer numa 
magnitude macro quer numa amplitude micro.  

6
 Adotamos a definição ampla, mas concisa, de Pécaut (1990) no que respeita ao intelectual: “é aquele que se 

identifica e é identificado pelos outros como tal.“ (Ibidem, p. 11). 
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evitando trilhas já previamente demarcadas antes de um conhecimento mais profundo do 

campo e que assinalam uma mirada comum, seja apologética ou detratora no que respeita à 

avaliação do autor em questão e/ou de seus escritos. Em poucas palavras, investigamos 

criticamente os artigos de Oliveira Vianna, dialogando com a bibliografia acadêmica, num 

retorno às fontes primárias. 

Neste processo de diálogo com a bibliografia acadêmica pertinente, elaboramos o 

capítulo I, que objetiva fornecer algumas notas teóricas relativas às três linhas temáticas 

principais que serviram de guia definidor na seleção dos artigos analisados a posteriori. 

O capítulo II é dividido em duas seções, a primeira apresenta alguns apontamentos 

concernentes à biografia de Oliveira Vianna e a segunda tece algumas considerações 

contextuais que consideramos relevantes para o entendimento do pensamento do autor em 

questão. Tentamos evitar trilhar o caminho, ainda recorrente, inclusive na academia, do 

cronocentrismo
7
, ou seja, o forjamento de julgamentos acerca do passado a partir de valores e 

critérios do presente, tidos como superiores aos do pretérito. 

Para efeito de contextualização, o período histórico, nacional e internacional, 

analisado será o da vida do autor (1883-1951), de forma a permitir compreender as condições 

de possibilidade de existência da particularidade da sua obra. 

Este capítulo de caráter mais histórico não implicou em adotarmos uma abordagem 

puramente diacrônica dos ensaios de “interpretação do Brasil”. Como apontou André Botelho 

(2010), a análise contextual não deve sobrepujar as especificidades dos ensaios num conjunto 

aparentemente sólido, mas precisam ser analisados, adicionalmente, numa perspectiva 

sincrônica, enfatizando as (des)regularidades teóricas dos autores: 

Se a experiência intelectual do “ensaísmo de interpretação do Brasil” pode ser 

considerada maior do que os diferentes ensaios que a compõem, por outro lado o 

pertencimento a uma mesma época não confere automaticamente unidade a eles, daí 

ter argumentado que sua análise não deve dissolver a diversidade no genérico, as 

individualidades no conjunto, o teórico no contexto histórico, o cognitivo no 

político. Procurei, então, problematizar alguns pressupostos assentados em décadas 

de relacionamento das ciências sociais e da própria sociedade com seus ensaios de 

interpretação do Brasil, com a expectativa de contribuir para o reconhecimento de 

que cedam lugar a um corpo a corpo com os textos e com suas múltiplas formas de 

inscrição analítica nos contextos. Isso não significa, obviamente, que não se possam 

observar regularidades nos ensaios, mas apenas que as generalizações a respeito 

delas são analíticas e, como tais, não podem prescindir da identificação e da 

                                                 
7
 Utilizamos o termo “cronocentrismo” para chamar atenção para a temporalidade dos fenômenos sociais. 

Embora a ideia não seja nova nas ciências sociais, o uso deste termo ainda é pouco frequente na literatura 
nacional e internacional desta área. Há alguns trabalhos que apontam como referência no que diz respeito ao 
termo em questão, o livro Narrative and Freedom. The Shadows of Time (Yale University Press: 1996), do autor 
eslavo Gary Saul Morson. 
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qualificação das suas diferenças e descontinuidades constitutivas (BOTELHO, A., 

2010, p. 63-64). 

 

 O capítulo de contextualização histórica, ao forjar relações do texto com o contexto, 

não pretende, como chamou atenção Chauí (1978, p. 34-35), evidenciar um contraste ou 

similitude da obra de Oliveira Vianna com a “realidade histórica”, pois, objeto e análise 

constituem discursos produzidos num determinado momento e direcionados a um público 

especifico, são representações do social. A partir deste pressuposto teórico, construímos 

possibilidades compreensivas do texto pelo contexto, seja numa perspectiva sincrônica, 

evidenciando vinculações teóricas e o desenvolvimento de determinado pensamento, seja 

diacrônica, utilizando-se da perspectiva histórica. 

Os artigos que perpassaram por, pelo menos, três das linhas temáticas mais recorrentes 

do universo textual estudado, foram analisados criticamente nos capítulos 4 e 5, portanto em 

sequência ao capítulo 3 que corresponde a uma breve apresentação do universo dos artigos 

estudados através de gráficos que correlacionam as variáveis tempo e temática e fonte e 

temática mais recorrente. Para os dois primeiros capítulos citados, utilizamos a estratégia de 

apresentação crítica, artigo por artigo, segundo a ordem cronológica. Esta metodologia visou 

não apenas estudar os referidos textos como expor criticamente as suas linhas centrais de 

modo a contribuir para um maior contato do leitor com as nossas fontes primárias. 

Finalizamos a dissertação buscando retomar os objetivos iniciais, o problema 

apresentado nesta Introdução, condensando-os criticamente com as análises do capítulo 3, 4 e 

5 com as notas teóricas exposta no capítulo 1 e as considerações históricas do capítulo 2. 

As nossas conclusões de pesquisa não almejam uma resposta final e definitiva aos 

questionamentos que nos colocamos, mas um caminho que possa contribuir para o debate em 

torno do autor fluminense. Em outras palavras, seguindo a ideia do labor científico tal como 

definido por Max Weber (1970), não temos a expectativa da produção de uma conclusão ad 

infititum, mas de um argumento heurístico ao campo científico. 
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CAPÍTULO 1 – Notas acerca dos conceitos de Raça, Corporativismo e Liberalismo 

 

 Neste capítulo, não temos a intenção de revisitar o chamado pensamento político tido 

como “clássico” na modernidade, historicizando seus desdobramentos até a temporalidade 

que nos interessa atingir, ou seja, o período que vai das últimas décadas do século XIX até 

meados do século XX. Objetivamos, tão-somente, apresentar um esboço da centralidade de 

determinados argumentos num pensamento político de um momento específico, leia-se, 

esboçar algumas notas relativas aos conceitos de raça, corporativismo e liberalismo no tempo 

de Oliveira Vianna. Quando pertinente, apontaremos alguns estudos acadêmicos que trataram 

do recorte teórico de cada nota. 

 

I. Nota acerca da questão racial no tempo de Oliveira Vianna 

 Pensamos que toda obra intelectual precisa ser contextualizada de forma a evitar 

alguns equívocos cronocêntricos como insular determinados pensamentos, em prol de outros, 

tidos, na temporalidade em que se ajuíza, como superiores. Neste caminho, é necessário 

apontar alguns marcos, sem a pretensão de reconstruir uma história das ideias, que contribua 

para o entendimento das condições de possibilidade do pensamento de um Oliveira Vianna na 

primeira metade do século XX. 

   O século de nascimento do intelectual fluminense legou diversas teorias, de origem 

europeia, que utilizavam o léxico “raça”
8
 como veículo cognitivo associado ao entendimento 

dos homens como biologicamente diferentes e estas diferenças naturais caracterizariam 

indivíduos superiores ou inferiores, condicionariam ou determinariam os rumos de povos a 

partir de determinados caracteres que seriam objetivamente comprovados. 

 No que diz respeito ao primeiro momento de desenvolvimento do pensamento 

moderno que postula a desigualdade natural entre os homens e que fora dominante no século 

XIX, podemos citar, especialmente, o naturalista francês Buffon (1707-1788) e no jurista 

Cornelius de Pauw (1739-1799), que trataram o tema da diversidade cultural humana advinda, 

principalmente com a época das grandes descobertas, desqualificando os povos do “Novo 

Mundo” com uma representação negativa. (SCHWARCZ, L., 1995, p. 46). É o que a 

                                                 
8
 As origens e transformações da noção de “raça” na História e a sua relação com determinados pensamentos 

político-filosóficos são os temas centrais de Race: the history of an idea in the West, de Ivan Hannaford (1996). 
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antropologia
9
 contemporânea denomina de etnocentrismo. Esta visão se contrapunha à 

humanista, fundada nos princípios da igualdade humana advogada pela Revolução Francesa. 

 No século XIX, poderíamos definir dois vieses de pensamento no que concerne ao 

entendimento das origens do homem: de um lado, a monogenia, que, baseada nas Sagradas 

Escrituras, compreendia uma gênese única da humanidade, e, de outro, a poligenista, que 

atribuía, com auxílio das novas interpretações das ciências que analisavam o biológico
10

 e 

num cenário de maior refreamento do dogma eclesial, a existência de variadas origens 

criacionistas, das quais derivariam as diferenças raciais (Ibidem, p. 48-49). 

 A ideia do homem branco como superior ao negro, ao índio e ao mestiço foi 

frequentemente atualizada no campo intelectual brasileiro nas décadas iniciais do século XX. 

O uso deste mecanismo cognitivo pretensamente científico tinha como meta algumas questões 

tidas como de interesse nacional, como o controle imigratório e a organização do nosso povo 

(SANTOS, R.; ALVES FILHO, s.d., p. 192). Contudo, a apropriação do pensamento racial 

europeu teria peculiaridades entre nós: “O modelo racial servia para explicar as diferenças e 

hierarquias, mas, feitos certos rearranjos teóricos, não impedia pensar a viabilidade de uma 

nação mestiça” (SCHWARCZ, L., 1995, p 65). 

 Londres, na semana de 26 a 29 de julho de 1911, sediaria o 1º Congresso das Raças, 

do qual participou o então presidente da Academia Brasileira de Medicina e diretor do Museu 

Nacional do Rio de Janeiro, João Batista de Lacerda. Sob o título Sur le métis au Brésil, o 

cientista brasileiro apresentara argumentos e conclusões propositivas no sentido do ideal do 

branqueamento nacional, que seria cientificamente verificável (SANTOS, R.; ALVES 

FILHO, s.d., p. 193; SKIDMORE, T, 1976, p. 81; SCHWARCZ, L., 1995, p. 11). 

 No Brasil desta época, duas posições intelectuais poderiam ser identificadas, os 

sanitaristas e os eugenistas. A primeira manifestou-se em dois momentos, num, na primeira 

década do século XX,  liderado por Oswaldo Cruz, constituindo-se  em ações contra doenças 

como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, na então capital da República, e, noutro, a 

                                                 
9
 Para um aprofundamento na relação entre raça e o desenvolvimento primevo da antropologia, ver, por 

exemplo, George W. Stocking (1996) em Volksgeist as method and ethic: Essays on boasian ethnography and 

the german anthropological tradition, da coleção History of Anthropology. 

10
 Por exemplo, a frenologia e antropometria, que correlacionavam a capacidade humana com proporções 

cerebrais, e a antropologia criminal, manifestada principalmente com Cesare Lombroso, que associava crime e 

biologia humana (SCHWARCZ, L., 1995, p. 49). Gobineau (1816-1882) e Gustave Le Bon (1841-1931), imbuídos 

de uma determinada leitura do darwinismo, interpretavam a miscigenação como uma degeneração, pois 

manteriam, por hereditariedade, caracteres tidos como inferiores (Ibidem, p.56-57). 
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viagem de Arthur Neiva e Belisário Penna pelo interior do País em 1912 visando o combate a 

endemias rurais. Desta viagem há rico documentário textual e fotográfico. Segundo Alves 

Filho e Ricardo Augusto dos Santos: 

A análise do texto e imagens das expedições permite verificar o choque de um 

suposto observador urbano, em contato com uma realidade desconhecida e rural, 

registrando os indivíduos e seus hábitos, casas, doenças e instrumentos de trabalho. 

Sob a perspectiva social do grupo de intelectuais e cientistas poder-se-ia dizer que se 

tratava do Brasil “legal” a olhar o Brasil “real” [...] o que se apregoava era a 

necessidade de um saber pronto a instrumentalizar a ação política, ou seja, conhecer 

o território nacional, mapear as doenças, a miséria e suas riquezas, tendo em vista 

sua exploração e utilização de acordo com os interesses da nação. (SANTOS, R. e 

ALVES FILHO, s.d., p. 195) 

  

 Estes movimentos de reinterpretação do Brasil estavam associados a propostas de 

intervenções públicas na área de saúde como meios de salvação nacional, o sanitarismo 

emergia como alternativa às ideias dos (1) deterministas raciais, que interpretavam os 

problemas nacionais como originários de uma atribuída má formação genética, e, (2) dos 

deterministas geoclimáticos, que definiam o clima e a geografia como determinantes do nosso 

povo: 

A identificação da doença como o principal problema do País não o condenava à 

barbárie eterna, mas, ao contrário, apontava os instrumentos para sua superação: a 

ciência médica e as políticas públicas de saúde e saneamento (LIMA, N., 

HOCHMAN, G., 1996). 

 

 No que se refere à eugenia, citamos o seu maior expoente, o professor Francis Galton 

(1822-1911), que defendia a ideia de aperfeiçoamento genético do homem por meio de 

processos de planejamento e seleção de indivíduos a partir do que acreditava ser as suas 

capacidades superiores. Pretendendo cientificidade, o primo de Charles Darwin originou o fiat 

lux do conceito de “eugenia” em sua publicação “Inquires into human faculty” (1883). O 

processo educativo seria secundarizado como veículo de construção de capacidades 

cognitivas (SANTOS, R. e ALVES FILHO, s.d.). 

 No processo internacional de intercâmbio e (re)apropriações de ideias, o Rio de 

Janeiro sediaria o nosso primeiro Congresso de Eugenia, em 1929, do qual fizeram parte 

intelectuais como Roquette-Pinto, Alfredo Ellis Junior, Renato Ferraz Kehl e Affonso de 

Taunay. Este evento configurou um espaço de pensamento acerca de temáticas raciais e suas 

correlatas, como a superioridade, a mestiçagem e a imigração. Particularmente neste último 

caso, a interdição à entrada de não brancos foi uma das propostas (Ibidem). De acordo com 

Antonio Candido (2006 [1959]), a nossa sociologia 

formou-se, portanto, sob a égide do evolucionismo e recebeu dele as preocupações e 

orientações fundamentais, que ainda hoje marcam vários dos seus aspectos. Dele 

recebeu a obsessão com os fatores naturais, notadamente o biológico (raça); a 



21 

 

preocupação com etapas históricas; o gosto pelos estudos demasiado gerais e as 

grandes sínteses explicativas. Daí a predominância do critério evolutivo e a 

preferência pela história social 

 [...] (CANDIDO, A., 2006, p. 272). 

 

 Conforme pesquisa que realizamos em diversos dicionários de português disponíveis 

no Brasil
11

 desde o fim do século XIX até às primeiras quatro décadas do século passado, 

notamos que o termo “racismo” neles não constava. Com o aumento das críticas aos 

acontecimentos traumáticos da Alemanha nazista, este conceito fizera-se presente nos 

dicionários com maior frequência, sendo um definidor pejorativo para os que se utilizavam da 

categoria “raça” como fator de diferenciação dos homens. Pensamos que este indício é 

relevante para compreendermos a presença e o uso do termo “raça” no Brasil desta época. 

Como apontara Pierre Bourdieu, o campo intelectual caracteriza-se pelo debate de 

ideias, não por unanimidades; a questão racial na intelectualidade brasileira não seria exceção. 

Se, vários dos nossos estudiosos acreditaram na ideia de superioridade racial inventada no 

Além-mar, outros se opunham. Dentre estas vozes primevas, e por isto mesmo podemos 

caracterizá-la de dissidente, chamamos atenção para Manoel Bomfim (2008 [1905])
12

 que, 

desde 1905, em A América Latina: males de origem, demonstrava que quaisquer ideias, em 

especial a racial, que propusessem diferenciar os homens em estratos superiores e inferiores 

seriam um reflexo com roupagem intelectual de uma relação tradicional de dominação, aos 

seus termos, de um parasitismo legitimador da autoproclamada superioridade dos habitantes 

do Velho Mundo quando comparados aos demais povos. 

 Em 1948, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, na de sua sexta sessão, 

solicitou a UNESCO que estudasse a possibilidade “de propor e recomendar a adoção geral de 

um programa de difusão de fatos científicos destinados a fazer desaparecer o que se 

convencionou chamar de preconceito de raça” (ANHEMBI, 1951, p. 332).  Em atendimento, 

a Unesco pediu a cientistas de diversas áreas do conhecimento a produção de um documento 

objetivando desacreditar por completo os preconceitos raciais.  Constituído, o respectivo 

documento recebeu o título de  “Declaração das Raças”, publicado pela primeira vez em 18 de 

                                                 
11

 Vide ALVES FILHO, s.d.. 

12
 Thomas Skidmore, em Preto no Branco, entende que a voz dissidente de Manoel Bomfim num momento 

caracterizado pela positivação de noções de superioridade racial, branqueamento e mais amplamente, da raça, 

no pensamento social brasileiro, constituir-se-ia num homem “à frente do seu tempo ao rejeitar as doutrinas 

das diferenças inatas entre as raças” (SKIDMORE, T., 1989, p. 130-131). Nós partimos de outra premissa, 

Bomfim foi, como qualquer indivíduo numa leitura histórico-sociológica, um homem de seu tempo ao seu 

modo; o que caracteriza o labor cientifico é a dissidência, ainda que partindo de um consenso mais amplo 

acerca da temática, no caso, a raça. 
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julho de 1950
13

. O documento parte da mesma concepção de direitos iguais a todos os homens 

que observamos em Manoel Bomfim no início do século XX. A motivação primordial 

daquele escrito fora os absurdos extremistas do holocausto hitleriano (SANTOS, R. e ALVES 

FILHO, s.d.). 

 Em síntese, a Declaração das Raças veio a se constituir em um novo paradigma no 

campo científico, onde as ideias baseadas no preconceito racial, como o ideal do 

branqueamento e a eugenia estavam presentes de forma bastante frequente e funcionavam 

com como pontas de lanças na formação de políticas públicas. Estas noções configuravam um 

campo cognitivo pretensamente científico no qual Oliveira Vianna e grande parte de 

pensadores seus contemporâneos estavam mergulhados. A ideia de igualdade entre os homens 

somente se desenvolveria com maior força, com legitimidade científica, a Declaração das 

raças da UNESCO, como observamos, publicada em 1950, portanto cerca de um ano antes do 

falecimento do autor fluminense. 

 Os textos de intelectuais que abordaram a questão racial em Oliveira Vianna, podem 

ser grosso modo, categorizados num espectro crítico com dois polos: de um lado, os que 

sustentam uma presença relativa do conceito de raça em sua obra e, de outro, os que entendem 

que este conceito seria basilar na construção do seu pensamento.  

Não temos por objetivo citar todas ou a maior parte desses autores e seus respectivos 

textos e possíveis variações das suas posições no espectro crítico ao longo da sua produção, 

mas situar o leitor neste debate acerca do pensamento social e político brasileiro.  

Com relação aos que pertenceriam ao primeiro grupo, podemos citar Marcos Almir 

Madeira (1923), Antonio Paim (1987), Nilo Odalia (1997) e, mais recentemente, Maria Stella 

Martins Bresciane (2005), em O charme da ciência e a sedução da objetividade e Aluizio 

Alves Filho (s.d.) como organizador e escritor de Uma introdução ao estudo da formação 

social brasileira em Oliveira Vianna (pioneirismo, contribuições e questões polêmicas). 

No segundo grupo, relativo aos que entendem a raça como conceito fundamental em 

Oliveira Vianna, estariam presentes Gilberto Freyre (1987 [1933]), Joel Rufino dos Santos 

                                                 
13

 No livro Raça e ciência (2vols.), tradução do original da Unesco intitulado Le racisme devant la science, 

datado de 1970, traz em seu apêndice a Declaração das Raças de 1950 e 1951, além do texto “Proposições 

sobre os aspectos biológicos da questão racial”, datado de 18 de agosto de 1964. 
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(1984) 
14

, o brasilianista Thomas Skidmore (1989 [1974]), José Honório Rodrigues (1988) e 

Vanilda Paiva (1978). 

  

II. Da doutrina do corporativismo e uma breve crítica acerca das leituras sobre 

corporativismo em Oliveira Vianna 

 

  Um dos autores mais reconhecidos na literatura internacional sobre o corporativismo 

na contemporaneidade é Philippe C. Schmitter, professor emérito do departamento de Ciência 

Política e Social do Instituto Universitário Europeu. Seu escrito tido como referência basilar é 

intitulado “Still the century of corporatism?”, publicado em 1974. Algumas de suas ideias  

serão examinadas no presente trabalho. 

 Schmitter, pensando em Manoilesco
15

, apresenta, em linhas gerais, alguns marcos 

mais abstratos, de acordo com o segundo, para descrever as condições de possibilidade para a 

emergência e desenvolvimento do corporativismo bem como as transformações advindas da 

filiação corporativista. Como resposta aos imperativos de sua época, esta forma de orga-

nização sociopolítica: 

I. Traria o “indivíduo impotente e isolado” de volta à sociedade, oferecendo-lhe 

os meios e o sistema político para resolver o problema indivíduo-Estado, 

através de um conjunto definido de categorias e lealdades, e as novas unidades 

representacionais deveriam ser “integrais” – diferentemente do que teria 

ocorrido na Itália fascista, que associou o corporativismo somente à política e à 

economia, deixando à margem, o aperfeiçoamento “moral e espiritual”; 

II. As corporações atenderiam às demandas por maior especialização e pelo 

reforço do papel do especialista; 

                                                 
14

 Interessante frisar que num livro referência básica acerca do racismo, Oliveira Vianna seja retratado como “o 

mulato fluminense” (SANTOS, J., 1984, p. 28), chamando atenção para a cor da pele do autor como meio de 

crítica à sua obra. 

15
 Mihail Manoilesco, romeno, viveu no período de 1891 a 1950. Ele é considerado um dos mais importantes 

teóricos do corporativismo. Uma de suas obras mais conhecidas é intitulada O século do corporativismo (1938), 

editada pela primeira vez em 1934, é considerada referência básica deste pensamento. Teve ampla 

repercussão quando veio à tona. Nela, Manoilesco discorre sobre a importância do que considerava ser uma 

das mais relevantes criações do século XX, a corporação. No que diz respeito à valorização do partido único, o 

autor romeno dedicou uma publicação exclusiva, com o título Le Parti Unique: institution politique des régimes 

nouveaux [1937]. Manoilesco foi citado por Oliveira Vianna como uma das suas referências sobre o 

corporativismo. 
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III. Haveria o desenvolvimento da autoridade através de um Estado 

“ordenadamente definido”, “nunca contraditório” e fundado na hierarquia de 

interesses preestabelecidos. O Estado deveria se aliviar do processo decisório 

de questões “não-essenciais” - por ex. “bem-estar” e saúde - para dedicar-se 

mais às questões “essenciais” (p.ex. segurança interna e externa, casos de 

soberania e propaganda nacional); o corporativismo é entendido como 

“antídoto” ao “espírito de classe”
16

, que seria substituído por um “novo 

espírito”, o da solidariedade nacional e da organização funcionalmente 

interdependente; por fim, os ideais de igualdade e liberdade do século XIX 

deveriam ser substituídos por objetivos coletivos da “justiça social”, fundada 

na diferenciação dos direitos e obrigações segundo a importância funcional do 

papel de cada um na sociedade. (SCHMITTER, F., 1974, p. 120-121). 

 

 Por hipótese, Schmitter entende que as corporações seriam uma resposta às necessida-

des capitalistas de reproduzir suas condições de existência e de acumulação de recursos 

(Ibidem, p. 107). Ele considera que, apesar das transformações sociopolíticas apontadas por 

Manoilesco serem convincentes, não fica claro como ocorreriam estas mudanças (Ibidem, p. 

122). 

 Em crítica à usual apropriação do termo corporativismo na literatura pertinente, aponta 

para imprecisões, tais como: 

I. Pouco delimitado, podendo, como o clientelismo, estar em todas as partes;  

II. Correlaciona-o a culturas políticas, configurações macro-sociais e tipos de 

regimes políticos determinados – por exemplo, ao se objetivar desqualificar o 

corporativismo, ele é recorrentemente associado a “fascismo” ou a “repressão”. 

Estas indefinições tornam o conceito vago, servindo, quando muito, apenas 

para descrição, perdendo capacidade para análises comparativas. (Ibidem, p. 

86-93). 

 Em contraposição a estas tendências na abordagem do corporativismo, Schmitter 

propõe, prima facie, a seguinte definição:  

corporativismo como um sistema de interesse e/ou representação [...], como um 

arranjo institucional típico-ideal que associe interesses organizados da sociedade 
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 Segundo Manoilesco, pensado por Schmitter, para superar o antagonismo de classe, seria preciso incorporar 

paritariamente as representações dos proprietários e dos trabalhadores numa mesma corporação. No longo 

prazo, haveria um desapego à identificação de classe (opus cit., p. 122). 
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civil com as estruturas decisórias do Estado. É uma definição que se baseia numa 

práxis corporativa. A partir do estudo de caso, seria possível identificar formações 

teórico-práticas de caráter corporativo. Neste sentido, não é necessário que um autor 

ou regime político denomine-se filiado a esta perspectiva teórica para anunciá-la e 

propalá-la nos mesmos termos dos que explicitam ser corporativistas. 

(SCHMITTER, F., 1974, p. 86). 

 

 Algumas das afirmações da “proto-teoria” (sic) de Manoilesco sobre as funções 

políticas e as consequências nas políticas públicas do Estado corporativista aparentam terem 

sido confirmadas na práxis, segundo Schmitter. Seriam exemplos o aumento do controle 

estatal das exportações de commodities e a política setorial de substituição de importações. 

Entretanto, o Estado corporativo ter-se-ia revelado muito custoso, por exemplo, ao manter-se 

através de mediadas repressivas e pela baixa capacidade de prover informações precisas. 

(SCHMITTER, F, 1974, p. 125-126) 

 Num segundo momento, Schmitter torna mais densa sua definição
17

 de 

corporativismo, citando nominalmente algumas de suas características principais: 

Corporativismo pode ser definido como um sistema de representação de interesse 

constituído de unidades que são organizadas em número limitado, singular, não-

competitivas, hierarquicamente ordenadas e funcionalmente diferenciadas por 

categorias, que são reconhecidas ou licenciadas (se não criadas) pelo estado e 

garantindo o monopólio [as corporações] representacional em suas respectivas 

categorias em troca [a favor do Estado] de certos controles na seleção dos seus 

membros e na articulação de demandas e suportes
18

. (SCHMITTER, 1974, p. 93). 

 

 Estas propriedades fazem parte do esforço teórico do autor para a construção de uma 

ferramenta conceitual que possibilite analisar casos empíricos e compará-los. As 

peculiaridades corporativas de uma dada comunidade política seriam expressas, e mesmo 

mensuradas, pelo grau de relação a cada uma destas propriedades, que são lógica e 

empiricamente inter-relacionadas. (SCHMITTER, F, 1974, p. 95). 

 A significância da circunscrição conceitual schmitteriana na distinção entre 

corporativismo e pluralismo evidencia aproximações e divergências entre eles. Os dois 

conceitos compartilham os seguintes pressupostos básicos: 

I. Importância crescente das unidades de associação formais de representação; 

II. A persistência e expansão de interesses funcionalmente diferenciados e 

potencialmente conflitivos; 

III.  O papel crescente de empregados administrativos permanentes; 

IV.  Declínio da importância da representação territorial e partidária;  

                                                 
17

 Schmitter constrói sua definição como um tipo-ideal. (opus cit., p. 94). 

18
 Tradução do autor. 
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V.  A secular tendência para a expansão do escopo das políticas públicas e da 

interpenetração das arenas decisórias privadas e públicas. 

 

 Entretanto, por definição, o pluralismo divergiria do corporativismo em suas proprie-

dades básicas, de acordo com Schmitter: 

Pluralismo pode ser definido como um sistema de representação de interesse 

constituído por unidades organizadas em [1] número indeterminado, [2] voluntárias, 

[3] competitivas, [formada por] [4] categorias não hierarquicamente ordenadas e 

autodeterminadas (como no tipo ou escopo do interesse) [5] que não são 

especialmente licenciadas, reconhecidas, subsidiadas, criadas ou de algum modo 

controladas na seleção e articulação de interesse pelo estado e que [6] não exercem o 

monopólio da representação em sua respectiva categoria
19

. (SCHMITTER, F, 1974, 

p. 96). 

 

 Estas distinções possibilitam-nos fazer análises mais bem fundamentadas sobre a 

atualidade da discussão entre nós, mais especificamente sobre a persistência de instituições 

que, aos termos de Schmitter, seriam a expressão de uma “práxis corporativa” no tempo 

presente. 

 Resumidamente, podemos sustentar que Schmitter retoma a questão do corporati-

vismo, insere-a na discussão contemporânea das ciências sociais e reatualiza da mesma forma 

que Manoilesco e Oliveira Vianna, o prognóstico do caminho corporativo do mundo 

ocidental. 

 No artigo “Corporativismo, Pluralismo e Conflito Distributivo no Brasil”, Bruno P. W. 

Reis (1995) critica a noção de corporativismo como sempre oposto ao pluralismo, divergindo, 

portanto, de Schmitter. Para Reis, ambas as abstrações teóricas são definidas, ora como 

opostos ora como sinônimos.  

 Edson Nunes, em A gramática política do Brasil: clientelismo e insulamento burocrá-

tico (1997) retoma esta discussão, apontando para a diferenciação entre corporativismo e 

pluralismo, frisando que, no primeiro caso, o Estado seria uma organização com interesses 

estabelecidos, ao passo que, no segundo, a instituição estatal seria uma constante mutação, 

cambiando de acordo com as pressões (NUNES, E. 1997, p. 38). 

 Para Nunes, o corporativismo constitui-se numa gramática política, assim como o 

clientelismo, estruturando a relação “Estado-sociedade” no Brasil. A gramática corporativista 
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 Tradução, grifos e colchetes do autor. 
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emergiu no primeiro governo Vargas e passaria a conviver com a gramática clientelista
20

, que 

nos acompanha desde o período colonial. Deste modo, Nunes aponta para a convivência de 

gramáticas distintas, por vezes vista como “atrasada” e “tradicional” – clientelismo - e por 

outras vezes entendida como “moderna” – o corporativismo, como o proposto por Oliveira 

Vianna (NUNES, E. 1997). 

 Como esboçamos neste trabalho, Oliveira Vianna entendia o privado como obstáculo 

para a construção do espaço público, um anula o outro como num jogo de “soma zero”, se um 

cresce o outro decresce e o inverso também seria verdadeiro. Este traço do pensamento do 

autor fluminense é resgatado por Nunes para mostrar que devemos ir, atualmente, para além 

desta dicotomia/dualidade, superando a ideia, presente em nosso pensamento social brasileiro, 

dos “dois brasis”, que não seria mais suficiente para dar conta da complexidade institucional 

brasileira de hoje:  

Agora é oportuno desagregar o enfoque da sociedade dualista, partindo de uma 

perspectiva que combine a preocupação com a economia e um foco sólido na 

interação entre as várias dimensões institucionais, dentro da esfera política de um 

caso nacional. (NUNES, E., 1997, p. 16). 

 

 Para Nunes, o corporativismo foi e é um recurso de inibição dos conflitos de classe, 

constituindo-se em uma ferramenta de controle político, de intermediação de interesses e de 

controle de recursos materiais (NUNES, E.,1997, p. 37). Neste sentido, o corporativismo em 

Oliveira Vianna seria uma manifestação específica. 

 Até aqui, tratamos da atualidade do corporativismo nas discussões das ciências sociais. 

Entretanto, é importante frisarmos que existem diversos estudos, relativamente recentes, que 

tratam especificamente do corporativismo em Oliveira Vianna.  

Iniciemos por Evaldo Vieira (1981), que dedicou um livro ao estudo do 

corporativismo em Oliveira Vianna, originado de sua tese de doutorado em Ciência Política, 

intitulada “O passado no presente: Oliveira Vianna e o Estado Corporativo”, defendida em 

dezembro de 1975 na Universidade de São Paulo. A primeira edição do livro [1976] foi 

publicada com o título “Oliveira Viana e o estado corporativo”. O fato deste texto estar em 

sua terceira edição em 2010, editado pela UNESP, é um indício da atualidade da questão 

corporativa em Oliveira Vianna. Trabalhamos com a segunda edição, datada de 1981, sob o 

título “autoritarismo e corporativismo no Brasil: Oliveira Vianna & companhia”. 

                                                 
20

 Segundo a ótica de Oliveira Vianna, que tratou do que contemporaneamente chamaríamos de clientelismo 

diádico ou “tradicional”, e que o autor denominou, à época, de “mandonismo local”, seria um constituinte 

importante da nossa formação social. 
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 Neste livro, Evaldo Vieira (1981) investiga questões relativas ao corporativismo em 

Oliveira Vianna à luz de algumas das suas principais fontes teóricas, como Perroux, Pirou, 

Panunzio, Laski e Manoilesco. 

 Apesar de não tratar centralmente da influência da Doutrina Social da Igreja (DSI) em 

Oliveira Vianna, Evaldo Vieira elaborou alguns apontamentos que pensamos serem úteis em 

nossa análise, ao enfatizar a filiação Perroux-DSI, o que seria mais um fator para a acolhida 

vianniana. 

 Outro texto importante sobre o assunto é “A práxis corporativa de Oliveira Vianna”, 

de Ângela de Castro Gomes (1993), que abordou a perspectiva vianniana de organização 

corporativa a partir dos escritos do próprio, mormente o Problemas de direito corporativo e 

Problemas de direito sindical. Neste texto, as ideias de Oliveira Vianna foram entendidas 

como guias estratégicos – embora não únicas – da prática política getulista e, mais 

amplamente, do que denomina de “corporativismo brasileiro”. 

 Partilhamos com Gomes a ideia de trabalhar os textos de Oliveira Vianna a partir da 

chave analítica Estado-sociedade mais ampla, sem nos atermos, necessariamente, a sua 

efetivação, posto que isto se constituísse em outro trabalho. 

 Vanda Maria Ribeiro Costa (1993), em “Corporativismo e justiça social: o projeto de 

Oliveira Vianna” chama a atenção para o caráter utópico prevalente nos anos 30 do século 

XX, o sonho de “corrigir o Brasil”, tendo em Oliveira Vianna um de seus principais utopistas, 

sobre o qual podemos dizer que seu trabalho “pode ser associado à tentativa de superar, via 

Estado, o desequilíbrio entre as forças do capital e do trabalho” (Ibidem, p. 142). 

 Simon Schwartzman (2004), em As causas da pobreza, critica negativamente o 

corporativismo adotado no Brasil, evidenciando sua recorrência até hoje, e tendo Oliveira 

Vianna como um dos seus principais artífices intelectuais. Embora este não seja o tema 

central do texto, ao questionar o corporativismo no Brasil, é-nos relevante, para termos uma 

ideia mais ampla das críticas ao autor fluminense no tempo presente. 

 O caráter de utopia da proposta de Oliveira Vianna é partilhado também, por exemplo, 

por José Murilo de Carvalho, em “A utopia de Oliveira Vianna”, publicado em Pontos e 

Bordados (1998), de sua própria autoria, e em O pensamento de Oliveira Vianna (1993), 

organizado por Élide Rugai Bastos e João Quartim de Moraes. 

 Consideramos que a perspectiva de utopia no estudo das propostas de modernização 

de Oliveira Vianna é-nos útil para pensar o caso específico do seu corporativismo. 
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 Ainda em Pontos e Bordados, José Murilo (1998), no capítulo “Brasil 1870-1914: a 

força da tradição” tece uma crítica ao modelo de corporativismo, entendido por Oliveira 

Vianna como modernizante, qualificando sua efetivação, com os acontecimentos políticos 

pós-30, de “modernização conservadora”. Nesta mesma chave interpretativa, retomando o 

conceito de transformação e conservação de Barrington Moore Jr, José Maurício Domingues 

(2002), em “A Dialética da Modernização Conservadora e a Nova História do Brasil” chega à 

conclusão semelhante, evidenciando o caráter conservador da proposta corporativista 

vianniana. Como pontos de vista acerca da temática, pensamos ser importante considerá-los 

em nossa pesquisa. 

 Com a expressão “autoritarismo instrumental”, Wanderley Guilherme dos Santos 

(1978), em Ordem Burguesa e Liberalismo Político, compreende que o posicionamento de 

determinados pensadores autoritários, dos quais considera que Oliveira Vianna faz parte, seria 

o almejar da efetivação de uma sociedade liberal no Brasil, por meios autoritários. 

 Dedicando um capítulo à questão do corporativismo em Oliveira Vianna, Maria Stella 

Martins Bresciani (2005), em O charme da ciência e a sedução da objetividade, retoma o 

debate contemporâneo do autor fluminense no Brasil, no que concerne à “terceira via”, como 

alternativa ao “individualismo” liberal e à revolução socialista. Para tanto, remonta a 

pensadores e fatos históricos do século XVIII para evidenciar algumas influências anteriores 

ao período analisado e ao espaço em questão - o Brasil do fim do século XIX a meados do 

século XX. Os chamados solidaristas franceses
21

 constituíram-se num recorte privilegiado da 

autora à medida que recolocaram a ideia de harmonia social, que influiu na concepção 

vianniana de corporativismo, no debate internacional. 

 Ao trazer a importância dos solidaristas franceses para entender o corporativismo em 

Oliveira Vianna, o estudo de Bresciani trouxe mais um complexificador para a nossa análise, 

ao remontar outra influência teórica, que trata da questão da harmonia entre as classes, tal 

como vimos na DSI. 

 Aluizio Alves Filho e João Batista Damasceno analisam, em livro ainda inédito - a ser 

publicado pela Biblioteca Nacional para a Coleção Memórias do Saber -, como as 

organizações de caráter corporativo, postas a efeito pelas Constituições de 1934 e 1937, 
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 Num contexto fortemente marcado pela crescente valorização da objetividade e cientificidade, o trato de 

questões sociais deveria seguir o mesmo “rigor”. Neste sentido, os chamados solidaristas propunham uma 

teoria que, como terceira via entre o socialismo marxista e o liberalismo, pudesse transpor a emergência dos 

conflitos entre capital e trabalho. Alfred Fouillée é considerado como fundador da doutrina solidarista e citado 

por Oliveira Vianna em sua obra. (Bresciani, 2005, p. 367-390). 
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transpuseram o limiar temporal do Estado Novo, permanecendo na Constituição de 1946 e nas 

seguintes. As corporações profissionais de representação classista no Congresso estavam 

presentes nas duas primeiras Constituições citadas, mas, tal representação parlamentar 

corporativa não passou do pós-guerra. Entretanto, as organizações profissionais autárquicas e 

corporativas sobreviveram às demais Constituições (1946, 1967 e 1988). Como exemplo 

disto, citamos os Conselhos Federais e Regionais de categorias, autárquicos, associados aos 

ministérios competentes e sujeitos aos constrangimentos estatais, mesmo que em última 

instância:  

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia/Confea foi instituído 

pelo Decreto nº 23.569 11 de dezembro de 1933 e é considerado marco na história 

da regulamentação profissional e técnica no Brasil. Em sua concepção atual, o 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, organizado sob a forma 

de autarquia, é regido pela Lei 5.194 de 1966, e representa também os geógrafos, 

geólogos, meteorologistas, tecnólogos dessas modalidades, técnicos industriais e 

agrícolas e suas especializações, num total de centenas de títulos profissionais. 

(ALVES FILHO e DAMASCENO, s.n., p. 125). 

 

 Com relação às organizações de caráter corporativo existentes no tempo presente, a 

única a não ter no horizonte de constrangimento, mais imediato, o Estado, é a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) (ALVES FILHO e DAMASCENO, s.n., p. 125). 

 Mahrukh Doctor (2007), no artigo “Lula's development council: neo-corporatism and 

policy reform in Brazil” publicado no periódico Latin American Perspectives, questiona se a 

implementação, no primeiro governo Lula, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social (CDES), que entende ser uma instituição neocorporativa
22

, pode ou não incentivar o 

processo democrático. 

 Para Doctor (Ibidem), o CDES caracteriza-se pela adoção de uma nova correlação 

entre sociedade civil e Estado no processo de produção de políticas públicas na medida em 

que propicia um novo “canal” de interlocução entre setores da sociedade civil, representados 

no CEDS, e o “setor público”. Reintroduzir-se-ia um Estado mais pró-ativo, voltado para a 

obtenção de resultados políticos e econômicos em articulação com a sociedade civil. 
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 O Neo-corporativismo, para o autor, caracteriza-se, diferentemente do corporativismo dantes do fim da 

Segunda Guerra Mundial – autoritários e desacreditados no pós-Guerra -, por enfatizar, por um lado, a 

coordenação voluntária entre capital, trabalho e Estado e, por outro, busca estabelecer um sistema 

centralizado e concentrado de grupos de interesses. Esta articulação efetivar-se-ia por uma maior ação estatal 

na organização [uma determinada organização] da sociedade civil. (DOCTOR, 2007, P. 133). Deste trabalho, 

interessa-nos, particularmente, a ideia da permanência da representação corporativa no Estado brasileiro, 

ainda que sob novos parâmetros ideológicos, diversos dos autoritários postos a efeito desde a década de 30 do 

século passado e dos quais Oliveira Vianna foi um de seus principais ideólogos. 
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 Mancuso (2007), ao rememorar várias importantes referências acerca do 

corporativismo no Brasil – estudos que, a partir de 1950 delimitar-se-iam pela questão da 

fraqueza ou força das corporações -, igualmente aponta para a relevância, até os dias atuais, 

deste modelo organizativo como meio de mobilização do empresariado.  

 

III. Considerações acerca dos liberalismos político e econômico 

 

O liberalismo teve suas origens num contexto histórico de declínio das monarquias 

absolutistas europeias, enfatizando criticamente noções como o poder ilimitado estatal e os 

seus efeitos tidos como negativos na sociedade civil. Dentre os autores considerados 

“clássicos” da gênese do pensamento liberal, podemos elencar o filósofo britânico John Locke 

(1632-1704) e, num momento posterior de maior desenvolvimento da doutrina, no século 

XIX, Alexis de Tocqueville e Stuart Mill. Centrar-nos-emos nestes três autores como pilar 

teórico destas considerações. Num primeiro momento, esboçaremos alguns pontos centrais 

dos seus respectivos pensamentos políticos, e finalizaremos apontando continuidades 

pertinentes ao liberalismo do tempo de Oliveira Vianna. 

A concepção de estado lockeano pode ser sintetizada em duas palavras, juiz e polícia, 

sua função como juiz teria como fim decidir acerca do que seja de interesse comum, e um 

Estado como polícia, garantindo a ordem pública. Com relação a tudo o mais, afirmou Locke, 

a sociedade resolveria através de seus próprios meios (LOCKE, J. 1973). 

Especialmente a partir de Locke, a tirania recebe um significado político 

sistematizado, pois, em Thomas Hobbes, este vocábulo foi tomado apenas como uma 

desqualificação atribuída ao governante quando o povo não lhe era afeito, ao passo que, em 

Locke, se um governante excede os limites do poder que lhe foi conferido pelo povo, 

atentando contra as leis basilares do Direito Natural do homem - vida, liberdade e a 

propriedade, que seria uma extensão do trabalho. O povo poderia se revoltar contra este 

governante e o depor do poder, pois feriu o pacto societal de confiança. É o direito de rebelião 

(LOCKE, J., 1973).  

A ideia de lei em Locke pode ser resumida, grosso modo, da seguinte forma: como 

norma que anima o corpo político, mantendo suas partes juntas e dirigidas no sentido do bem 

comum. Este bem comum só pode ser garantido por normas positivas fundadas no 

consentimento; seria da natureza das leis o componente de consentimento societal do ato 

legiferante (LOCKE, J. 1973). 
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 Notamos a importância do aceite da comunidade, da sociedade civil, com relação à 

elaboração das leis. Isso se expressa nos limites do poder legislativo, apontados por Locke, 

vejamos: primeiramente não é admissível que o legislativo seja arbitrário no que concerne à 

vida e à sorte dos súditos, deste modo, os legisladores não teriam o direito de empobrecer 

propositadamente, destruir ou escravizar os cidadãos. Isso porque as leis devem ser feitas de 

acordo com as leis naturais, que têm como princípios básicos a vida, a propriedade e a 

liberdade. Seguindo este princípio, as leis devem ser fixas e não extemporâneas e arbitrárias, 

seguindo interesses outros que não o bem comum. Os limites impostos ao Legislativo são 

basilares: a não supressão da propriedade de qualquer homem sem consentimento, não 

taxação imposta sobre a propriedade sem o aceite da população, e o dever da não 

transferência da sua atribuição para mãos diferentes daquelas recipientes da delegação do 

povo (LOCKE, J. 1973). 

Em Locke, a passagem de soberania povo-governante ocorre via consentimento ou 

trust, por delegação, assim o governo detém a soberania se não for tirânico, se cair em tirania, 

à soberania pode voltar a sociedade pela rebelião, é o direito natural à rebelião (LOCKE, J., 

1973). Neste sentido, o então professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris, Jean-

Jacques Chevallier (1900-1983) denomina de “soberania em potencial” a pertencente ao povo, 

e “soberania atual” a exercida pelo governante (CHEVALLIER, 1983, p. 47), ou ainda, nas 

palavras do filósofo italiano Norberto Bobbio, “a soberania do Estado pertence ao povo, e o 

governo, entendido como exercício do poder executivo, ao rei” (BOBBIO, 1980, p. 105). 

No século XIX, momento de ápice da ascensão do liberalismo, destacamos dois 

autores tidos como referência do pensamento liberal do período, o francês Alexis de 

Tocqueville (1805-1859)
23

, e o inglês Stuart Mill (1806-1873)
24

, dos quais buscamos chamar 

a atenção para algumas das suas principais características, ainda que não esgotando-as, 

evidenciando, mais ao fim, alguns contrastes entre ambos, e que retomaremos aqui de forma 

mais sintética e ampla. 

Mill, assim como Tocqueville, estava inserido num cenário social marcado pelo 

avanço de ideias igualitárias e democráticas. A questão central para ambos os autores foi: 

como conciliar a liberdade com a igualdade? As respostas a esta indagação, que está no seio 
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 Do autor, consultamos os livros O Antigo Regime e a Revolução e A democracia na América. 

24
 Do autor, consultamos os livros Sobre a liberdade e Considerations on representative government. 
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da construção do conceito de liberdade, foram específicas em cada um deles, porém, pontos 

de aproximação e divergência podem ser identificados. 

Tanto Mill quanto Tocqueville preocuparam-se com a questão da indiferença dos 

cidadãos com a “coisa pública”, colocando-a no cerne dos seus respectivos conceitos de 

liberdade: a participação nos negócios públicos é importante para engendrar uma formação 

social e política nas quais os cidadãos estejam não apenas interessados em si mesmos ou nos 

que lhe são mais próximos, mas em fazer dos interesses coletivos os seus interesses. A 

participação social e política dos cidadãos em prol de interesses que os transcendem é ao 

mesmo tempo condição e exercício de uma dimensão da liberdade para ambos os autores. 

Com a ideia de governo representativo como tipo ideal de governo, Mill retoma a 

questão abordada por Tocqueville, qual seja, o problema da existência apenas de apetites 

individuais, que criam um cenário sociopolítico que pode ensejar uma tirania e/ou 

despotismo: em Mill, ao se atribuir a prerrogativa de realizar o interesse público, pela 

representação – via voto proporcional
25

 -, cria-se algo para além da simples fragmentação, 

contribuindo para evitar a tirania da maioria e o despotismo político, e, consequentemente, os 

demais problemas a estes correlatos, como falta de liberdade de pensamento e expressão. 

Ao nível das especificidades na construção do conceito de liberdade em Mill com 

relação à Tocqueville, podemos citar a ênfase, do primeiro, na questão da associação da 

participação sociopolítica do povo ao livre desenvolvimento das capacidades humanas e das 

suas vontades. A liberdade do indivíduo deveria ser limitada, somente, pelo princípio da auto-

proteção. Em outros termos, a liberdade deve ser resguardada para que os indivíduos possam 

agir criativamente; a liberdade, para Mill, é uma escolha não condicionada a qual o público 

não a pode restringir, por qualquer tipo de tirania. Desta forma, a diversidade das 

individualidades - chave analítica central de Mill - e suas mais diversas expressões, deveriam 

ser preservadas do majoritarismo da tirania. 

Notemos que, a tirania da maioria e o despotismo são preocupações centrais para o 

autor inglês e para o francês; constituem problemas propiciados pelas novas condições sociais 

ligadas ao desenvolvimento do igualitarismo. Tocqueville e Mill partilharam a mesma 

preocupação central quando da construção dos seus respectivos conceitos de liberdade, ambos 

os autores buscaram meios de responder à questão candente da época, como conciliar a 

                                                 
25

 Saída para garantir a representação das maiorias e das minorias. Lembremos que minorias, para Mill, é um 

conjunto desagregado de indivíduos, e não a classes. A reação à classe que se apõe às individualidades se daria 

pelo indivíduo. Apenas a este último é dada a possibilidade criativa. 
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igualdade com a liberdade (?). Em resposta, tanto Tocqueville quanto Mill propuseram, ainda 

que não nestes termos, uma (re) aristocratização, o primeiro pela permanência de uma 

aristocracia, entendida como sujeito universal necessário para o público e, o segundo, propôs 

uma (re) aristocratização na medida em que indicou a representação como tipo ideal de 

governo. 

Do filósofo britânico do século XVII, passando, por exemplo, pelo liberalismo 

econômico da “mão-invisível” mercadológica auto-regulável de Adam Smith
26

 (1723-1723) e 

o liberalismo político de Alexis de Tocqueville e Stuart Mill, ao século XIX, os Estado-

Nações constituir-se-iam em número gradativamente maior, sob a forma de um Estado liberal, 

o liberalismo político, neste último momento, “é sua filosofia dominante” (CHÂTELET, F. et 

ali, 1985, p. 105). 

O desenvolvimento histórico destas ideias e das suas opositoras, mormente o 

marxismo, e correlatas, num processo de práxis, possibilitaram que o Estado do século XX 

fosse, tendencialmente, o Estado liberal, nos termos de Châtelet (1983, p. 170), gerencial, 

baseado em eleições livres, na separação dos poderes e igualdade perante a lei, 

fundamentando a liberdade individual. Ao longo do século XX a doutrina liberal seria 

fortemente criticada e concepções contrárias expressar-se-iam, por exemplo, em Estados ditos 

totalitários. 

 O liberalismo, como notamos anteriormente, não constitui uma linha de pensamento 

uníssona ao longo da história; poderíamos falar de diversos liberalismos de acordo com a sua 

origem nacional e temporal, respondendo a questões candentes de seu tempo. Contudo, 

pensamos que algumas ideias seriam centrais nos pensadores comumente denominados de 

“liberais”, como a ênfase no direito à propriedade privada, o consentimento, livre expressão 

de opiniões e a limitação do poder estatal em prol do indivíduo, numa palavra, a defesa da 

liberdade. O conteúdo e a amplitude destes léxicos seriam diversos nos intelectuais do 

liberalismo. Acerca desta questão, sumariou Fabiano Santos alguns aspectos comuns do 

liberalismo político e econômico: 

Liberalismo é um conceito amplo que faz referência a um corpo doutrinário com 

diversas ramificações, dotado, contudo, de um núcleo comum muito bem definido: a 

ideia de liberdade individual como fundamento da ordem. O liberalismo econômico 

caracteriza argumentos, políticas, ou teorias que defendem o livre empreendimento, 

                                                 
26

 Os indivíduos interagindo no livre mercado, almejando, comumente o seu próprio interesse, produziriam, 

não intencionalmente, uma determinada ordem de trocas auto-regulável e o bem comum, nas palavras de 

Smith “[...] led by invisible hand to promote an end which was no part of his intention.”( SMITH, A., 2009, p. 

264) 
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a busca individual pelo bem-estar material como a melhor maneira de se atingir o 

desiderato coletivo de desenvolvimento econômico e ampliação da riqueza 

agregada. O liberalismo político se apoia nas ideias de livre expressão de opiniões e 

de livre organização para a defesa e veiculação de tais opiniões. (SANTOS, F., 

2009, p. 2). 

 

 As linhas gerais anteriores indicam um caminho para a compreensão do pensamento 

liberal dialogado por Oliveira Vianna, evidenciando alguns pontos centrais comuns sem, 

contudo, pretender especificar os autores e os seus respectivos pensamentos citados pelo autor 

fluminense, o que requereria uma pesquisa de fontes de maior amplitude, transcendendo os 

interesses mais imediatos desta apresentação. 

 Inúmeros foram os trabalhos acadêmicos que trataram da questão do liberalismo em 

Oliveira Vianna; seria redundante sumariá-los nesta nota. Os estudos que citamos acerca do 

corporativismo no autor fluminense não apenas perpassam o liberalismo como o tratam 

diretamente. 
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CAPÍTULO 2 – Contextualização histórica e apontamentos biográficos 

 

I - Um saquaremense em Niterói: Notas biográficas acerca do “Solitário da Alameda” 

 

 Francisco José de Oliveira Vianna nasceu na Vila de Nossa Senhora de Nazaré de 

Saquarema, situada no atual Estado do Rio de Janeiro, em 20 de junho de 1883. Filho do 

fazendeiro de mesmo nome e Balbina Rosa de Azeredo, Vianna passou os primeiros 

momentos da sua vida na fazenda Rio Seco, aonde residiam (TORRES, V., 1956, p.16). 

 Completando o curso primário na província aonde nasceu, Oliveira Vianna prosseguiu 

sua formação escolar, a partir de 1897, no Colégio do Professor Carlos Alberto, em Niterói. 

As terras do seu novo destino abrigaram a chácara que lhe seria a morada até o fim da sua 

vida, no alvorecer da segunda metade do século passado. 

 Almejando ingressar, tendo finalizado o ensino escolar, no curso de Matemática da 

Escola Politécnica da então capital da República, o Rio de Janeiro, Oliveira Vianna perdeu a 

data de inscrição. Fato consumado, matriculou-se na faculdade de Direito do Rio de Janeiro, 

iniciando suas atividades acadêmicas em 1902. Terminando o curso, em 1905, formou-se em 

Ciências Jurídicas e Sociais. (Ibid., p.33). 

  Ministrando disciplinas no ensino superior a partir de 1916, o autor saquaremense 

deixou a docência no ensino médio que vinha exercendo desde o seu bacharelado, quando, 

aliás, também inicia a publicação de artigos em jornais. 

 Segundo Vasconcelos Torres, seu principal biógrafo, Oliveira Vianna era muito 

arredio às grandes rodas de amizades, avesso às viagens mais longas, frequente recusador de 

importantes convites para apresentações em público e solteiro. Características que o fizerem 

conhecido como o “Solitário da Alameda”, em alusão, também, à localização da sua moradia 

niteroiense. Como salienta o biógrafo em questão, o caso da recusa de Oliveira Vianna ao 

convite de Roberto Simonsen para conhecer São Paulo pode ser elencado como representativo 

deste traço da sua personalidade: 

Quando Roberto Simonsen foi procurá-lo [Oliveira Vianna] estive presente ao 

encontro. Industrial poderoso, a par da condição de escritor especializado, Simonsen 

empenhava-se para que Oliveira Vianna aceitasse, sob o patrocínio da Federação das 

Indústrias que controlava, uma visita por todo o Estado de São Paulo, como hóspede 

de honra e com automóvel à disposição. Não me esqueço da insistência amável do 

economista bandeirante. Por mais que assediasse e investisse constar aquela 

fortaleza da vontade, teve de bater em retirada porque ninguém o demovia daquela 

quase obstinação. (TORRES, V., 1956, p. 123). 
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Apesar de pretender construir uma representação de intelectual solitário, Oliveira 

Vianna cultivou importantes relações pessoais que lhe possibilitou acesso privilegiado a 

relevantes meios de veiculação de suas ideias. No que diz respeito aos jornais, a história não 

foi diferente. A importância dos jornais para a constituição da sua trajetória intelectual, teria 

sido afirmada pelo próprio: “foi com jornais e jornalistas que comecei me entendendo e, para 

ventura minha, é ainda com eles que continuo a me entender...” (VIANNA, F. apud 

TORRES, V., 1956, p.37). 

 Joaquim de Melo, então estudioso de sociologia e diretor do “Diário Fluminense”, 

tentava atrair a atenção de Oliveira Vianna para que publicasse neste jornal. Antes de dar 

aceite ao convite, escreveu em “A Capital”
27

. Por incentivo de seu companheiro Joaquim de 

Melo, passou a escrever nos cariocas “A Imprensa” e “O Paiz”. 

Com relação aos cargos e funções técnicas que exerceu, podemos citar algumas das 

principais: Diretor do Instituto de Fomento do Rio de Janeiro (1926); membro do Conselho 

Consultivo do Estado do Rio de Janeiro (1931); Consultor Jurídico do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio (1932-1940); participe da comissão revisora de leis do Ministério da 

Justiça (1939) e ministro do Tribunal de Contas da República (1940-1951) 

 Como pudemos notar, o autor fluminense conseguiu notável influência, não apenas no 

que se refere aos seus escritos, que à época eram já reconhecidos como relevantes para o 

entendimento do Brasil – mormente após a publicação de um dos seus principais livros 

Populações Meridionais do Brasil
28

 -, mais também na esfera estatal. Esta influência, 

inclusive direta, na produção de políticas públicas na chamada Era Vargas pode ser notada no 

desenho de nossa legislação social do período. O jogo de forças políticas que confluíram na 

elaboração das leis em questão não permitira que estas fossem o espelho dos desejos de 

Oliveira Vianna, mas refletiram muitas de suas ideias, ainda que com modificações ou mesmo 

recusas
29

. 

                                                 
27

 Fundado por Alvares de Azevedo (TORRES, V., opus cit., p. 37). 

28
 O livro já estava praticamente pronto na década de 10 do século passado, tendo sido publicado, em partes e 

na forma de artigos, em algumas edições da Revista do Brasil, nos anos que findavam a década em questão. A 

primeira edição data de 1920, da editora Monteiro Lobato. 

29
 Oliveira Vianna explicitou as dificuldades que passou para conseguir fazer valer suas intenções quando 

participava de funções públicas de caráter técnico. Nos seus livros escritos neste período de sua vida - 

basicamente anos 30 e 40 do século passado -, as disputas pela hegemonia das suas propostas no que respeita 

a nossa legislação social, são claramente apresentadas na sua bibliografia deste momento. 
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 Neste momento de sua vida, tendo contato mais íntimo com a literatura que versava 

sobre o corporativismo e questões correlatas, Oliveira Vianna escreveu os seguintes livros: 

Problemas de Direito Corporativo (1938), Problemas de Direito Sindical (1943) e o post 

mortem Direito do Trabalho e Democracia Social, lançado em abril de 1951
30

. Escreveu e 

publicou ainda os seguintes livros: Pequenos estudos de psicologia social (1919), Evolução 

do povo brasileiro (1923), O occaso do império (1925), O Idealismo da Constituição (1927), 

O crédito sobre o café (1927), Problemas de política objetiva (1930), Raça e Assimilação 

(1932), Evolução das instituições políticas do Brasil (1935)
31

, As novas diretrizes da política 

social (1939), Instituições Políticas Brasileiras, seu último livro publicado em vida, em 1949, 

e os póstumos Problemas de Organização e Problemas de Direção (1952), Introdução à 

História Social da Economia Pré-Capitalista no Brasil (1958), História Social da Economia 

Capitalista no Brasil (1987). 

 No campo acadêmico, foi membro de importantes instituições, no âmbito nacional, 

como a Academia Brasileira de Letras - sua entrada nesta “casa” foi, inclusive, motivo de 

manifestação elogiosa da parte da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em 

carta de 29 de maio de 1937 (vide Foto I) - e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB), e internacional, como a Société des Américanistes de Paris, o Instituto Internacional 

de Antropologia e a Sociedade de Antropologia e Etnologia do Porto. 

Em 28 de março de 1951, tal como indica o último movimento da “folhinha-

calendário” (vide foto II, nos Anexos) no espaço de trabalho e leitura de sua residência em 

Niterói e por ampla divulgação na imprensa, faleceu aquele que, desde sua época, pode ser 

considerado um dos mais controversos intelectuais brasileiros. 

 

 

 

  

                                                 
30

 A referência quanto ao mês de publicação de Direito do Trabalho e Democracia Social consta numa nota 

publicada no jornal Letras Fluminenses, de março/julho de 1951.  

31
 Versão ilustrada para o japonês por Shenesuke da 3ª parte do livro Instituições Políticas Brasileiras. 

Associação Nippon-brasileira, n. 26, 48 p., dez. 1935 
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As ideias não brotam de repente na cabeça dos homens, vindas 

do nada, de uma forma ou de outra, são sempre frutos da 

época. As ideias apontam para diferentes tomadas de posições 

por parte de contemporâneos que tem como matéria prima 

uma mesma totalidade social, ou seja, um mesmo conjunto de 

situações, sejam políticas, econômicas, filosóficas, éticas, 

científicas ou de outras naturezas, que é objeto do seu 

cotidiano, de suas reflexões, de seus consensos e dissensos. A 

constatação da existência de ideias divergentes numa mesma 

época permite compreender as lutas nela em curso, na medida 

em que revelam aproximações e rupturas, aversões e 

preferências por sistemas de pensamento determinado 

(político, econômico, jurídico, etc.), possuindo, portanto, 

implicações práticas, teóricas e ideológicas. (ALVES FILHO; 

PENNA, L., s.n., p. 15). 

 

II - Contextualização histórica: Oliveira Vianna e a formação de um pensamento crítico 

no Brasil na primeira metade do século XX 

 

 Por princípio metodológico, tal como indicamos na Introdução, entendemos que os 

atores sociais devem ser compreendidos a partir de uma temporalidade determinada, evitando 

trilhar o caminho, ainda recorrente, inclusive na academia, do cronocentrismo
32

, num 

processo de julgamento do passado a partir de valores e critérios do presente, tidos como 

superiores aos do pretérito.  

Trataremos nesta parte da nossa Dissertação do contexto histórico
33

 atinente ao recorte 

temporal pertinente – duas últimas décadas do século XIX a meados do séc. XX -, elegendo 

determinados “marcos”, fatos e acontecimentos que consideramos importantes para o 

entendimento da gestação e desenvolvimento do pensamento crítico da primeira metade do 

século passado, tratando em especial do autor central do presente estudo, Oliveira Vianna. 

Não temos por propósito construir uma exaustiva narrativa histórica do período em 

questão, mas indicar um caminho de entrada para o pensamento de Oliveira Vianna, a partir 

da dissertação acerca de determinados “marcos” e acontecimentos históricos que entendemos 

serem relevantes sem, contudo, pretender esgotar ou mesmo perpassar todos os “marcos” 

comumente delimitados pela historiografia para o momento em tela. Neste sentido, a 

                                                 
32

 Utilizamos o conceito “cronocentrismo” para chamar atenção para a temporalidade dos fenômenos sociais. 

Embora a ideia não seja nova nas ciências sociais, o uso deste termo ainda é pouco frequente na literatura 

nacional e internacional desta área. Existem alguns textos acadêmicos, e.g. Peter Baehr (2010) e Paul Rock 

(2005), que apontam como referência no que diz respeito ao conceito em questão, o livro Narrative and 

Freedom. The Shadows of Time (Yale University Press: 1996), do autor eslavo Gary Saul Morson. 

33
 Compreendemos que contexto histórico diz respeito ao conjunto de situações econômico-sociais e culturais 

específicas em tempo e espaço e que disponibilizam referências para a ação social e, mais amplamente, para 

produção e reprodução das condições do existir coletivo. 



40 

 

abrangência de certos momentos nesta parte do nosso estudo será variável dependente da sua 

correlação com a obra de Oliveira Vianna e, mais especificamente, com a parcela desta obra 

tratada nesta Dissertação. 

 O autor saquaremense foi concebido num momento de declínio da economia do café 

de sua terra natal, então ainda ligada fortemente ao trabalho escravo numa configuração que 

se contrapunha às novas necessidades capitalistas, majoritariamente baseadas no trabalhador 

assalariado. Era mais ao sul do Brasil, especialmente no oeste paulista, que o café frutificou 

numa economia mais dinâmica e em crescente expansão, como pela participação de 

imigrantes a suprir as novas demandas de mão de obra. (ALVES FILHO, s.d., p. 34-35). 

Pensamos que no final do século XIX, o contexto sociopolítico brasileiro pode ser 

demarcado, em nosso recorte, pelo desenvolvimento das campanhas republicanistas, 

especialmente após 1870. Neste mote, os acontecimentos que culminaram com o fim do 

regime monárquico e a proclamação da República
34

 seriam, a partir de então, entendidos 

basicamente sob dois prismas interpretativos, de um lado os que salientavam as virtudes do 

movimento republicano como determinante e, de outro se evidenciavam os que sustentavam a 

ideia da “farsa republicana”, à medida que os novos “revolucionários” seriam compreendidos 

como re-atualizadores dos sucessivos erros cometidos pela elite política do regime anterior. 

Apesar das divergências interpretativas, o Brasil conheceu a instauração formal de novas 

instituições políticas e sociais baseadas em princípios teóricos europeus. (ALVES FILHO; 

PENNA, L., s.d., p. 25). 

 Um dos princípios organizativos mais fundamentais adotados por nossos 

“revolucionários” republicanos foi o ideal federalista, baseado na autonomia administrativa 

local. O fundamento centralizador fora rechaçado como incapaz de promover a unidade e a 

organização moderna e eficiente ao Brasil vislumbrado: 

[...] a centralização era sinônimo de desmembramento, enquanto que a 

descentralização era a garantia da unidade. Unidade na diversidade, porém, 

conveniente para as forças que monitoravam aquele projeto pouco a pouco 

conformado e pronto para atender aos apetites dos grupos que dominavam a política 

e os acordos de então. (ALVES FILHO; PENNA, L., s.d., p. 25). 

 

                                                 
34

 É interessante notarmos a relevância da participação dos militares em nossa política republicana. Apenas 

para ficarmos no recorte temporal deste trabalho, podemos citar como exemplo a própria Proclamação da 

República, a “Revolução de 1930” e o golpe que culmina com a renúncia de Vargas e no fim do Estado Novo. 

Um trabalho bem detalhado apesar de conciso sobre esta temática, num prisma que privilegia a organização 

interna dos militares, é o trabalho de José Murilo de Carvalho intitulado “As forças armadas na Primeira 

República: o poder desestabilizador”, publicado em FAUSTO B. (direção), O Brasil republicano: sociedade e 

instituições (1889-1930). Tomo III, vol. 2. Rio de Janeiro: Difel/Difusão Editorial, 1977. 
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Num processo gradual de “inviabilização” do regime monárquico, os republicanos 

atingem o governo estatal, iniciando a formação de um Estado Federal Republicano, então 

intitulado Estados Unidos do Brasil. 

Uma questão importante a ser ressaltada no processo histórico que culminou com a 

tomada do Poder pelos republicanos diz respeito à participação popular no êxito 

republicanista. Como é já recorrente na historiografia, a Proclamação da República ocorreu 

com baixa participação popular, que teria sido “arranjada de última hora” (CARVALHO J., 

1987, p. 70). Entretanto, deste fato não se deve deduzir a ausência de povo político ou mesmo 

sua baixa participação nos acontecimentos de permitiram a queda Regime Monárquico: 

[...] Mesmo durante o período mais tranquilo do Segundo Reinado, houve momentos 

de agitação popular, como durante a crise que levou ao rompimento com a 

Inglaterra
35

 e em especial durante a Revolta do Vintém
36

, em 1880. Nesta última, 

uma multidão de mais de cinco mil pessoas reuniu-se no centro da cidade [do Rio de 

Janeiro], arrancou trilhos de bondes e pedras do calçamento das ruas, construiu 

barricadas, lutou contra a política. Três mortos e mais de vinte feridos resultaram do 

conflito. Mais perto da República, a campanha abolicionista
37

 também teve 

momentos de intenso envolvimento popular em comícios, demonstrações perante a 

Câmara, desfiles comemorativos. (CARVALHO, J., 1987, p. 70). 

 

Conforme apontamos anteriormente, Oliveira Vianna vivenciou a transição e 

constituição formal da nossa República, tendo elaborado e publicado muitos dos seus textos 

no período compreendido entre as décadas de 20 e 40 do século passado. Especialmente este 

último momento pode ser definido, no cenário nacional, pelo desenvolvimento de novas 

instituições sociais visando o atendimento das demandas capitalistas, caracterizando o 

chamado processo de modernização econômica e, no plano internacional, pela crise do 

liberalismo em suas faces econômica – e.g. ideias associadas ao chamado laissez-faire no 

plano mercadológico - e política – principalmente a democracia de corte liberal. Em poucas 

palavras, estes “tempos eram de crise e palavras como decadência e atraso passavam a 

circular no vocabulário político internacional de forma intensa.” (GOMES, A., 1998, p. 491). 

Aqui faremos uma breve pausa em nossa narrativa para chamar a atenção para a noção 

de “crise” que utilizamos anteriormente e iremos nos valer ao longo da presente Dissertação. 

O historiador alemão Reinhart Koselleck (1923-2006), então professor de teoria da história da 

                                                 
35

 As relações do Brasil com a Inglaterra eram tensas pelo menos desde 1830 com o término do limite temporal 

para a efetivação do acordo anti-tráfico de escravos de 1827. O ano de 1863 foi um marco do ápice deste 

conflito com o rompimento das relações com a Inglaterra (GEBARA, 2004). 

36
 A Revolta do Vintém ocorreu na então Capital Imperial, Rio de Janeiro, como reação popular à cobrança de 

vinte réis nas passagens de bonde. 

37
 No contexto de crise do Império, a Campanha Abolicionista, iniciada no fim do século XIX, tinha por objetivo 

abolir a escravidão no Brasil. Joaquim Nabuco e José do Patrocínio foram alguns dos seus principais defensores. 
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Universidade de Bielefeld, procurou conceituar a noção de crise, evidenciando que em 

momentos deste gênero, a decisão é uma questão em aberto e nos remete ao futuro: 

Pertence à natureza da crise que uma decisão esteja pendente mas ainda não tenha 

sido tomada. Também reside em sua natureza que a decisão a ser tomada permaneça 

em aberto. Portanto, a insegurança geral de uma situação crítica é atravessada pela 

certeza de que, sem que se saiba ao certo quando ou como, o fim do estado crítico se 

aproxima. A solução permanece incerta, mas o próprio fim, a transformação das 

circunstâncias vigentes – ameaçadora, temida ou desejada -, é certa. A crise invoca a 

pergunta ao futuro histórico. (KOSELLECK, 2000, p. 111). 

 

 Em tese de doutorado, Alves Filho (1997) apresentou uma apropriação criativa muito 

singular no que respeita a confluência das ideias de paradigma, de ideologia e de crise. Grosso 

modo, remete a noção de “crise” histórica no tempo presente a um momento de incertezas de 

natureza ideológica que se configuram por um declínio da aceitação de determinados 

paradigmas sociais de uma época; em poucas palavras, num momento de “crise de paradigma 

ideológico” as certezas de uma dada ideologia são questionadas a medida que não se mostram 

mais suficiente para responderem aos novos imperativos sociais, políticos e econômicos. 

 Em síntese, entendemos que “crise”, num determinado momento histórico, não 

representa apenas um período de incertezas e decisões em aberto, mas também de construção 

de novas ideias e arranjos sociais em resposta às novas necessidades de uma época, 

ensejando, portanto, um questionamento do presente e uma projeção do futuro. 

 Prosseguindo a narrativa histórica, pensamos que numa dimensão mais ampla e 

internacional relativa ao pensamento político e social, o século XIX e a maior parte do século 

passado
38

 poderiam ser caracterizados, como apontou Sheldon S. Wolin (1974[1960]) pelo 

desenvolvimento e fortalecimento da ideia do grupo sobre a do indivíduo per si, em outras 

palavras, “pelos problemas da comunidade e da organização”
39

: 

El pensamiento político y social de los siglos XIX y XX se centró, en gran medida, 

en el intento de reformar el valor de la comunidad; es decir, de la necesidad de los 

seres humanos de vivir en relaciones más íntimas entre sí, disfrutar de vínculos más 

efectivos, experimentar alguna solidariedad más estrecha que la que parecía 

dispuesta a conceder la naturaleza de una sociedad urbanizada e industrializada. 

(WOLIN, 1974, p. 389). 

 

                                                 
38

 Quando nos referimos à “maior parte” do século XX, entendamos o período até a década de 60, quando da 

publicação do original de Wolin (1974) e abrangendo o período histórico que nos interessa neste momento. 

Não trataremos, portanto, do desenvolvimento das ideias em questão no período posterior à data 

mencionada. 

39
 A ideia de organização foi utilizada por pensadores da política de forma muito diversa, expandindo um 

espectro de matrizes muito variado, indo de perspectivas “conservadoras” e contrarrevolucionárias, como em 

Maistre e Bonald a posições revolucionárias, como em Lênin (WOLIN, 1974, p. 390). 
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 Essa conformação histórica, marcada, como qualquer outra, por disputas e conflitos 

em torno da legitimidade dos rumos que deveríamos seguir num país que inseria, muito 

perifericamente, a maior parte da sua população ao chamado, à época, “progresso” 

econômico, cultural e científico
40

, ainda que obliterado por crises sistêmicas do capitalismo, 

propiciou a formação de um pensamento crítico voltado à discussão acerca da “realidade” 

brasileira, seus dilemas e, se nossas tensões sociais tradicionais forem entendidas como 

transponíveis, propostas de soluções. Este processo se desenvolveu através da apropriação 

singular, criativa, de teorias e a invenção de novas, numa circulação global e internacional de 

ideias. Se, várias destas noções, conceitos e teorizações partícipes do chamado pensamento 

social e político brasileiro mantêm, em graus distintos, relevância e atualidade, várias outras 

estão totalmente desacreditadas no campo científico, como as reflexões fundadas nas ideias de 

evolucionismo e/ou de “raça” (ALVES FILHO; PENNA, L., s.d., p. 15-16). 

 Concordamos com Alves Filho e Penna (s.d.) que o livro, de autoria coletiva, A 

margem da história da República, publicado em 1924, pode ser elencado como um produto 

representativo da temporalidade e do pensamento mais amplo nos quais Oliveira Vianna 

estava inserido. Reunindo vários intelectuais, como Celso Vieira, Gilberto Amado, Jonathas 

Serrano, José Antonio Nogueira, Nuno Pinheiro, Oliveira Vianna, Pontes de Miranda, Ronald 

de Carvalho, Tristão de Athayde e Vicente Licínio Cardoso, a obra em tela, denominando 

seus autores, no respectivo prefácio, como “a geração que nasceu com a República”, buscou 

iluminar em seus artigos componentes diagnósticos e prognósticos acerca da “realidade” 

nacional. Sinteticamente, os artigos confluem para a ideia da necessidade de promovermos 

mudanças através de reformas:  

Falava-se em organizar o país, acabar-se com as desavenças internas, em lutar contra 

o individualismo, na necessidade de manter a unidade nacional, no despreparo do 

povo e na falta de consciência cívica das classes dirigentes (ALVES FILHO; 

PENNA, L., s.d., p. 18). 

 

Não pretendemos, contudo, sugerir uma unicidade matricial de pensamento entre os 

autores ou mesmo, mais genericamente, do que podemos entender como a “geração” de 

Oliveira Vianna, mas evidenciar a preocupação compartilhada no que se refere aos nossos 

dilemas e tensões sociais formadoras de uma sociedade que desenvolvia, ao menos formal e 
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 A ideia de “progresso” está diretamente ligada à noção de modernização, que entendemos, segundo a 

definição de Ruben George Olivien (1982), como uma ideologia fundada na a-historicidade e linearidade das 

transformações sociais, gerando um modelo dicotômico e etnocêntrico de acontecimentos complexos. Esta 

noção, quando utilizada por estudiosos, tendencialmente “não passa de uma ideologia que procura mascarar 

as causas da situação dos países subdesenvolvidos, propondo características culturais como sendo 

responsáveis por seu atraso” (OLIVIEN, 1982, p. 38).  
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institucionalmente, a República a partir de uma tradição fundada em relações sociais de 

produção de caráter pré-capitalistas (ALVES FILHO; PENNA, s.d., p. 19). No que respeita à 

objetividade crítica acerca dos fatos que engendraram a nossa República, Emília Viotti da 

Costa (1977) sustenta que esta “geração” seria 

mais apta do que a anterior para avaliar os acontecimentos que tinham culminado 

com a Proclamação da República. Era fácil para os homens desta geração, mesmo 

para os monarquistas, atribuir aos políticos do Império as deficiências do regime. 

[...] O fato de alguns historiadores tentarem, nesta época, reabilitar a Monarquia, 

abriria novas perspectivas para o estudo do Império, possibilitando uma análise mais 

objetiva de alguns dos problemas que até então não tinham sido suficientemente 

estudados pelos homens da geração precedente, diretamente comprometidos com o 

processo e portanto mais apaixonados e facciosos e que ou se limitavam a criticar o 

Poder Pessoal e o Imperador ou atribuíam a fatores meramente acidentais a 

proclamação da República. (COSTA E., 1977, p. 260). 

 

A “geração” a que fazemos referência foi influenciada por variados autores que, 

mesmo na atualidade, são comumente re-acionados por acadêmicos que pretendem investigar 

o momento histórico a que nos referimos. Desta forma: 

[...] figuras como as de Tavares Bastos, André Rebouças, Joaquim Nabuco e Rui 

Barbosa, de um lado; e as de Medeiros e Albuquerque, Rangel Pestana, Silva Jardim 

e Benjamin Constant, de outro, tiveram forte presença junto aos que surgiam 

embalados pelos acontecimentos marcantes das duas últimas décadas do século 

dezenove. (ALVES FILHO; PENNA, L., s.d., p. 19). 

 

Pouco após a Proclamação da República brasileira (1889), foi promulgada a nossa 

primeira Constituição republicana (1891), ancorada em princípios formalmente democrático-

liberais, tais como: (1) o fundamento da descentralização administrativo-territorial – 

federalismo -, indo de encontro ao pilar do “unitarismo” Imperial (MONTEIRO H., 1990) 

possibilitando maior campo de autonomia às elites locais; (2) adoção do sufrágio universal e 

periódico em todos nos níveis estatais, ainda que privando os analfabetos deste direito. Novos 

direitos foram instituídos na letra da lei, mas não foram cristalizados enquanto nova 

mentalidade no povo. Se o maior número passava a ter acesso ao voto, parte massiva da nossa 

população continuava à mercê dos interesses dos grandes proprietários rurais, das elites 

locais, num contexto de economia basilarmente agrária, permitindo o prosseguimento de um 

domínio histórico então sob nova configuração econômico institucional. Além desta 

característica dissonante do ponto de vista teórico liberal da época, a própria contabilização 

dos votos era objeto de manipulação e falseamento. O país “legal” contrapunha-se ao “real”. 

Neste aspecto, o historiador Boris Fausto sustenta que 

a democracia política [da Primeira República] tinha um conteúdo apenas formal: a 

soberania popular significava a ratificação das decisões palacianas e a possibilidade 

de representação de correntes democratizantes era anulada pelo voto descoberto, a 

falsificação eleitoral, o voto por distrito e o chamado terceiro escrutínio, pelo qual os 

deputados e senadores cujos mandatos fossem contestados submetiam-se ao 
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reconhecimento de poderes por parte da Respectiva Casa do Congresso” (FAUSTO, 

1987, p. 233) 

 

No plano geral, a Nova Carta Constitucional dirimiu direitos sociais até então vigentes 

em prol de uma ortodoxia liberal. José Murilo de Carvalho citou alguns exemplos desta 

exclusão de direitos, como a retirada de um dispositivo legal da Constituição Imperial que 

versava sobre a obrigatoriedade estatal nos socorros públicos. Carvalho também salienta que 

esta mesma inspiração exclusivista e liberal motivou a formação do nosso Código Criminal de 

1890, como com a proibição de greves e associações operárias. Nesta temática, sustenta o 

historiador em tela:  

A República, ou os vitoriosos da República, fizeram muito pouco em termos de 

expansão de direitos civis e político. O que foi feito já era demanda do liberalismo 

imperial. Pode-se dizer que houve até um retrocesso no que se refere a direitos 

sociais. (CARVALHO, J., 1987, p. 45). 

 

Já nos primeiros governos eleitos da nossa então recente República, a forte influência 

ativa no Estado por parte das elites rurais, sob a hegemonia dos cafeicultores de São Paulo, 

fez-se sentir, por exemplo, em estratégias como a “política dos governadores” a partir do 

mandato presidencial de Campos Sales (1898-1902) (MENDONÇA, S., 1990) e o “Convênio 

de Taubaté” (1906). A primeira configurou uma aliança política de apoio mútuo entre os 

governos estaduais e a suas bases oligárquicas com o governo federal, contribuindo para 

prolongar um pouco mais a chamada política dos coronéis – coronelismo
41

 -, “congelando” a 

competição nos estados, pois, após o pacto, os grupos no Poder “adquiriam condições de 

eternização nos governos estaduais” (LESSA, R., 1988, p. 109). A segunda estratégia visou 

apoiar os cafeicultores com medidas de intervenção estatal visando minimizar as variações 

depreciativas e maximizando as respectivas cotações ascendentes. 

Naquele tempo, no pós-Proclamação da República, a então jovem “geração que nasceu 

com a República” defrontava-se com uma inquietude resultante da senda nacional; as 

promessas republicanas pareciam não se efetivar, ainda que diversos republicanistas 

propalassem o contrário ou, ao menos, compreendessem o momento como um estágio num 

processo de progresso das instituições federativas e representativas liberais. Neste cenário 

político marcado por dúvidas quanto ao novo regime formalmente liberal-democrático que 

partícipes desta nova geração vão se posicionar criticamente. O autor central da nossa 

                                                 
41

 Entendemos por “coronelismo” as relações de reciprocidade em troca de benefícios entre o poder público e 

os chefes locais, “coronéis”, mormente senhores de terra. Do coronelismo devirão, por exemplo, o 

mandonismo local (LEAL, V., 1975, p. 20). Apesar desta influência, o sistema coronelista representou muito 

mais a decadência dos senhores de terra do que a sua “vitalidade”, como demonstrou Victor Nunes Leal: “é o 

sacrifício da autonomia municipal que ele [“coronel”] se tem alimentado para sobreviver” (Idem, ibid., p. 57). 
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dissertação pode ser categorizado como um destes novos atores sociais críticos aos fenômenos 

e circunstâncias em que viviam (ALVES FILHO; PENNA, s.d., p. 22-23). 

Nos primórdios do século XX, uma parcela da população brasileira até então 

obscurecida nos processos políticos de maior envergadura, começa a despontar com maior 

visibilidade enquanto resistência, mesmo que circunstancial e limitada, a determinadas ações 

dos governos republicanos de Afonso Penna (1906-1909), Hermes da Fonseca (1910-1914), 

Wenceslau Brás (1914-1918). A Revolta da Vacina (1904) 
42

, os acontecimentos 

influenciados pelo anarco-sindicalismo (1906-1917) e a Revolta da Chibata
43

 são 

representativos deste momento e foram energicamente repreendidos pelo Estado. 

Complexificando o cenário de incertezas desta nova geração, vivenciaram o 

acirramento das competições por novos mercados entre as principais potências econômicas da 

época, emergindo impasses que, no extremo, conflagraram o primeiro grande conflito de 

proporções mundiais, utilizando-se das mais modernas tecnologias como meio de sobrepujar 

o adversário político-econômico. Por volta dos 21 anos de idade, Oliveira Vianna vivenciara a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918), da qual o Brasil participou num segundo momento. 

Num momento de guerra de proporções mundiais, um país como o Brasil, então 

predominantemente produtor de bens primários, especialmente o café, seria afligido 

fortemente por uma drástica queda nas vendas internacionais, resultando na necessidade de 

viabilizar um mercado interno mais amplo e de industrializar um país dependente da 

                                                 
42

 Desencadeada pela obrigatoriedade da vacinação, a Revolta da Vacina foi uma reação popular para muito 

além da vacina. Já desde os primórdios da nossa República, os descontentamentos cresciam nas camadas 

desprivilegiadas, secundarizadas e mesmo excluídas dos benefícios do desenvolvimento técnico-científico da 

época poderia prover. A então capital da República passava por reformas de grande monta, demolindo não 

apenas as moradias populares que estavam no caminho do “progresso” dos bulevares franceses, mas também 

o cotidiano e os laços de pertencimento das camadas mais populares com os seus lugares de moradia e de 

convivência. Vivia-se num momento de fortalecimento do discurso médico-científico-disciplinador através do 

qual nossas elites dirigentes referendaram a formação de políticas públicas que causaram intensas 

transformações no Brasil da época, especialmente na Capital. É neste cenário que emergem os chamados 

“higienistas” com as suas novas preocupações ligadas a “saúde”, principalmente advindas com as novas 

descobertas da medicina sobre a existência microbiana, culminando com o temor de contaminação para muito 

além das casas nobres, indo para a intimidade das habitações dos trabalhadores (LIRA, J., 1991). Em resumo, 

são preocupações de cunho médico que visam tornar a cidade mais higiênica apartando as “condições 

insalubres”, segundo o discurso oficial, mas que, na prática, significou muito mais que “objetividades médicas” 

(BENCHIMOL, 1982; LIRA, J., 1991). Esta ideia higienizadora perpassa não somente pelas habitações mas várias 

outras esferas de convivência, como nas fábricas com o nascimento da noção da “fábrica higiênica” (RAGO, 

1997). São os novos poderes que, referendados por novos saberes científicos (CUNHA, M., 2003), contribuíram 

para os descontentamentos populares na República. 

43
 Liderada pelo marinheiro João Cândido Felisberto, a Revolta da Chibata, ocorrida no fim de 1910, 

reivindicava o fim o açoitamento dos marinheiros como forma de disciplinamento.  
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importação de bens de maior agregado tecnológico. Este processo não ocorreu sem conflitos, 

(1) de um lado esta necessidade mercantil rechaçaria a ideia da vocação agrária brasileira, 

sustentada, mormente, pelas elites econômicas agraristas, e, (2) de outro produziria mais 

intensamente um novo ator social, o operariado, que, por exemplo, influenciado por ideias 

oriundas dos movimentos sindicais do exterior, alcançam maior visibilidade através de atos de 

resistências às novas condições de trabalho, que caminhavam juntas com a escassez de 

políticas públicas adequadas à um país que se industrializava gradualmente. 

No pós Primeira Guerra, o cenário internacional era marcado pelo fordismo como 

novo método de produção econômica, pela comercialização do rádio como um dos principais 

meios de comunicação em massa, e, nacionalmente, a alternância da hegemonia 

mercadológica britânica pela norte-americana, a complexificação da produção do café foram 

marcos importantes, o desenvolvimento do processo de substituição das importações, o 

crescimento industrial e a intensificação dos atos e movimentos sociais de resistência às 

condições trabalhistas, de moradia, de saúde e da falta de políticas públicas que efetivassem 

os ideais republicanos foram importantes “marcos” históricos do período. 

A Primeira Grande Guerra impôs, de forma ainda mais intensa do que o fim do século 

XIX com as mudanças que levaram a proclamação da República brasileira, a necessidade de 

planejar o nosso devir. Este foi período ainda mais propício para o crescimento das 

explanações acerca do caminho nacional a ser seguido, abrira-se um novo processo de 

reflexão e ação política mais vigorosos que os vivenciados no fim do século XIX, como a 

propalada defesa do abolicionismo e do republicanismo (ALVES FILHO; PENNA, L., s.d., p. 

25). 

Notamos, por conseguinte, um franco desenvolvimento e publicização das críticas à 

nossa República, grosso modo, em proporção similar ao transcorrer das suas primeiras 

décadas; eram críticas que partiam quer do interior quer do exterior do sistema político 

vigente. Novas questões foram trazendo à tona demandas de variadas ordens frente às quais as 

nossas elites políticas não poderiam mais relegar ao “exílio”. (ALVES FILHO; PENNA, L., 

s.d., p. 28). 

 Uma das reações mais contundentes na esfera governamental da Primeira República 

pode ser identificada com a reação de Nilo Peçanha, caracterizando uma tentativa de 

reorganizar um sistema político fundado no apoio das grandes oligarquias rurais. Entretanto, 

principalmente no pós-Primeira Guerra Mundial, não era possível, mesmo em médio prazo, 

acalentar os descontes, sejam os das oligarquias tidas como não centrais sejam de outras e 
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muito mais numerosas frações da população. Os conflitos são cada vez mais evidentes. 

(ALVES FILHO; PENNA, L., s.d., p. 29). 

 Na última década da Primeira República os descontentamentos são potencializados em 

muito graças à crescente publicização dos limites do novo regime em sua capacidade de 

atender às diversas e mesmo conflitantes demandas que emergiam. Dentre os principais 

conflitos e suas resultantes da década de 20 do século passado, salientamos o desagrado de 

considerável quantitativo dos militares - culminando com a Revolta dos Tenentes - e das 

principais oligarquias – a criação do Partido Democrático (PD) foi uma resultante -, dos 

trabalhadores bem como a gênese da chamada Aliança Liberal: 

Os de dentro do sistema ajudavam, limitada e cuidadosamente, aos que de fora 

teimavam em ingressar nesse cenário de luxo, beleza, e decadência. Os de fora, 

figuravam nas camadas populares. Eram os trabalhadores, gente que ou derivava do 

contingente de imigrantes ou provinha de uma população mestiça com parcos 

ensinamentos e grandes preconceitos de que eram vítimas a vencer. (ALVES 

FILHO; PENNA, s.d., p. 29). 

 

 Internacionalmente, chamamos a atenção para a importância da queda do regime 

czarista e a subsequente Revolução Russa de outubro de 1917 no desenvolvimento das 

demandas das camadas populares entre nós. Por exemplo, em terras niteroiense, por volta de 4 

anos e meio após a citada revolução de outubro, experienciamos a formação do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB). (ALVES FILHO; PENNA, L., s.d., p. 29). 

 No contexto de críticas crescentes às condições socioeconômicas de parcelas 

numerosas da população brasileira, um acontecimento importante contribui para o 

desenvolvimento deste cenário, a chamada Coluna Prestes (1925-1927). Originada no 

descontentamento da jovem oficialidade militar, expressa em revoltas como as do 18 do Forte, 

em Copacabana – Rio de Janeiro (1922), foi comandada centralmente por Luís Carlos Prestes, 

conhecido a partir de então como o “Cavaleiro da Esperança”, percorrendo grande parte do 

território nacional em direção ao interior, conseguindo transpor várias resistências militares 

estatais e paraestatais, como os “jagunços” – que lutaram na esperança de benefícios 

governamentais. Mais de vinte e cinco mil quilômetros percorridos até o começo de 1927, 

meses após o início do mandato do último presidente da Primeira República, o advogado 

Washington Luís (1926-1930), propalando críticas à miséria de grande parte do povo em 

nossa relativamente recente República, a Coluna Prestes dissipou-se. Enquanto propalador de 

crítica, foi um dos mais relevantes acontecimentos da década de 20, contribuindo para a 

tessitura social que possibilitaria a Revolução de 1930. 
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 Outro “marco” importante na segunda década do último findo século teve como palco 

o Teatro Municipal paulistano nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, contando com a 

participação de personagens como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-

Lobos, Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti. A Semana de Arte Moderna pretendeu configurar-

se como um divisor de águas no caminho de nos colocarmos em sintonia mais afinada com a 

modernidade da época. Temas diversos em diferentes áreas do conhecimento, como nas artes 

plásticas, na literatura, na música e na arquitetura, seus participantes propunham não apenas a 

rota da modernidade, mas um caminho, ainda que difuso e opaco, de a seguirmos 

criativamente, seja numa recusa seja numa assimilação particular, “antropofágica”, do 

moderno com relação ao Velho Mundo. 

A geração que nasceu com a República vivenciara o desenvolvimento de novas 

ideologias de forte apelo nacionalista que atingiu um dos seus ápices, no que respeita ao 

governo estatal, i.e., com os fascismos
44

 italiano – golpe de Benito Mussolini em 1922 - e 
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 Não há um consenso, nas ciências sociais e na história acerca do conceito de fascismo e alguns estudiosos, 

sob muitas ressalvas, definiram o termo. A complexidade do uso e dos fenômenos sociais a que comumente 

fazem referência, torna o “fascismo” uma palavra amorfa, quase desprovida de sentido acadêmico. Visando 

conceituar o termo em questão, Leandro Konder o entende como um movimento e uma ideologia que 

surgiram num momento específico do desenvolvimento capitalista – fase “imperialista” - e, grosso modo, 

podem ser caracterizadas de “antiliberais”, “antissocialistas”, baseando-se em mitos “irracionalistas”, que são 

pareados a processos “racionalistas-formais” (KONDER, 1979, p. 21). Pensamos que esta definição ainda é 

razoavelmente abrangente e é fundado em “rótulos” tão ou mais abrangentes que o conceito que propõe 

delimitar. O historiador Roderick Stackelberg, em livro dedicado ao estudo das condições sociopolíticas que 

permitiram o desenvolvimento do fascismo alemão, delimita mais claramente o que seja fascismo enquanto 

um “tipo-ideal” – do qual as experiências seriam mais ou menos próximas -: “foi um movimento político (e, 

mais tarde um sistema de governo) para criar apoio de massa, por meios radicais e violentos, com fins 

antidemocráticos e contrarrevolucionários. [...] A ideologia fascista invocava as virtudes do nacionalismo, 

autoritarismo e militarismo, contra os valores revolucionários de liberdade e igualdade. [...] O radicalismo dos 

movimentos fascistas foi muitas vezes vinculado à escala da ameaça percebida da esquerda. Uma forma de 

racismo e xenofobia era comum a todos os movimentos fascistas. A busca da pureza étnica levava à rejeição da 

miscigenação e igualdade racial.” (STACKELBERG, 2002, p. 39-40). Partilhamos desta última definição para o 

propósito deste estudo, ainda que façamos uma ressalva, o “antidemocrático” a que Stackelberg faz referência 

não é muito claro no livro em referência, provavelmente diz respeito à liberal-democracia. Consideramos 

salientar este ponto, pois, inclusive na academia, é muito comum o uso de termos como “democrático” ou 

“antidemocrático” sem defini-los, como se “democracia” fosse um conceito político de forma e conteúdos 

unissonamente partilhados por todos os atores e coletividades que o reivindicam. Outra ressalva: tratamos do 

chamado “fascismo clássico”, ou seja, das experiências e das suas expressões teórico-doutrinárias tais como a 

alemã e a italiana, até a sua extinção enquanto regime político, marcadas pela derrota do “Eixo” na Segunda 

Guerra Mundial, portanto restringimos o alcance temporal do conceito. Este “recorte” teórico conceitual não 

pretender dar conta da complexidade e da extensão da temática à qual está associado, mas objetiva traçar, 

ainda que brevemente, uma orientação para o seu uso neste estudo. Um compêndio interessante sobre esta 

temática pode ser encontrado no livro Fascismo, organizado por Antônio Edmilson M. Rodrigues (1974). Este 

livro compreende um conjunto de pequenos textos de autores de diversas nacionalidades e perspectivas 
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alemão – Adolf Hitler chega ao poder como chanceler, passando em 1934 a “Führer” -. Ainda 

que hoje pareça contraditório, este cenário representou uma das expressões da modernidade 

de então.  

Como podemos notar, o período em que Oliveira Vianna viveu pode ser caracterizado 

por largas mudanças mundiais, seja no pensamento social e político, com o desenvolvimento 

de novas doutrinas – i.e. fascismos, corporativismos, rearranjos nos liberalismos -, seja nos 

processos de produção econômicos e na sua dinâmica, experienciando ainda uma crise 

econômica até então “sem precedentes”
45

 (DOBB M., 1974, p. 380), o crash da Bolsa de 

Valores de Nova Iorque (1929)
46

. 

As rivalidades políticas e sociais agravam-se ao fim da segunda década do século XX. 

Uma expressão deste acirramento foi a Aliança Liberal, formada em agosto de 1929 por 

apoiadores à eleição de Getúlio Vargas, para presidente e João Pessoa, para vice da 

República, no sufrágio de 1º de março de 1930. Desencadeada pelo rompimento da “política 

do café com leite” – acordo de alternância continuada do governo estatal entre São Paulo e 

Minas Gerais -, a Aliança Liberal capitaneou, de certa maneira, muitos descontentes com os 

“situacionistas”, aproximando-se dos militares, ainda que num último momento e como 

recurso final em caso de perda nas “viciadas” eleições da época. Mesmo repleta de suspeitas 

entre os seus partícipes, os aliancistas conseguiram obter êxito em sua empreitada: uma vez 

divulgada a vitória de Júlio Prestes e Vital Soares para a presidência e vice-presidência da 

República, a Aliança Liberal inicia os preparativos para o golpe de outubro de 1930 que 

colocaria o gaúcho de São Borja, Getúlio Vargas, no governo estatal. 

O debate político-intelectual desta década que se iniciara pode ser entendido a partir da 

ideia de processo histórico de desenvolvimento das críticas relativas à nossa nova República e 

aos rumos que deveríamos seguir. O ensaísmo
47

 era um modo de escrita privilegiado de 

                                                                                                                                                         
teóricas, como Fracisco J. C. Falcon, Otto Bauer, Talcott Parsons e Nico Poulantzas, abandando as diversas faces 

do fascismo, seja como experiência política seja com doutrina e so seus antecedentes históricos. 

45
 Tradução nossa. 

46
 O livro Manias, pânico e crashes: um histórico das crises financeiras, do economista Charles P. Kindleberger 

(2000) traz uma interessante análise dos fenômenos econômicos de crise num diálogo com a História. O autor 

sustentando a tese de que as crises financeiras são associadas aos auges dos ciclos econômicos num momento 

de especulação desmedida. Kindleberger relaciona a noção de “manias” – do campo da irracionalidade -, para 

compreender os acontecimentos especulativos e as suas possíveis e tendenciais crises num momento de ápice 

de um ciclo econômico. Este processo de crises seria comum ao longo da história. 

47
 O ensaísmo destes autores precisa ser entendido no contexto nacional de escassez das condições de 

formação acadêmica principal, mas não unicamente, na área das ciências sociais. Por exemplo, a Escola Livre de 
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expressão das críticas dos intelectuais que observavam, mais detidamente, os problemas 

nacionais da época. Outra característica dos estudiosos desta “geração” seria a tendencial 

presença, mesmo que não unanimemente, de traços do “pensamento conservador” 

(OLIVEIRA L., 1980, p. 52-53). Nas palavras da socióloga Lúcia Maria Lippi Oliveira, 

O pensamento da maioria dos intelectuais que produziram no inicio dos anos 30, tem 

lugar um debate que contrapõe os pares qualidade/quantidade, liberdade/igualdade, 

coletividade/indivíduo. Além disso, é nítida a percepção de um clima de crise, 

entendida não apenas como crise nacional, as também como parte do que seria a 

decadência do Ocidente, delineando-se, assim, os traços que marcaram 

profundamente a presença de uma matriz de pensamento do tipo conservador. 

(OLIVEIRA, L., 1980, p. 52-53). 

 

 Acerca da relação orgânica entre os autores partícipes do debate político-intelectual de 

1930 e o tempo em que viveram bem como e a sua potencial inserção no aparato estatal 

visando construir o país que almejam, Lúcia Lippi afirma: 

A maioria dos autores, independentemente de terem produzido um relato pessoal dos 

acontecimentos ou uma análise mais elaborada da conjuntura brasileira, está em dia 

com a tarefa que a sua geração se propôs, está pensando o momento político, está 

fazendo uso das alternativas de debate e luta política em sintonia com as 

transformações do seu tempo. E, após a Revolução de 30, na vigência de um período 

histórico de grande incerteza, esta plêiade de intelectuais está disposta a aceitar 

posições, tanto nos órgãos do Estado quanto em movimentos políticos, que lhe 

permitam desempenhar o papel da “boa” elite. (OLIVEIRA, L., 1980, p. 54). 

 

Nesta época, Oliveira Vianna era já reconhecido por seus textos sejam na forma de 

artigos, publicados em vários dos principais periódicos do então Distrito Federal, sejam na 

forma de livros. Se, por um lado, após a Revolução de 1930 o autor ocupou importantes 

cargos e funções na hierarquia estatal, por outro, salientamos que o autor de Populações 

Meridionais do Brasil posicionou-se publicamente contra qualquer tipo de golpe militar. Num 

diálogo entre Oliveira Vianna e um dos chefes do Club 3 de Outubro, que Vasconcelos Torres 

chamou atenção, e mais recentemente Alves Filho (s.d.) o cita, publicado no Diário da  Noite 

de 3 de julho de 1933, 3ª edição, é muito elucidativo. Vejamos a nota em questão: 

O sr. Oliveira Vianna, quando a chamada corrente tenentista julgou ter o 

governo nas mãos, naqueles dias agitados da visita dos esquerdistas a Petrópolis, foi 

procurado por um grupo de gofosos outubristas, com o major Távora à frente, a fim 

de que o ilustre sociólogo lhe arranjasse um bom programa. 

- Estamos com o governo nas mãos. Queremos agora um programa – 

disseram 

                                                                                                                                                         
Sociologia e Política de São Paulo inicia suas atividades em 1933. Outra questão importante foi a associação 

entre bacharelismo e a ineficiência-inércia da República Velha e ao arquétipo do estudioso na “torre de 

marfim”, alheio à nossa “realidade”. Por exemplo, Oliveira Vianna tentou se afastar da imagem de bacharel, 

ainda que tenha sido formado em Direito, procurando inserir-se no campo intelectual como “sociólogo”, ou 

seja, ligado a uma ciência que estaria potencialmente mais atenta à “realidade” social. (OLIVEIRA, L., 1980, p. 

53). 
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O Sr. Oliveira Vianna respondeu desde logo que tinha ali vários deles, Que 

escolhessem. 

- Um mais avançado – observou alguém. 

E o Sr. Oliveira Vianna entregou o que julgava ser o mais avançado. 

Já saíam satisfeitos os jovens ideólogos quando o Sr. Oliveira 

 Vianna observou:  

- Mas por esse programa não se admite a intromissão dos militares na 

política. 

Há um momento de vacilação: 

- E não se arranjara um outro que não seja assim? 

- Não – respondeu o sociólogo. – É um princípio que adoto... (Diário da 

Noite, 3 de julho de 1933, apud TORRES, V., p, 102) 

 

No quadro político-social internacional, ao Estado era concedido cada vez mais e 

maiores prerrogativas enquanto máquina política privilegiada de construção do mundo 

moderno das décadas de 30 e 40 do século XX. O liberalismo estava em crise, tendo sido 

obliterado por regimes como os fascismos da Europa Ocidental, sem, contudo, ter 

desaparecido da cena política. Nacionalmente, este movimento de fortalecimento estatal foi 

expresso, especialmente, no desenvolvimento dos governos da Era Vargas (1930-1945), por 

exemplo, no que respeita a políticas como as de incentivo à industrialização, à sindicalização 

e à ampliação previdenciária. Ao termo da época, uma das dimensões do “progresso” seria 

gradativamente entendida, mesmo que não em uníssono, pelo arquétipo do Estado 

centralizado e vetor privilegiado da economia. 

A Era Vargas pode ser dividida em dois grandes momentos, o primeiro de 1930 a 1945 

e o segundo de 1951-1954. Trataremos inicialmente do seu primeiro momento que pode ser 

subdivido em três períodos de acordo com a forma do governo: (1) “provisório”, (2) 

constitucional e (3) ditatorial
48

. Façamos algumas ressalvas que, embora simplórias, podem 

ser naturalizadas numa leitura mais linear: as noções utilizadas como marcadores de “épocas” 

desta “Era” tratam de três faces diferentes dentre as possibilidades de exercício 

governamental, não sendo, necessariamente, entendidas como excludentes e/ou 

complementares; objetivamente, “provisório” remete à ideia puramente temporal, 

“constitucional” à associação entre governo e promulgação ou outorga constitucional e 

“ditatorial” diz respeito à outra dimensão governamental, qual seja, a da sua relação com a 

“sociedade mais ampla”
49

. Portanto, a nomenclatura utilizada deve ser entendida como 

                                                 
48

 Entendemos por “ditadura” um sistema político no qual a possibilidade de participação nas decisões é 

limitada a pequeno número. (DAHL, R., 1970, p. 20).  

49
 Por questões conceituais, preferiremos adotar o termo “sociedade mais ampla” ou “sociedade global” 

quando tratarmos da aludida relação “Estado-sociedade”. Com isto pretendemos chamar atenção, e em 

consonância com nossa matriz epistemológica weberiana, para a compreensão do Estado como um 
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“destaque” de certa característica do exercício do poder, ainda que estejamos, a rigor, tratando 

de dimensões não lineares, que podem ser justapostas ou não de acordo com o contexto. 

No primeiro período, extinguiu-se os partidos políticos e adotou-se a prática de 

interventorias estaduais de modo a maximizar a centralização do poder, diminuindo a margem 

de ação política das oligarquias locais até então centrais – aos grupos oligárquicos 

secundarizados antes da “Revolução” poderia ser atrativo a perda de influência daquelas. Esta 

perda de influência ensejou, como reação, a questão da efetivação de um Estado 

constitucional, de tal forma que a constituinte enquanto leit-motiv apareceria “no correr de 

1931, somente depois que as oligarquias não conseguem se apossar do poder”. (CARONE, 

1973, p. 81). 

As elites de São Paulo ao terem perdido considerável margem de influência e atuação 

no Estado, aliam-se em oposição ao novo governo, reivindicando uma ordem “legal” e liberal 

ao Brasil. O ápice deste conflito expressou-se na Revolta Constitucionalista de 9 de julho de 

1932, em terras paulistas, da qual participaram diversos segmentos sociais, como industriais e 

estudantis. Em outubro do mesmo ano os paulistas perderem força de resistência para a ação 

militar estatal, entretanto, evidenciava-se a força das oligarquias paulistas. Uma das principais 

reivindicações paulistas foi atendida e o governo abriu a Constituinte. 

Promulgada em 15 de julho de 1934, a nossa segunda Constituição republicana, que 

tinha por base fundamentos liberais democráticos como o princípio representativo 

presidencialista e a república federativa, é um marco simbólico deste relativamente curto 

interregno formalmente mais liberal da Era Vargas. Ressaltamos que, da maior presença 

formal do liberalismo, o poder de intervenção estatal na economia era aumentado, como com 

a possibilidade de nacionalização de empresas estrangeiras. O componente corporativismo 

também estava presente, ainda que tenuemente, por exemplo, através da oficialização da 

representação classista na Câmara além da própria participação de representantes sindicais 

terem contribuído no processo de elaboração da Carta Constitucional de 1934. 

A influência do cenário político internacional da época, marcado pelo 

desenvolvimento, tal como mencionamos, de ideologias e regimes, de um lado, de forte apelo 

nacionalista, como os fascismos alemão e italiano, e de outro de conotação socialista ou, na 

terminologia frequente na historiografia, da experiência do “socialismo real” na URSS.  

                                                                                                                                                         
“subsistema” do social, evitando uma possível leitura essencialista do aparelho estatal. Na ciência política 

strictu sensu, autores como Norberto Bobbio (1987) costumam utilizar esta terminologia. 
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Em 1932 o Brasil conheceu uma das mais relevantes expressões da influência fascista 

e de sua apropriação por segmentos da nossa população, com a emergência da Ação 

Integralista Brasileira (AIB), que tinha dentre os seus principais expoentes, o escritor Plínio 

Salgado (1895-1975) e Raimundo Padilha (1899-1988). A defesa de um autoritarismo, 

nacionalismo e anticomunismo constituíram os principais vieses do seu posicionamento 

político. 

Seguindo em outra direção, em março de 1935 setores da sociedade inconformados 

com o governo e seu posicionamento político aos níveis nacional e internacional, deram 

origem à Ação Nacional Libertadora (ANL), tendo como um dos personagens centrais Luiz 

Carlos Prestes. A formação do que entendiam como um governo verdadeiramente popular era 

uma das pedras de toque da Ação. Pela considerável adesão a um movimento de oposição 

num Estado que, na prática, era tendencialmente repressor às vozes dissidentes, a ANL foi 

fechada em 11 de julho do mesmo ano da sua criação. Setores mais à esquerda da Ação 

organizaram, em reação, uma revolta que, pela repressão militar, durou poucos dias e 

reivindicava a legitimidade do governo estatal. Numa terminologia atualmente criticada mas 

ainda recorrente na historiografia, a chamada “intentona comunista”, mesmo já reprimida, foi 

utilizada como legitimador, via arquétipo do “fantasma comunista”, de uma nova ordem 

governamental através da divulgação, ao fim de 1937, do “Plano Cohen”, que seria um 

documento “comunista” que colocaria em risco o status quo nacional. 

Em 10 de novembro de 1937 Getúlio Vargas outorga a nossa terceira Constituição 

republicana, abrindo o início do período que denominamos “ditatorial” com o “Estado Novo”. 

A repressão à oposição, em qualquer uma das suas manifestações, seria ainda mais fortemente 

reprimida; as instituições mais características legislativas foram fechadas em todos os níveis - 

federal, estadual e municipal. O corporativismo
50

 – por exemplo via Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), que concedia variados direitos aos trabalhadores, passou a vigorar a partir de 

1943 – e o dirigismo estatal na economia foram ampliados legalmente e tidos como meios de 

solução da “questão social”
51

 entre nós. 

                                                 
50

 Entendemos que o corporativismo brasileiro não foi apenas uma simples transposição das influências 

externas de regimes como o fascismo italiano, até porque a própria noção de corporativismo é mais ampla que 

as suas experiências particulares (COSTA, S., 1986, p. 63). 

51
 Internacionalmente, a chamada “questão social” – uma problematização e tematização do conflito entre 

capital e trabalho – originou-se desde os primórdios da revolução industrial e havia sido trazida à tona por 

filósofos, pelo menos, se não antes, desde 1830. O forte desenvolvimento e complexificação da industrialização 

e da urbanização aliado à ampliação do sufrágio universal e do governo representativo algumas das principais 

foram variáveis que se conformaram num aprofundamento da questão social (JOLL, J., 1983, p. 45). Podemos 
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O Estado Novo representou, do ponto de vista discursivo e da produção de políticas 

públicas, um incremento da ideia de uma democracia social ou corporativa
52

, “entendida 

como superior à ‘democracia liberal’ vigente na Primeira República” (MARTINHO, 2006, p. 

68). Esta “nova” concepção de democracia
53

 amparava-se no princípio da valorização do 

coletivo sobre o indivíduo, sendo mediada por ideias como nação
54

 e, particularmente, 

“trabalho”, de tal forma que, na “Era Vargas”, os direitos trabalhistas e mais amplamente os 

ditos “sociais” seriam definidores de outra concepção de cidadania, se comparada à do 

individualismo liberal (MARTINHO, 2006, p. 70). Esta nova orientação política iniciada com 

maior força após 1930 e alavancada pós 1937, fundada no reconhecimento e definição por lei 

das categorias profissionais, que o cientista político Wanderley Guilherme dos Santos 

denomina de “cidadania regulada” (SANTOS, W., 1987). 

                                                                                                                                                         
encontrar variadas análises acerca da questão social na atualidade, num contexto marcado, por exemplo, pela 

globalização. A este respeito, ver, por exemplo, o livro Desigualdade e a questão social, organizado por 

Mariangela Belfiore-Wanderley et alii. 

52
 A concepção de democracia social ou corporativa deste momento no pensamento social e político brasileiro, 

tendo Oliveira Vianna como um dos seus principais estudiosos, foi ancorada pelo “autoritarismo”, formando 

uma conformação que muitos estudiosos, ainda contemporâneos, rechaçam como “paradoxal” ou uma “mera 

imposição de cima para baixo” de uma ordem política, num processo de “rotulação” de fenômenos, de 

discursos, de agentes sociais e políticos e seus obras sem uma leitura mais aprofundada. Pensamos que ir para 

além destes apriorismos e estudar o conceito de “democracia autoritária” em seus formuladores seria um 

caminho muito mais produtivo do que simplesmente desqualificar os autores e/ou as suas produções e 

concepções – ex. Weffort (1988): “Uma concepção autoritária da democracia significa, além de um certo gosto 

pela ambiguidade, também uma boa dose de cinismo” (WEFFORT, 1988, p. 490) - a partir de critérios da 

temporalidade dos seus críticos. 

53
 Para compreender mais profundamente as bases teórico-doutrinárias desta concepção de democracia, é 

imprescindível revisitarmos o pensamento de autores como Francisco Campos e Oliveira Vianna a este 

respeito, pois tiveram ampla participação na construção prática desta nova “Era”. Em outra oportunidade, 

analisamos alguns aspectos da concepção de Democracia em Oliveira Vianna. Ver ARAUJO, George Freitas R. 

de. “O Brasil e a democracia possível: uma análise introdutória da leitura de Oliveira Vianna”. In: Anais do II 

Fórum de Pós-Graduação em Ciência Política da UFSCar, 2011. Angela de Castro Gomes utiliza o conceito de 

“insolidarismo” como chave-interpretativa para o entendimento do pensamento de Oliveira Vianna, por 

conseguinte, como componente importante para a compreensão da proposta do autor fluminense de 

democracia. Ver, por exemplo, e em publicação mais recente, GOMES, A., “Oliveira Vianna: o Brasil do 

insolidarismo ao corporativismo”. In: LIMONCIC e MARTINHO (Orgs.). Os intelectuais do antiliberalismo: 

projetos e políticas para outras modernidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 

54
 O ápice da valorização da ideia de nação nos moldes da modernidade, o Estado-Nação, ocorreu, ao nível 

internacional, no período de 1918 a 1950 (HOBSBAWM, E., 1990), num contexto marcado pelos maiores 

conflitos armados da história, quer pelo espólio da finda Primeira Guerra, que colocou a questão nacional na 

“ordem do dia” (OLIVEIRA, L., 1990, p. 145) quer pela Segunda Grande Guerra e os seus desdobramentos nas 

relações internacionais da época. 
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Esta nova concepção de cidadania implicava numa forma de Estado específica, em 

contraposição, de um lado, às experiências liberais, pela crítica ao individualismo e às 

consequências relativas à sua aplicabilidade irrestrita entre nós, e de outro, às de caráter 

totalizante, como o fascismo e o comunismo, através da crítica da absorção completa do 

homem por um Estado dotado de poderes virtualmente irrestritos e sem um “propósito” maior 

de ascensão moral e “espiritual” do homem. Em geral, para os chamados ideólogos do Estado 

Novo: 

Estes tipos “clássicos” de Estado [liberal e “totalizante”] seriam ambos desumanos, 

apartados das reais necessidades vitais do homem em sua universalidade e, no caso 

do Brasil, também de sua especificidade histórico-cultural. O Estado liberal pecava 

por sua omissão, espectador que era dos conflitos sociais e das carências materiais e 

espirituais da população de um país. Racionalista e universalista, o Estado liberal 

tratava o homem com uma verdadeira abstração conceitual, transformando o seu 

mito do “cidadão soberano” na realidade terrível de um indivíduo que morre de 

fome. [...] Os regimes totalitários, hipertrofiando o Estado, absorviam os indivíduos, 

subordinando-os completamente. O Estado tornava-se um fim em si mesmo e não 

um meio de auto-realização dos homens e de promoção do bem-estar nacional. Ao 

liberalismo, caduco e mentiroso sucedera-se o totalitarismo comunista e fascista, 

todos eles esquecidos das finalidades humanas e nacionais de um verdadeiro Estado 

democrático. (GOMES, A, 1982, 124-125). 

 

Naquele momento da nossa história, no recorte “direitos trabalhistas” e, mais 

amplamente, a legislação social desenvolvida sistematicamente na Era Vargas é 

compreendida, por considerável quantitativo de analistas, apenas como uma “outorga” estatal, 

deixando de lado a classe trabalhadora, como se esta não tivesse participado ativamente do 

processo de reivindicação (MARTINHO, 2007, p. 40), de diversas formas, como nas grandes 

greves de 1917, por melhores condições de trabalho e qualidade de vida em termos mais 

amplos. Outra questão importante foi a própria tendencial aceitação da nova legislação por 

parte dos trabalhadores. Este processo de “apagamento” histórico dos de baixo
55

 numa visão 

paradoxal de imposição de benefícios criada pelo Estado Novo e reproduzida por muitos 

estudiosos desde então, foi denominada, pela famosa expressão de Luiz Werneck Vianna, a 

“ideologia da outorga”: 

A mitologia estadonovista criou duas tradições sobre a história da criação das leis do 

trabalho, ambas até há pouco tempo aceitas acriticamente pelo grande público e 

mesmo por certos setores especializados no estudo da legislação trabalhista. A 

primeira dizia respeito ao seu caráter de outorga por parte do Estado 

                                                 
55

 Esta temática também é cara, por exemplo, a Angela de Castro Gomes, que chama a atenção para a 

existência de uma legislação social, ainda que não sistematizada e nas mesmas proporções da pós-37, desde a 

Primeira República, evidenciando também o papel das reivindicações populares neste processo de formação da 

nossa legislação social. Ver, por exemplo: GOMES, A. Burguesia e trabalho: política e legislação social no Brasil 

1917-1937; PINHEIRO P., “O proletariado industrial na Primeira República”. In: FAUSTO B. (Direção), O Brasil 

republicano: sociedade e instituições (1889-1930), tomo III, vol. 2. 
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independentemente de pressão exercida de baixo por boa parte da classe operária 

[...] (VIANNA, L., 1978, p. 31). 

 

Ainda a respeito da construção de um mito em torno da nossa legislação social, 

Angela de Castro Gomes ressalta a invenção do herói político Vargas, principalmente pós-

1937: o presidente personificava as ações estatais em benefício do povo. Outra face deste 

Estado varguista foi, como apontamos antes, o desenvolvimento de novas ferramentas legais e 

técnicas – ex. as autarquias e os conselhos técnicos -, incrementando a dimensão técnico-

científica deste Estado. Este processo de fortalecimento do tradicional, através da 

personalização do poder, e do racional-legal é entendido por Angela não como uma 

contradição, mas sim enquanto combinação que atendia às necessidades modernas: 

Como a política não é um jogo de soma zero, público e privado, moderno e 

tradicional podiam se combinar de forma vigorosa e efetiva. Por conseguinte, no 

novo modelo de Estado, a tradição do poder pessoal, orientada por diretivas 

racionais e também irracionais (crenças, emoções), era tão necessária quanto 

moderna (científica, especializada). (GOMES, A, 2007, p. 101). 

 

Outra interpretação relevante acerca da questão da complementaridade entre o 

“tradicional” e o “racional-legal” no Brasil, não apenas deste momento histórico, é o trabalho 

intitulado “A gramática política no Brasil: clientelismo e insulamento burocrático”, do 

cientista político Edson Nunes (1997). Este autor chama a atenção para a penetração do 

clientelismo, das inter-relações pessoais fundadas na troca de favores/benefícios, no 

corporativismo, enquanto nova ferramenta organizativa racional em suas dimensões jurídico-

legais e sociais em termos mais amplos. A título de exemplificação, citou Nunes: 

o corporativismo auxiliou na criação de milhares de empregos públicos, que foram 

preenchidos na base de princípios clientelistas. Além disso, muitos líderes sindicais 

beneficiaram-se de dispositivos corporativistas para manter longos mandatos em 

sindicatos e federações e se tornarem prestadores de favores, muitas vezes de forma 

clientelista. (NUNES, E., 1997, p. 42). 

 

Em síntese e de modo mais amplo, sustenta o professor de Teoria Política da UNESP, 

Milton Lahuerta: 

[...] O Estado Novo representa, portanto, o coroamento de um ideal de modernização 

e de uma demanda de unificação – cultural, política etc. – que, forte já antes, se 

radicaliza difusamente ao longo dos anos 20, impondo a prevalência do tema 

nacional e que pode ter sua retomada simbolicamente localizada em 22. 

(LAHUERTA, 1997, p. 105). 

 

No avançar da linha temporal, o Estado Novo enquanto ordem organizativa estatal era 

cada vez mais difícil de ser mantido. A oposição, apesar de reprimida em várias de suas 
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expressões, crescia dentro e fora do governo
56

. Os de “fora” eram constituídos quer por 

oligarquias exiladas do poder quer por grupos e mobilizações de caráter mais popular e à 

esquerda do governo. Os de “dentro” foram segmentos do governo que apoiavam, de um lado, 

os Aliados na Segunda Guerra Mundial e, de outro, os afins aos fascismos. Esta rivalidade foi 

agravada após o Brasil declarar guerra à Alemanha em 31 de agosto de 1943 por ocasião do 

torpedeamento de embarcações brasileiras por este país
57

. Gradativamente, Vargas perdia o 

apoio de importantes bases de sustentação, inclusive no interior das forças armadas. Num 

contexto de condições sociais propícias a um golpe, setores da oposição articulam o que seria 

o fim do Estado Novo, a deposição de Vargas por ocasião da tomada dos arredores do Palácio 

do Catete, residência oficial do presidente, por forças militares oposicionistas, em 29 de 

outubro de 1945. 

Pensamos ser importante dedicar um espaço à discussão acerca da II Guerra Mundial 

(1939-1945), já mencionada outras vezes anteriormente. Por volta de 21 anos seguintes ao fim 

da primeira Grande Guerra, os conflitos internacionais, mais uma vez, atingiram o nível da 

conflagração armada em proporção global. 

Comumente a historiografia expõe a Segunda Grande Guerra como um produto, 

principal, mas não unicamente, de duas variáveis do cenário político e econômico 

internacional: (1) o crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 1929, com a Great 

Depression que a seguiu; e (2) a necessidade de um rearranjo das relações internacionais no 

pós Primeira Grande Guerra. Com o despontar de duas novas potências, na América do Norte, 

os Estados Unidos da América (EUA) e, na Ásia, o Japão, além da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) que ganhava espaço na cena global, novos conflitos de natureza 

político-econômicos crescem sobremaneira, inclusive com o início dos movimentos de caráter 

nacionalistas na África e na Ásia como meio de reação ao chamado neocolonialismo iniciado 

no século XIX nesta região por parte das potências Europeias da época. Em resumo, os 

nacionalismos de vestes belicistas são desenvolvidos como reação às perdas econômico-

                                                 
56

 Apesar da grande repressão exercida pelo Estado Novo, havia uma certa tolerância às críticas com o intuito 

de popularizar a imagem presidencial varguista (GOMES, A., 2007, p. 104). Na ótica de Jacob Gorender, o 

governo varguista em sua relação com a classe trabalhadora seria sintetizada por duas variáveis, a conquista 

ideológica e o disciplinamento via organizações sindicais (GORENDER, 1985). Estamos de frente a um dos 

princípios mais fundamentais da ciência política tal, como já havia apontado Niccolò Machiavelli (1469-1527): 

seria comum a qualquer formação política que pretenda estabilidade temporal um misto de aceitação e 

disciplinamento, alocando a repressão como o último recurso. (MACHIAVELLI, 2010). 

57
 Desde 1942 o Brasil havia cortado relações diplomáticas com o “Eixo”, sendo retaliado com os referidos 

torpedeamentos. 
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políticas, quer resultantes do “espólio” da Primeira Guerra Mundial quer as gestadas no 

acirramento da competição capitalista visando a inversão positiva das economias nacionais 

num quadro pós Crise de 1929. 

Desde 1º de setembro de 1939, com a invasão alemã à Polônia e a declaração de 

guerra à Alemanha nazista por parte da Inglaterra e França, até o fim do maior conflito militar 

mundial, com o bombardeamento estadunidense às cidades japoneses de Hiroshima e 

Nagasaki, e a posterior oficialização da rendição do Japão aos Estados Unidos, em 2 de 

setembro de 1945, estima-se em escala de milhões o número de mortos resultantes deste 

rearranjo dos eixos e blocos políticos. Duas grandes potências emergiram como centrais dos 

escombros da Segunda Guerra, EUA e URSS. A partir deste novo eixo de forças políticas, 

gestou-se uma nova trama de conflitos pela hegemonia ideológico-econômica global que ecoa 

na Guerra Fria, intitulação que teria sido cunhada pelo comentarista político estadunidense 

Walter Lippmann em referência à tensão URSS - ex-aliados. 

O Brasil do pós Segunda Guerra Mundial, como vimos, passava por um momento da 

crise final do Estado Novo e de posterior transição para uma nova ordem governamental 

conhecida como o período de “redemocratização”, leia-se, a volta da orientação em princípios 

da liberal democracia, como eleições periódicas e a representação partidária. Em 18 de 

setembro de 1946 foi Promulgada a nossa quarta Carta Constitucional republicana, que seguia 

não apenas os fundamentos propriamente liberais, mas também os de caráter corporativo, 

como a manutenção da organização sindical (BRESCIANI M., 2003, p. 18). A questão 

correlata acerca da especificidade deste liberalismo subsequente à Segunda Grande Guerra, 

chamou a atenção Nunes: 

[...] o liberalismo econômico do pós-guerra imediato era de uma extração muito 

peculiar, pois não veio acompanhado de valores compatíveis e instituições formais 

na esfera política. Nas relações entre governo e movimento sindical, por exemplo, a 

estrutura corporativa do período ditatorial permaneceu em vigor, e o sindicalismo foi 

fortemente reprimido. (NUNES, E., 1997, p. 96). 

 

No que diz respeito à temática da manutenção de instituições e instrumentos jurídico-

legais desenvolvidos no primeiro grande momento da Era Vargas, após a golpe de 29 de 

outubro de 1945, assinalou Boris Fausto: “[...] na área da política econômica, assim como na 

esfera das instituições políticas, deveria ficar provado ser mais fácil derrubar o ditador do que 

repudiar o seu legado” (FAUSTO, B., 2005, p. 71). 

Vale salientar que este legado eminentemente, mas não exclusivo, varguista da 

organização sindical-corporativa mantém-se presente ainda hoje, mesmo que sob mudanças e 

num contexto completamente outro ao da sua elaboração. 
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Finalizamos nossa narrativa histórica em meados do século passado, com a volta de 

Getúlio Vargas ao poder, desta vez candidato eleito através do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB)
58

, no sufrágio de 3 de outubro de 1950, tomando posse em janeiro do ano seguinte, 

pouco mais de dois meses antes do falecimento de Oliveira Vianna que foi um dos seus mais 

importantes ideólogos. 

Este Getúlio de 1950, embora num outro contexto histórico, especialmente marcado 

pelo “trabalhismo” e pelas eleições periódicas, guardou continuidades do Vargas da década de 

30 e 40 do século passado. Estas continuidades podem ser resumidas numa expressão, crítica 

negativa ao liberalismo. Este discurso, como aponta o economista e professor titular de 

economia da UFRGS, também de São Borja, Pedro Cezar Dutra Fonseca: 

[...] ganha também a dimensão de ser o discurso oficial, porta-voz das continuidades 

e transformações por que passou o Brasil durante a primeira metade do século XX, 

com todos os limites, peculiaridades, conquistas e decepções que marcaram esse 

processo histórico, até hoje visíveis na sociedade brasileira. (FONSECA P., 2001, p. 

123). 

 

  

                                                 
58

 O PTB de então era um partido de massas e principal vínculo partidário entre o operariado urbano e Getúlio 

Vargas (BEIGUELMAN, P., s.n.).  
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Capítulo 3 – Oliveira Vianna articulista:  

O circunstancial como tema privilegiado e o sincrônico no diacrônico 

 

 O objetivo desta seção é apresentar, panoramicamente, os dados de publicação, bem 

como local, tema, data e algumas correlações entre estas variáveis. Trabalhamos com um 

universo de 110 artigos de jornais até o momento catalogados na Casa Oliveira Vianna no 

arquivo denominado “recortes de jornais”, que incluem também alguns artigos em revistas, 

publicação de partes dos seus livros em jornais e “pensamentos”/máximas. 

 Como metodologia de catalogação do universo estudado, seguimos os seguintes 

pontos: 

I - cada artigo poderia ser indexado a até 3 temas, do central ao secundário e terciário; 

II - para a classificação e formação dos gráficos, levamos em consideração todos os 

temas aos quais os artigos estavam indexados;  

III - a não indexação de outros temas a cada artigos não implicou que se restringissem 

ao escopo que propomos, mas que seria os principais temas tratados num espectro de 3 níveis 

de importância para cada um;  

IV - a escolha de 3 categorias para os artigos deveu-se a que, numa categorização 

preliminar, conseguimos restringir uma diversidade um pouco maior de temáticas e sub-

temáticas em grupos de temas mais amplos, como liberalismo e corporativismo, evitando uma 

super-segmantação dos dados;  

V - a restrição a três categorias limita, no extremo, a categorização de artigos que 

perpassaram por diversos temas central e correlatamente associados entre si; contudo, no 

geral, poucos artigos precisariam de mais casas temáticas de tal forma que, se abrissemos a 

possibilidade de mais espaço, poderíamos super-representar um tema em detrimento de outro;  

VI - na correlação tema-década, a diferença na magnitude da diversidade temática 

deveu-se mais ao pequeno quantitativo de artigos encontrados no período e a centralidade de 

determinados temas em detrimento de outros;  

VII - como qualquer categorização científica, a adoção de critérios objetivos não anula 

a escolha dos temas, que parte de uma interpretação, sempre particular, dos textos em questão. 

 Uma última consideração metodológica faz-se pertinente: em todos os graficos que 

correlacionam as variáveis tema e década de escrita, assim como a apresentação panorâmica 

do gráfico I, que têm por objetivo a expor os temas mais tratados em percentuais relativos ao 
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total de artigos analisados por período. Por isto, os valores de cada coluna gráfica não são 

cumulativos entre si, mas dependentes, apenas, do escopo de cada gráfico. 

 Quanto ao conteúdo propriamente dito, observamos que Oliveira Vianna diversificou 

consideralmente os temas tratados ao longo da sua produção textual, passando de escritos que 

versavem exclusivamente sobre o Brasil ou região/Estado/Cidade em específico até macro-

análises que abordaram o povo brasileiro ou a Europa e as suas relações politícas com as 

Américas. A diversidade temática é ainda maior, incluindo a questão social, o clima, política 

local e outras categorias que, por serem tratadas centralmente em menos de 10% dos artigos, 

não foram mencionadas no gráfico I. 

 

 A diversidade temática é correlata ao tempo histórico vivido pelo autor fluminense de 

modo a que se tratou em todas as décadas em questão, central ou secundariamente, de temas 

como o liberalismo e a raça, por outro lado notamos o desenvolvimento de temas altamente 

circunstanciais, que diziam respeito não apenas à macro-análises acerca do Brasil mas 

também à questões como os rumos da Segunda Guerra Mundial e às possíveis consequências, 

para o Mundo em geral e em especial para nós, da vitória da Alemanha nazista. 

 Interessante observarmos que quatro dos “ismos” teórico-conceituais centrais em 

Ciência Política, quais sejam, o Fascismo, o Corporativismo, o Cooperativismo e  o 

Liberalismo, foram abordados por Oliveira Vianna em, pelo menos, mais de 12% do total dos 

artigos de jornais. Desta forma, apesar de estar num meio de comunicação voltado para o 

público mais amplo, o autor fluminense não secundarizou as suas preocupações e inquietações 
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teóricas mas, contrariamente, utilizou os jornais como forma não apenas de publicizar as suas 

opiniões e argumentos, mas igualmente como exercício intelectual de crítica aos fenomenos 

sociais à luz das suas crenças, leituras e vivências particulares.   

Faz parte desta diversidade temáticas a abordagem de questões altamente locais, como 

as eleições para Presidente da então Capital da República e o desenvolvimento econômico de 

Minas. Esta passagem analítica de abordagem em diferentes níveis de abstração não ocorreu 

dissociadamente: Oliveira Vianna correlacionava o local com os seus prognósticos mais 

amplos acerca do Brasil. Desta forma, a maior concentração dos temas “História” e “História 

do Brasil” nas primeiros anos da sua produção intelectual, quando da elaboração e publicação 

do seu primeiro livro, PMB-1, não implicou no desaparecimento destas temáticas no seu 

horizonte de preocupações nas décadas seguintes, mas, contrariamente, indica um aumento da 

diversidade temática e o desenvolvimento de novas inquietações. 

 Para além da “História” e “História do Brasil”, a temática racial esteve presente em 

todas as décadas da sua produção intelectual em jornais, ainda que não como um dos temas 

mais tratados. Todavia, o conteúdo não fora o mesmo: num primeiro momento, Oliveira 

Vianna cria na superioridade racial, sem contudo torná-la um determinante analítico, e, num 

segundo momentos, principalmente quando as atrocidadedes da Alemanha nazista 

apresentavam as deletérias consequências desta premissa, tida como científica quando da sua 

formação nas primeiras décadas do século XX, passaria a relativizar o uso da raça cada vez 

mais. O livro IPB (2 vols) foi uma expressão da relativização do uso do léxico raça em prol da 

noção de cultura, cada vez mais amplamente propagada, mormente, na Antropologia norte-

americana da época. 

 O uso do léxico “raça” como instrumento cognitivo para o entendimento das relações 

sociais esteve presente em todos os períodos da obra de Oliveira Vianna pari passu com as 

suas análises propriamente sociológicas que, desde a sua época até a temporalidade presente, 

são reconhecidas como uma interpretação da nossa formação social. 

 O liberalismo fora outra temática presente em toda a produção de Oliveira Vianna, a 

mais tratada como um todo e, como a raça, não teve o mesmo significado ao longo do tempo: 

os primeiros anos dos escritos de jornais do autor fluminense expressam uma afinidade a 

doutrina liberal; nos escritos posteriores a meados da década de 10 do século XX, 

principalmente em contato com a obra de Alberto Torres, o liberalismo, ao menos nas suas 

expressões organizacionais e de engenharia constitucional estrangeiras seria rechaçado como 

exógeno e inadequado de aplicar-se ao Brasil, ao menos num primeiro momento. Este rechaço 
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não seria total, pois algumas premissas comumente associadas à doutrina liberal 

permaneceriam valorizadas pelo Oliveira Vianna articulista. 

 É possível perceber a construção do pensamento de Oliveira Vianna a partir de suas 

fontes e no momento em que o autor as conheceu e como as interpretou, pela recorrência de 

artigos de “crítica literária”. Utilizamos este termo num sentido mais amplo, para além da 

literatura como arte, mas da literatura como qualquer texto que fora criticado pelo autor e esta 

crítica pretendia ser apresentada como um tema central pelo editor do jornal. Por exemplo, um 

indício desta tentativa de centralidade na crítica textual seria a publicação do título do livro 

em questão logo abaixo do título do artigo ou o início do desenvolvimento textual. A 

recorrência desta temática na sua obra como um todo (vide gráfico I) constitui uma expressão 

da preocupação do autor fluminense em apresentar-se como atualizado em sua área de atuação 

e produção do conhecimento, criticando textos recém-lançados no Brasil e no exterior. 

 Como salientamos antes, a diversidade temática esteve presente em todo o período da 

produção jornalística de Oliveira Vianna. O gráfico II nos indica que, desde os seus primeiros 

escritos, ainda na primeira década do século XX, várias questões relativas à Política 

Internacional, ao Liberalismo e ao Corporativismo fizeram-se presentes. 

 

 Contudo, identificamos uma maior concentração de artigos que perpassam as 

temáticas História do Brasil estão altamente concentrados nos primeiros anos do século 

passado. Esta frequência, como vemos no gráfico III, entendemos como um indício de que as 

primeiras maiores preocupações de Oliveira Vianna estavam voltadas para o Brasil e, mais 
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especifimente, para a questão nacional e da sua inserção no cenário político internacional. O 

artigo “A América na Haya”
59

, publicado em A Capital no ano de 1909, é representativo desta 

questão.  
 

No contexto histórico de agravamento das tensões sócio-econômicas da nossa então 

recente República dita liberal, manifestou-se em Oliveira Vianna em sua crítica à vários 

postulados desta doutrina no que respeita à sua aplicabilidade ao Brasil. Isto pode ser notado 

no gráfico IV, na página seguinte: mais de 30% dos artigos da década de 20 do século passado 

perpassaram pela temática Liberalismo e, em torno de 18% estavam associados à teoria das 

elites. 

Na década de 30, num momento de efervecência de novas doutrinas e experiências 

históricas que se propunham contrárias ao Liberalismo, especialmente ao postulado da livre 

iniciativa como reguladora mercadológica e a proposição do aumento intervencionista do 

                                                 
59

 Este artigo trata da reivindicação dos americanos à paridade nas relações com o Velho Mundo. Faz referência 

ao III Congresso Pan-Americano realizado no Rio de Janeiro em 1906 e a II Conferência na Haia. A América 

atingiu um nível de civilidade tal que nos possibilitaria reivindicar a soberania internacional. Para Oliveira 

Vianna, devido às nossas peculiaridades socioculturais, geográficas e étnicas, não deveríamos reivindicar 

igualdade política entre os dois continentes, mas sim uma paridade nestas relações intercontinentais e 

nacionais, no âmbito direito internacional. Mais especificamente, deveríamos obter a igualdade de direito no 

Tribunal Permanente de Arbitragem. Questão de a América não ser belicosa, em oposição ao “homem do 

ocidente”, típico europeu, é a discussão do Capítulo I - “Kidd e o homem do ocidente” - de POPD, 2ª ed. 
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Estado na economia, o autor fluminense concentrou dispendeu mais esforços na defesa do 

corporativismo como via de acesso à modernidade político-economica brasileira. Mais de 

37% dos artigos da década em questão perpassaram pela temática corporativa e e um quarto 

pelo elitismo. Elite e corporação se coaduanaram na sua proposta de modernização nacional. 

O do peso da crítica ao Liberalismo é manifesta nos mais de 50% dos seus artigos publicados 

nos jornais do período, maior concentração de uma temática por década em nossa análise. 

Outro fator explicativo desta maior concentração do corporativismo na década de 30 

foi a participação do autor fluminense no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

(MTIC) no período de 1932 a 1940 do Governo Vargas. Conforme apontamos antes, Oliveira 

Vianna foi um dos principais articulares e intelectuais do corporativismo no Brasil, 

participando, ativamente, no processo da sua implementação. 

 

A década de 40 do século XX trouxe à tona, mais fortemente, questões relativas ao 

Fascismo e a crítica ao liberalismo, com o aprofundamento da II Guerra Mundial e do conflito 

ideológico entre os propaladores desta última doutrina os do corporativismo. Se, num 

primeiro momento, o autor fluminense demonstrou maior intusiamo com as experiências 

fascistas, com o desenvolvimento desta Guerra e das atrocidades nazi-facistas, cada vez mais 

e mais divulgadas na medidada em que declinava a sua posição bélico-econômica, Oliveira 

Vianna fazia questão de demarcar as diferenças entre o corporativismo brasileiro e o alemão e 

italiano, além de explicitar recorrentemente sua crítica às experiências bélicas fascistas. 
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Por posição teórico-política, explicitada desde o Golpe de 1930, e por crença religiosa, 

o autor fluminense não demonstrou afinidade com qualquer tipo de atrocidade militarista e 

totalitária, ressaltando os seus efeitos perversos para a vida humana. 

Com o decorrer dos primeiros anos desta década de 40, Oliveira Vianna alervatava 

para os perigos da vitória Alemã na II Guerra Mundial, enfatizando não apenas questões 

relativa à perda de soberania dos “não-arianos”, independente de terem sido, ou não, aliados 

dos alemãs nos confrontos – mais de 40% dos artigos foram permeados pela temática 

“Política Internacional” -, mas também os perigos do uso pólítico da categoria “raça” como 

legitimadora de ações que vão de encontro ao ideal de valorização da vida propalado pela 

Igreja Católica. 

Se, num primeiro momento, Oliveira Vianna debatia acerca da “raça” com intelectuais 

que lhe foram contemporâneos, num segundo momento, quando o autor fluminense viu 

abalada não apenas a sua crença no valor positivo das teorias lapougeanas e lombroseanas que 

exaltara no início do século, mas igualmente se viu confrontado com a sua concivção de 

religioso que positivava a vida humana. Neste conflito, também de caráter psicológico, o 

autor escolheu a via católica e aumentou as críticas ao “totalitarismo” fascista, lançando mão 

de uma argumentação permeada de liberalismos, tal como podemos notar pelo alto percentual 

de artigos, por volta de 50% Liberalismo e 50% Fascismo. Em torno de 38% dos artigos da 

década de 40 perpassaram pelo tema “raça” e, especialmente, à sua relativização do uso desta 

categoria. 

 

No que diz respeito à propagação dos artigos em tela apontamos para a alta 

concentração, em torno de 85% dos artigos com identificação de fonte, da publicação em 

jornais cariocas. Contudo, parte considerável das publicações, quase 10%, situavam-se na 

imprensa paulista. 
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 Parte dos artigos de Oliveira Vianna analisados, em torno de 20%, foram publicados 

no jornal fluminense A Manhã no período em que fora dirigido por Cassiano Ricardo (1941-

1945), que propunha, através de um layout “moderno”, propagar uma posição favorável ao 

regime estadonovista num espaço pretensamente intelectual – várias das notícias eram 

divulgadas a partir da Agência Nacional (MOREIRA, L., 2001, p. 128-138). Em 

conformidade com a posição do jornal, os artigos estavam em consonância com a posição 

política varguista, contribuindo, em sua parte, para a propagação do Regime num espaço tido 

como intelectual. 

 Contudo, Oliveira Vianna não restringiu os seus textos aos jornais tradicionalmente 

favoráveis à Vargas, publicando, por exemplo, mais de 50% dos seus artigos no Diário de 

Notícias e o no Correio da Manhã, que criticaram fortemente os governos varguistas antes e, 

inclusive, depois do atentado a Carlos Lacerda na Rua Toneleros, em Copacabana/RJ, em 

1954, pouco mais de três anos após a morte do autor fluminense. Estas publicações seriam um 

indício da autonomia do autor frente ao governo vigente, ainda que num estado de 

cerceamento da chamada liberdade de imprensa, mormente no Estado Novo. 

 O Gráfico VII nos apresenta uma alta concentração dos artigos de Oliveira Vianna nos 

jornais Correio da Manhã e A Manha, totalizando quase 70% das publicações em jornais. Um 

dado interessante é a baixa participação n’O Fluminense e O São Gonçalo, em torno de 1%, 

assemelhando-se ao Jornal do Commercio no que respeita aos menores participações por 
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Paulo 
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(Gráfico VII) 
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periódico. Apesar de residir fora da então Capital da República, poucas publicações pudemos 

encontrar, até o momento, em jornais não cariocas. 
 

 A dispersão dos artigos de Oliveira Vianna por quase meio século de publicações em 

jornais manifestam, em partes, não apenas a sua posição intelectual e trabalhista mas o 

contexto histórico mais amplo da época: num espaço de pouco mais de uma década o autor 

fluminense consequiu ampliar consideralmente a sua participação em jornais, culminando 

com a concentração de mais de 50% do total de artigos com identificação de data na década 

de 20 do século passado. Este momento não fora casual, conforme apontamos noutro 

momento deste trabalho, Oliveira Vianna “grassava”, era quase uma unanimidade com a 

publicação do seu Populações Meridionais do Brasil, volume 1. 

 A década de 30 concentra pouco por volta de 2% a mais que os 7% de participação 

jornalistica da década de 10 do mesmo século, quando o autor fluminse tecendo os seus 

primeiros passos nas relações pessoais que o permitiu publicar em jornais e revistas de maior 

envergadura sócio-intelectual. Pensamos que este declínio da produção deva-se a maior 

atenção de Oliveira Vianna aos trabalhados no MTIC, quer no que diz respeito à elaboração 

de pareceres quando na nova carga de leituras que o autor se impôs, especialmente sobre 

direito público e corporativismo. Contudo, como 17 artigos, ou por volta de 16% do nosso 

universo analítico – vide gráfico X -, não constam identificação de data. Mesmo que os 
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restrinjamos a uma margem de data de publicação provável, é um relativizador desta nossa 

hipótese e, em menor grau, dos gráficos que correlacionam tema e data. A nossa análise 

qualitativa apresenta algumas suposições de datas possíveis para os artigos nos quais esta 

indicação não estava disponível e que foram permeados por, pelo menos, uma das três linhas 

temáticas mais recorrentes.  

A segunda maior concentração de artigos, como vemos no gráfico IX, data do 

transcorrer da década 40, totalizando em torno de um quarto do total de publicações 

jornalistas com identificação de data. Este aumento poderia refletir não apenas a saída de 

Oliveira Vianna do MTIC mas também a necessidade de responder aos seus críticos no que 

concerne à sua posição quanto a “raça” e ao “fascismo” nos tempos de crise ítalo-alemã. 

 

  

 

 

 

Ainda que tenhamos um percentual considerável de artigos sem identificação de data, 

mais de 80% dos textos analisados possuem alguma indicação temporal, pelo menos o ano 

publicação, o que nos permite um grau razoável de representatividade dos gráficos que 

correlacionam as variáveis tema e data. 
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Capítulo 4 – Oliveira Vianna articulista: Raça, Corporativismo e Liberalismo 

(1910-1920) 

 

Os artigos analisados neste e no próximo capítulo serão dispostos em ordem 

cronológica segundo o recorte temático “raça, corporativismo e liberalismo”. Duas foram as 

exceções a este ordenamento: 

I . quando da análise da publicação de artigos em série, na qual optamos por manter a 

ordem serial; 

II . a alocação de um segundo bloco de artigos, das respectivas seriações cronológicas, 

dos textos difundidos em jornais - o tipo do papel constituiu indício para os entendermos 

como jornalísticos – sem menção à data e/ou local de publicação. 

Cada artigo foi catalogado segundo seus temas principais. Analisaremos os artigos de 

jornais que contêm, dentre seus temas principais, pelo menos um dos temas deste “recorte” 

analítico. 

Incluímos os artigos publicados em “Vassourense” por considerarmos que teriam sido 

publicados, provavelmente, ainda que como um suplemento, no Jornal Vassourense, embora 

o formato e o tipo de papel sejam semelhantes a uma revista. Na C.O.V. estas publicações 

constam como “Revista Vassourense”. Como se tratam de dois artigos num universo de mais 

de uma centena que foram analisados na forma de gráficos, mesmo se considerarmos estas 

publicações como revista, portanto fora do nosso recorte analítico, o resultado seria pouco 

representativo nas apresentações quantitativas dos artigos. O impacto seria muito 

representativo no gráfico que expôs as publicações da década de 10 do século XX, pois o 

universo é bem menor. 

As linhas temáticas dos artigos localizam-se abaixo da respectiva citação através da 

sigla “L.T.”. 

 

1) “Democracia e solidariedade (Estado do Rio) ”. Vassourense, Vassouras, 1910. 

L.T.: Liberalismo; cooperativismo; Corporativismo
60

. 

                                                 
60

 Categorizamos este artigo como cooperativismo e corporativismo devido a estes temas estarem 
explicitamente mais delimitados no texto. Ao longo da nossa análise, principalmente nos artigos pós-30, 
adotamos apenas corporativismo, ainda que o autor trate de associações de classe sem menção explícita a esta 
matriz teórica. Nossa opção classificatória justifica-se pelo aumento da leitura acerca desta referiria temática 
por parte do autor fluminense, a partir de 30, gradualmente, cooperativismo – entendo-se como apenas união 
classista, sem necessária colaboração com o governo - seria superado, em quantum de relevância, pelo 
corporativismo. 
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 O Estado do Rio de Janeiro fora criticado por Oliveira Vianna por não conseguir, 

como outros, adaptar-se ao novo regime republicano-liberal instaurado a partir de 1889. 

Viveríamos numa “apatia” e sob a crença da salvação providencial governamental, de modo a 

depender e crer na dependência de ações estatais. Se havíamos “progredido”, dever-se-ia mais 

à natureza que à iniciativa privada: 

Até agora nada fizemos [fluminenses] realmente de positivo e fecundo, no tocante á 

adaptação á vitta nuova, cujos horizontes para nós se desterram, há dois decênios, 

radiosos e amplíssimos. [...] sobre nossa nenhuma capacidade de iniciativa 

individual recai a culpa dessa estagnação. Da nossa imprevidência já proverbial, da 

nossa indolente esperança na ação providencial dos governos, do nosso “estatismo”, 

para empregar a frase predileta de Le Bon
61

, deriva especialmente a gravidade da 

nossa situação atual. Em condições iguais á nossa, desses males se premuniu São 

Paulo, com vantagem admirável, pela ação da iniciativa e da previdência 

particulares, mais do que pela ação dos governos. Deles Minas também se vai agora 

libertando com vontade e entusiasmo. A apatia dos primeiros dias sucede uma 

atividade notável. 

 

 Os fluminenses permaneceriam na mentalidade colonial, dependente do poder central, 

tal como no Império. A posição das classes produtivas frente ao governo seria uma 

manifestação desta mentalidade: os nossos dirigentes econômicos não se preocupariam em 

agir politicamente, no campo democrático, para atingir os seus interesses e os das classes que 

lhes seriam subalternas. 

 Em São Paulo a situação seria diferente; as classes econômicas constituiriam 

associações coletivas, inclusive junto ao governo, como colaboradores, de modo a atingirem, 

juntos, os seus objetivos individuais, ampliando sua representatividade frente ao Estado. 

  Propondo uma solução à falta de ações coletivas voltadas à representação de classe 

nos governos, o articulista apresentou o sindicato ou a cooperativa, com programas definidos. 

Sem esta força coercitiva dos reclames de classes organizadas enquanto tais, os governos 

ampliariam o seu escopo de ação para muito aquém dos interesses dos governados, 

restringindo-se aos seus próprios objetivos:  

Desde que as classes não políticas do Estado, desde que as nossas classes produtoras 

retraem-se do campo administrativo e obscurecem-se aos olhos do governo – é 

natural que o governo não as veja. [...] Desde que elas se conservem silenciosas, não 

reclamando senão em protestos isolados e dispersos, e nunca em atitude solidária – é 

natural que governo não as ouça. [...] Não há, pois, motivos de que se queixem. 

Recebem em descaso e abandono o prêmio justíssimo da sua inatividade e da 

própria negligência. 

 

 Oliveira Vianna segue afirmando que a sociedade fluminense estagnara-se, refreando 

as vontades individuais: 

                                                 
61

 O psicólogo social Gustave Le Bon (1841-1931) era reconhecido em sua época por estudos principalmente 
acerca da relação psicológica do indivíduo na coletividade. Seria uma importante influência teórica de Oliveira 
Vianna ao longo da sua obra. 
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Como quer que seja, o que é certo, o que é dolorosamente certo é que estamos sob 

um regime de estagnação e de apatia. Sobre a consciência da sociedade fluminense 

adensa uma sorte de crepúsculo moral, no seio de cujas brumas os espíritos mais 

lúcidos nada veem, e as vontades mais enérgicas quedam inativas e estéreis, na 

expectativa de um roteiro, de um norte, de um vislumbre de ideal, que não aparece 

ou que tarda em aparecer. 

 

 Na trama constituinte desta tessitura social fluminense marcada pela dissociação, os 

jovens teriam um papel relevante, pois, em qualquer sociedade, seriam eles “órgãos 

permanentes da idealidade e da esperança”. Incluindo-se dentre os “moços”, segue o 

articulista afirmando que os jovens são os “renovadores, os saneadores, os purificadores do 

ambiente moral, em que respiram os povos, e que se corromperia pela estagnação e pela 

imobilidade”. Num chamamento à ação política coletiva dos moços, Oliveira Vianna 

caracteriza esta importância social do jovem como a sua missão, da qual os fluminenses não 

estariam imbuídos. A solidariedade de classe e a iniciativa privada deveriam prevalecer; não 

ensejar uma sociedade deste tipo seria um “pecado colossal” cometido pela juventude. Aos 

moços direciona os dois últimos parágrafos do artigo: 

Pecado colossal, digo eu, pecado colossal, de que ela deve desde já se resgatar para 

sempre, iniciando neste e noutros pontos do interior, pelo exemplo, pela ação, pela 

palavra, pela pena, nos comícios, nas tribunas de conferencias, na imprensa, nas 

palestras, entre as classes sociais produtoras, o apostolado da solidariedade e da 

iniciativa privada como formas únicas de salvação e renovamento nos regimes 

livres. [...] Esta é a sua grande tarefa. Este, o seu grande dever. Estes, os ditames 

atuais da sua vocação. 

 

 O Oliveira Vianna deste artigo cria, fortemente, no valor positivo da iniciativa privada 

e na “vontade”, como componentes importantes na tessitura sociopolítica de um regime 

republicano-democrático-liberal. O seu prognóstico de inadaptação do social ao regime 

político vigente restringir-se-ia ao Estado do Rio de Janeiro, de modo que o diagnóstico de 

falta de sociabilidade não seria amplamente difundido pelo país, ao menos do ponto de vista 

das uniões classistas e da sua colaboração com o governo. 

 Ao diagnóstico de falta de sociabilidade de classe, o articulista sugeriu a promoção de 

sindicatos ou cooperativas pela ação individual, configurando uma ação da sociedade mais 

ampla para o Estado e impondo-se ao governo pela força coercitiva da sua representação 

quantitativa. Nos termos da teoria corporativista contemporânea, Oliveira Vianna propunha 

um corporativismo societal como alternativa à falta de ação coletiva de caráter político. 

O nosso problema não seria uma inadequação do regime liberal ao Brasil, mas a falta 

de iniciativa privada, inclusive e especialmente dos jovens, em determinados estados, 

mormente o Rio de Janeiro. 
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2) “Um novo Poeta”, A Imprensa, 28 de abril de 1910 

     “Agripino Grieco, poeta da paisagem fluminense”, A Imprensa, 28 de abril de 1910, 

págs. 142-146.
62

 

L.T.: Crítica Literária; Raça. 

 Por ocasião do recebimento do livro “Ânforas”, de Agrippino Grieco, com uma “gentil 

dedicatória”, Oliveira Vianna escreveu o artigo em questão. O autor de “Ânforas” não era 

conhecido pessoal do Saquaremense, mas recebeu algumas informações sobre ele através do 

seu “ilustre amigo”, Dr. Bezerra de Menezes
63

: Agrippino teria “apenas” 18 anos de idade, 

seria fluminense e descendente de “italianos puros”. Esta última informação, aos termos da 

época, relativa à “raça”, foi o mote condutor da crítica literária conduzida ao longo de todo o 

artigo. Este critério explicaria o porquê de um poeta fluminense ser, paradoxalmente, “jovial e 

entusiasta”, em outras palavras, explicaria a dissonância entre o natural de uma determinada 

terra e as suas habilidades-características pessoais: 

Esta última particularidade [descendente de “italianos puros”] é que é, para mim, 

capital, se quisermos compreender esse poeta na originalidade da sua estesia. Só ela 

nos explica, numa terra de poetas da alma, românticos e plangentes, a aparição 

paradoxal de um poeta jovial e entusiasta, um poeta da natureza, tendo, na sua lyra 

de adolescente, para todas as coisas belas do céu e da terra, a vibração dos cânticos 

festivos – como um pagão da Hellade.
64

 

 

 Objetivando referendar sua afirmação acerca de determinados atributos que os 

“italianos” possuiriam, Oliveira Vianna amparou-se em Frederico Loliée
65

: 

Realmente, segundo Frederico Loliée, os italianos têm, como inclinação 

fundamental, a contemplação do mundo sensível, dos seus aspectos, dos seus 

brilhos, dos seus panoramas, das suas belezas inumeráveis. São uma sorte de 

positivistas artistas, com a alma constantemente aberta para a natureza e as suas 

aparências radiantes.
 66

 

 

                                                 
62

 Citamos dois artigos com titulações semelhantes mas, na verdade, trata-se de um mesmo texto publicado 
em dois formatos, o primeiro está em formato de jornal, ao passo que o segundo, inclusive pela numeração 
elevada, tem um formato de revista. Incluímos ambos na análise porque estão catalogados na C.O.V. como 
artigos publicados em “A Imprensa” e por serem um mesmo texto. O original desta segunda citação não possui 
a primeira página, o que dificulta a verificação da fonte. 

63
 Possivelmente não deveria tratar-se do médico e religioso espírita Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti 

visto que Oliveira Vianna teria apenas 17 anos quando do falecimento do conhecido médico, em 11 de abril de 
1900, quase 10 anos antes da publicação do artigo em análise. 

64
 VIANNA, F., A Imprensa, 28 de abril de 1910. 

65
 Provavelmente seria o historiador Frédéric Auguste Loliée (1856-1915) que, dentre os seus principais livros, 

citam-se o A short history of comparative literature from the earliest times to the present day, que teria sido 

publicado desde os primeiros anos do século XX até 1989 em 5 idiomas e 26 edições, de acordo com a OCLC 

Online Computer Library Center. 

66
 VIANNA, F., A Imprensa, 28 de abril de 1910. 
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   Grieco possuiria, segundo Oliveira Vianna, uma “emotividade [...] mais italiana que 

brasileira” expressa em “toda a sua obra”, seria também um “contemplativo”, não se 

questionando sobre a “alma dos seres, os segredos da criação [...]”. Estas características 

seriam comuns e hereditárias aos da sua “raça”. Contudo, para Oliveira Vianna não apenas a 

“raça” explicaria o homem; deste modo, chamou atenção para a variável “meio” que 

influenciaria na criação de um Grieco fluminense, alterando, inclusive, algumas 

características hereditárias italianas, citando, mais uma vez, Loliée: 

A ação do nosso meio, sobre esse temperamento meridional, se efetua de uma 

forma, por assim dizer, sedativa. Sob pressão dos nossos climas benévolos e amigos, 

a sua índole impetuosa e febril como que se abranda e ameiga, voltando-se 

inteiramente para as emoções delicadas e suaves e para as contemplações tranquilas 

da natureza. O passionismo fremente, esse vulcanismo do entusiasmo, que até nas 

obras de pura especulação, segundo Loliée, os italianos revelam, aparece, na alma 

desse poeta [Grieco], evidentemente atenuado.
67

 

 

 O autor de “Um novo Poeta” expressa ainda sua admiração por Grieco, por exemplo, 

ao tratar “das paisagens luminosas da nossa terra”, referindo-se ao Vale do Paraíba. Teríamos 

um poeta que pensava observando o cenário natural fluminense através de uma ótica que 

mesclaria caracteres puramente italianos modificados por ação do nosso clima ameno. 

 Críticas negativas também foram tecidas no artigo que ora analisamos: Grieco 

precisaria de um refreamento a sua imaginação através da “disciplina” e “educação”: “O poeta 

excede-se. Nas suas composições, as imagens se encadeiam, se multiplicam, se interferem, se 

embaralham, lindas brilhantes, mas excessivas”.
68

 

 Seguindo seu raciocínio, faltaria ao jovem poeta fluminense, “a pressão de um meio 

literário superior, que o obrigue a desenvolver as suas qualidades nativas de equilíbrio e 

medida”. A noção de “meio” é complexificada, indicando não apenas meio físico, mas 

também social. 

 Encaminhando para o fim do artigo, Oliveira Vianna nos provê de mais um indício 

para o entendimento do seu pensamento e das influências teóricas da época. Citando o 

estudioso francês de sociologia, Hippolyte Taine
69

, o articulista Oliveira Vianna explicita sua 

                                                 
67

 VIANNA, F., A Imprensa, 28 de abril de 1910. 

68
 VIANNA, F., A Imprensa, 28 de abril de 1910. 

69
 Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893) fora intelectual, historiador e crítico francês, sendo considerado um 

dos fundadores, com Théodule Ribot e Pierre Janet, da psicologia empírica. Nesta área, publicou, 

especialmente, o livro De l’intelligence, em 1870. De acordo com o crítico francês, a tríade “raça, meio e 

momento” seria fundamental no entendimento literário: por “raça”, entendia disposições ou temperamentos 

com duração superiores a milhares de anos; o “meio” constituir-se-ia na variável externa que modificaria as 
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filiação teórica à ideia de associação entre meio, raça e a temporalidade histórica como 

variáveis possíveis, embora não únicas, de formação dos homens. Vejamos a passagem: “Esse 

excesso [supracitado relativo à forma de escrita e Grieco], de algum modo, a harmonia 

interior e a unidade estética das descrições – a sua ‘lógica’, como diria Taine.”  

Da citação literal imediatamente acima, podemos identificar um indício que nos 

auxilia a compreender quem era o público, os receptores em expetativa, do articulista Oliveira 

Vianna: ao citar apenas “Taine”, sem fazer qualquer menção explicativa sobre, ainda que o 

crítico citado fosse consideravelmente conhecido à época no nascente campo intelectual, é 

uma forma de escrita que limita muito os potenciais leitores, indicando que Oliveira Vianna 

pretendia escrever, ainda que em jornais de considerável circulação para os padrões de então, 

para uma elite intelectual. 

A conclusão deste artigo, uma sugestão na forma de desejo ao poeta Grieco, é 

extremamente elucidativa no que respeita ao pensamento de Oliveira Vianna acerca das 

variáveis que influiriam na construção do ser: 

Eu desejaria que o jovem poeta fluminense, meu conterrâneo, a quem vaticino 

grandes triunfos, corrigisse [...] os sobre excessos da sua fantasia, e à qualidade das 

impressões e das imagens aprendesse, daqui em diante, a fazer o sacrifício da 

quantidade. [...] É uma tarefa melindrosa, e para ela os pendores nativos valem 

menos que a tenacidade obstinada dos que sabem querer.
70

 

 

Outra variável foi incluída no processo de constituição dos indivíduos, a vontade, o 

“querer”. Um solapar de irracionalismo fecha o artigo. Em síntese, foram-nos apresentadas 4 

variáveis que influiriam, para Oliveira Vianna, na constituição do ser e das suas ações sociais, 

quais sejam, a raça, o meio, o tempo histórico e a vontade. A mescla um tanto quanto obscura 

entre estes fatores constituiria um homem determinado no espaço e no tempo.  

Pensamos que a explicitação de 3 outras variáveis, uma delas de caráter fortemente 

irracionalista, para além da “raça”, torna o pensamento de Oliveira Vianna muito mais 

complexo que um puro determinismo racial, tal como asseveram alguns acadêmicos e 

estudiosos no sentido mais amplo do termo, e.g., José Honório Rodrigues (1988). 

Será que no desenvolvimento do pensamento de Oliveira Vianna expresso nos artigos 

de jornais selecionados a ideia de vontade como força motriz da ação social poderia ser 

transposta da dimensão individual para a coletiva? Considerando-se o artigo anterior, pelo 

menos até o início da década de 10 do século passado, uma resposta positiva seria plausível. 

                                                                                                                                                         
disposições raciais e, o “momento” seria forjado pelas tradições do passado e do presente de uma 

determinada sociedade. 

70
 VIANNA, F., A Imprensa, 28 de abril de 1910. 
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3) “O neo-monroismo e a theoria anthropologica de Lapouge”. Vassourense, Vassouras, 

1912. 

L.T.: Relações Internacionais; Raça. 

 O que Oliveira Vianna denominou de “neo-monroismo” seria a reafirmação da Doutrina 

Monroe estadunidense, pelo então presidente Theodore Roosevelt, num contexto de pretensão 

de maior expansão europeia em terras americanas.  Para o articulista, a posição dos Estados 

Unidos, um povo de raça varonil, seria uma expressão muito mais biológica que social e 

histórica, pois seria uma manifestação de caracteres de uma raça superior por sobre as 

inferiores latino-americanas, que ainda estariam desunidas e, no máximo, conseguiriam 

“simular” (ipsis litteris), num gesto natural de auto proteção, os povos mais fortes: 

A simulação é um recurso de defesa na luta pela existência Para ele apelam os 

indivíduos ou os grupos fracos e perseguidos: dissimulados sob certas aparências 

falsas e emprestadas, eles conseguem passar, por entre as agressivas hostilidades que 

os cercam, seguros, incólumes, intangíveis. Do mundo animal, onde se exerce em 

larga escala, ela sobe até a espécie humana e Ingenieros
71

 assinalou-a dominando os 

próprios grupos humanos – povos, nacionalidades, raças.
72

 

 

   Num cenário em que se refere a luta racial e internacional pela existência e domínio, 

Oliveira Vianna considera que os latino-americanos, inventariaram idealismos e apologias, 

como o orgulho nacional, para tentar suplantar a sua inferioridade frente aos saxãos norte-

americanos. Pretenderiam uma superioridade – e.g. fundada na iniciativa pessoal, na vontade, 

na intrepidez, na audácia, no culto ao militarismo e na força - que não tinham. Por uma lógica 

natural, seriam dominados pelos povos superiores. Contudo, a história teria um papel, ainda 

que coadjuvante à seleção natural, nas relações internacional. 

 Este artigo, escrito num momento de acirramento dos conflitos internacionais por novos 

mercados, mas ainda sem lutas armadas de magnitude mundial ou uma grande crise 

econômica, Oliveira Vianna, influenciado  pelo Darwinismo social, acreditava na tendencial 

fatalidade racial do mundo que seria mais uma manifestação da seleção natural, do “mais forte 

em detrimento ao mais fraco”, do que a construção ativa por todos os povos, da sua própria 
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história. Nesta senda, auto-valorizações latinas, como o orgulho nacional, seriam expressões 

de um ressentimento num contexto internacional de constante seleção racial.  

 Esta noção das relações internacionais mais como seleção natural que manifestação de 

fenômenos históricos precisa ser relativizada, pois o articulista, alguns anos antes, num 

cenário internacional muito semelhante ao de 1912, escrevera no jornal A Capital, o texto “A 

América na Haya”, que tratava das reivindicações dos americanos com respeito à paridade nas 

relações com o Velho Mundo, fazendo referência ao III Congresso Pan-Americano
73

 realizado 

no Rio de Janeiro em 1906 e à II Conferência na Haia. 

 Em “A América na Haya”, o articulista argumentara que a América teria atingido um 

nível de civilidade tal que poderíamos reivindicar soberania ao nível internacional. Por 

peculiaridades socioculturais, geográficas e étnicas, não deveríamos reivindicar igualdade 

política entre os dois continentes, mas paridade nestas relações intercontinentais e nacionais, 

no direito internacional através da igualdade de direito no Tribunal Permanente de 

Arbitragem. Esta posição fora explicitada por Rui Barbosa, tido como o “Águia de Haia”
74

 

por sua atuação na representação do Brasil na conferência de Haia em tela (ZIMMERMANN, 

A., 2007). 

 O autor fluminense, por conseguinte, desde os seus primeiros escritos, não fundaria seus 

argumentos exclusiva ou majoritariamente na noção de raça, apresentando hipóteses muito 

mais elaboradas do ponto de vista histórico-sociológico para o entendimento das nossas 

particularidades e das suas relações com as outras nações. 

 

4) “Origens dos paulistas antigos”, Correio da Manhã, 19/out./1925. 

L.T.: História-Brasil; Raça. 

 Em crítica ao pensamento de Afonso d'Escragnolle Taunay (1876-1958)
 75

, acerca dos 

bandeirantes paulistas, Oliveira Vianna referiu-se respeitosamente ao criticado, qualificando-o 
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 Com exceção do Haiti, Venezuela e Canadá, os demais países americanos foram representados nesta 
Conferência. Questões mais polêmicas como a cobrança de dívidas internacionais com uso da força bélica 
foram contornadas de modo a manter um certo consenso, já previamente acordado em Washington. Esta 
discussão seria, para atender aos demandantes latinos, transferida para a II Conferência de Paz, a ser realizada 
em Haia em 1907. Se, algumas reivindicações latino-americanas não foram tratadas na Conferência sediada no 
Rio de Janeiro, os interesses comerciais estadunidenses na América Latina, em detrimento da Europa, fora 
exponencialmente incrementado a cada Conferencia Pan-Americana (BUENO, C., 1997). 
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 Participou como President d’honneur da primeira comissão desta Conferência, que tratou de questões 

relativas a arbitragem (BURNS, E., 1977, p. 397). 
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do Desterro, atual Florianópolis-Santa Catarina. Foi diretor do Museu Paulista, nomeado em 1917 (RODRIGUES 
J., 1958, p. 389-190). 
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como “ilustre mestre”. Esta caracterização, logo no início do artigo marca, segundo o nosso 

ponto de vista, os limites da própria crítica, em outras palavras, pretende iniciar um debate 

com um autor que entende como “qualificado” e “legitimado” no campo científico, ainda que 

discorde de determinadas assertivas. Abria-se uma discussão “entre pares”. 

 Um dos textos centrais de crítica de Oliveira Vianna à Taunay baseou-se no livro do 

catarinense História geral das bandeiras que sustenta a prevalência espanhola nos paulistas 

da época das bandeiras, posicionando-se, contrariamente à afirmação do fluminense, para 

quem haveria uma preponderância de “elementos de tipo” germânico nas bandeiras paulistas: 

No estudo da formação da sociedade paulista do ciclo das bandeiras, o meu ilustre 

mestre Taunay mostra uma particular simpatia pela hipótese da preponderância dos 

elementos de origem espanhola. Ele formula este pensamento em varias de suas 

obras e, na Historia Geral das Bandeiras, insiste particularmente sobre ele. Eu havia 

enunciado a tese da preponderância de elementos de tipo germânico. Taunay, 

discutindo esta minha conjectura, afirma a sua convicção do que, mais do que os 

elementos germânicos, predominaram, no São Paulo do bandeirismo, os elementos 

de origem espanhola.
76

 

 

 Oliveira Vianna apontou para o que seria uma incongruência de Taunay, explicitando 

que sustentou uma preponderância do tipo físico, racial germânico nos paulistas do 

bandeirismo, ao passo que Taunay estaria indicando uma prevalência do tipo social espanhol 

nesta mesma população, quer dizer, dos oriundos da Espanha enquanto nação: “o fato de um 

indivíduo ser oriundo de uma região qualquer da Espanha não basta para determinar de uma 

maneira precisa o seu tipo físico, isto é, a raça a que ele pertence [...]”
77

. Esta imprecisão no 

tipo racial espanhol derivaria, para Oliveira Vianna, da complexidade do “plasma racial” do 

que se entendia por povo ibérico. Emerge uma distinção entre nação, enquanto conjunto 

populacional minimamente organizado e estabilizado num espaço específico, e o tipo racial. 

 Reafirmando sua tese tal como apresentada no livro Evolução do povo brasileiro 

[EPB], lançado em 1923, Oliveira Vianna argumenta que a “raça germânica” teria uma 

elevada capacidade migratória, característica que também estaria presente nos bandeirantes 

paulistas. O autor de EPB lança a hipótese de que todos os “elementos de tipo germânico 

existentes na massa da população peninsular da época dos descobrimentos deviam ter-se 

deslocado para as novas terras descobertas”
78

. Neste sentido, a origem nacional dos migrantes 

teria importância secundária para definir a prevalência de um determinado “tipo” racial. A 

este respeito, o autor do artigo analisado posicionou-se como adepto da primeira ideia, da 
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psicologia diferencial das raças, contemporizando que não estaria fascinado “pelas ideias da 

escola antropológica Lapouge e Ammon” e que não sustentaria a “tese da superioridade da 

raça germânica”. Oliveira Vianna, ao defender-se destas “acusações”, afirmou:  

É possível que inicialmente fosse assim; mas, hoje, libertei-me inteiramente deste 

fascínio e as minhas ideias sobre este ponto, como as expostas nos Problemas de 

antropologia social, são inteiramente pessoais.
79

 

 

 Este é um momento relevante na construção do pensamento de Oliveira Vianna porque 

passara a explicitar em seus textos que não mais acreditaria na superioridade da raça 

germânica e não mais estaria crendo quase que acriticamente nas afirmações de Lapouge
80

 e 

Ammon
81

. Ao posicionar-se num meio-termo entre os que acreditaram na completa 

diferenciação entre as raças e os que afirmam a total igualdade racial, Oliveira Vianna tentava 

secundarizar o seu posicionamento neste campo de análise como sendo afirmativas 

meramente “pessoais”. 

 Esta discussão acerca de um marco na obra de Oliveira Vianna construído por ele 

próprio, está presente também no prefácio a 2ª ed. de Evolução do povo brasileiro (1933), no 

qual afirmara que a questão da superioridade racial estaria fora das suas questões centrais. 

Ainda que buscasse relativizar o uso da ideia de “raça” em torno de meados da década de 20, 

esta foi uma questão não resolvida na obra Oliveira Vianna, estando presente como mais uma 

variável definidora do homem, ainda que em caráter acessório, em suas análises. A reedição 

de EPB e a permanência de termos como “ariano puro” e “superior”, ao tratar da existência do 

tipo germânico nos paulistas das bandeiras, nas edições de Populações Meridionais do Brasil 

[PMB] posteriores a meados de 20 constituem alguns indícios da permanência do léxico racial 

em sua obra. 

 

5) “O problema das elites – I”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 29/out./1925. 

L.T.: Elite; Raça. 
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 Georges Vacher de Lapouge (1854- 1936) foi antropólogo francês e teórico do eugenismo, introduzindo o 

pensamento de Galton em seu país, associando-o a interpretações raciais. Dentre os principais livros 

publicados, citamos Les Sélections sociales  (1896) e Race et milieu social: essais d’anthroposociologie  (1909). 
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Auslese beim Menschen (1893), “Seleção natural nos homens”, em tradução livre, é tido como um dos seus 

principais escritos. 
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 Iniciando o artigo em questão, Oliveira Vianna respaldou-se na seguinte citação 

referente ao pensador francês Saint-Simon
82

:  

Se a França perder subitamente seus cinquenta primeiros pensadores, seus cinquenta 

primeiros artistas, seus cinquenta primeiros fabricantes, seus cinquenta primeiros 

agricultores, a nação seria um corpo sem alma, ela seria decapitada
83

 

 

 Uma vez referendado por uma relevante persona do campo científico, Oliveira Vianna 

envereda em sua apropriação singular do autor para a formação do seu pensamento: de Saint-

Simon, no trecho citado, interessava-lhe o que entendia ser “vital” em qualquer sociedade, um 

pequeno quantitativo de “individualidades superiores, por ventura existentes na sua elite”. O 

destino de qualquer povo estaria, para o autor deste artigo, na competência da sua elite, 

segundo um ponto de vista que entendia como “antropológico”. 

 Do ponto de vista sociológico per si, no entendimento de Oliveira Vianna, o problema 

dos “grandes homens”, da sua “gênese”, não seria uma questão. Seguindo seu raciocínio, a 

gênese dos tipos superiores não seria uma variável dependente nem de fatores sociais nem 

históricos ou mesmo da “ação consciente dos governos”, mas constituir-se-ia numa pura 

questão de “biologia étnica”, seriam: 

as leis da hereditariedade que a explicam. O papel dos governos consiste apenas na 

organização das condições mesológicas, na preparação de um ambiente favorável, 

dentro do qual esses elementos superiores, gerados pelas matrizes étnicas do povo, 

possam, não só vir á tona, como desenvolver, sem embaraços, na sua plenitude, as 

suas aptidões de elite: nada mais.
84

 

 

 É interessante salientarmos qual é o papel dos governos na organização societal em 

Oliveira Vianna: o Estado teria uma capacidade relativa de promover efetivas mudanças na 

ordem social, pois seria apenas mais uma variável, ainda que privilegiada, para ensejar uma 

nova organização. Esta contemporização desmistifica algumas leituras da obra de Oliveira 

Vianna que a “rotular” com expressões como “dirigismo estatal” ou ações “pelo alto”, quando 

o Estado teria, se observarmos mais detidamente seu pensamento, um papel relativo de 

ensejar reformas e contribuir para implementá-las em coadunação com a sociedade mais 
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ampla, permitindo a emergência do que entendia ser as qualidades/capacidades da sua 

respectiva elite. 

 A educação teria, por conseguinte, uma função secundária enquanto contribuinte a 

uma nova organização social, pois o que determinaria a constituição de uma elite, em Oliveira 

Vianna, seria o seu “tipo morfológico”, portanto seria uma “pura questão de hereditariedade: 

escapa, por isso mesmo, à ação transformadora da educação”
85

. Aplicando seu pensamento ao 

Brasil, os problemas das nossas elites, sejam elas locais ou nacionais, seria uma questão muito 

mais biológica e étnica que pedagógica e cultural, “quem vai resolvê-lo não é a carranca do 

mestre-escola, mas as leis da hereditariedade”.
86

 

Esforçamo-nos em “descobrir” as regularidades que ordenariam o “movimento 

ascensional” dos “elementos eugênicos”, “superiores” em direção aos setores mais 

elevados da sociedade e o seu tempo de permanência nestas camadas assim como o 

a sua queda final, seria tarefa fundamental, pois revelaria o mecanismo das “seleções 

sociais”.
 87

 

 

Neste momento do artigo, Oliveira Vianna promove uma inflexão, partindo do que 

entendia ser a antropologia para o que compreendia por uma análise puramente sociológica, 

passando a citar “os sociólogos italianos, liderados por Pareto
88

, Niceforo
89

 e Gaetano 

Mosca
90

”. Criticando negativamente uma visão determinista do ponto de vista biológico para 
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 Vilfredo Pareto (1848-1923), sociólogo, economista e filósofo italiano, é considerado um dos principais 
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o entendimento das elites, visão que estaria presente, por exemplo, em Lapouge, Oliveira 

Vianna caracterizou o pensador italiano, Pareto, como um dos principais criadores talvez ou 

ao menos “sistematizador da teoria da circulação das elites”, que teria “fecundas e 

interessantes aplicações em nosso país”.
91

 Dando sequência a sua assertiva, o articulista em 

questão finaliza o texto não apenas com uma conclusão, mas com um convite ao leitor para a 

sequência de artigos que pretende escrever sobre o tema e a sua aplicabilidade ao Brasil: 

Essa teoria [das elites] nos dá o aspecto puramente sociológico do problema das 

elites. Por meio dela, talvez possamos calcular o sentido e a velocidade da circulação 

que naturalmente se está operando no seio das elites brasileiras da atualidade. É o 

que veremos no próximo artigo.
92

 

 

Num contexto histórico marcado pela desilusão com a nossa recente República e, por 

ser mesmo relativamente jovial colocou novos atores sociais no Poder, Oliveira Vianna 

analisa o que seria uma circulação das elites entre nós e propõe uma saída organizativa que 

mescla as variáveis sociais, via elite, e as variáveis biológicas, via, especialmente, a  

hereditariedade, posicionando-se num meio-termo entre os dois pontos de vista segundo seus 

autores de origem, assimilando, portanto, de modo muito particular as influências teóricas 

estrangeiras citadas.  

A saída organizativa no pensamento de Oliveira Vianna que atualmente poderíamos 

denominar de “elitista” deve ser entendida no cenário histórico internacional de crítica à 

liberal democracia e nacionalmente pela desilusão da sua adoção em terras brasileiras. Em 

outras palavras, o Oliveira Vianna que tratamos constituiu-se em um intelectual numa 

constelação de pensadores que compartilharam internacionalmente ideias, valores e crenças 

que, ao mesmo tempo em que partilham, criam novos sentidos para a vida social, seja a favor 

do liberalismo seja contra. 

 

6) “O problema das elites – II”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 13/nov./1925 

L.T.: Elite; Raça. 

 Em sequência ao artigo imediatamente anterior, Oliveira Vianna prossegue sua análise 

acerca da teoria das Elites da sua aplicabilidade ao Brasil. Primeiramente, apresenta a ideia de 

“resíduos constantes” de Pareto e Niceforo ao estudarem os complexos sociais. Para o 

articulista, o conceito de “resíduos” seria uma constante e invariável “sob as aparentes 

                                                                                                                                                         
publicação, The Ruling Class [1896], Mosca teorizou a constância, em todas as sociedades, de uma minoria 

governante, aos seus termos a “classe dominante” (MOSCA, G., 1975, 1992). 
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variações das formas da vida social.” Especificando um destes resíduos, o articulista em tela 

salienta o “fato” da presença, em qualquer sociedade, de uma minoria de “homens mais 

capazes”. Esta minoria existiria não apenas ao nível nacional, mas constituir-se-ia também em 

cada classe e agrupamentos sociais e profissionais. 

 Esta introdução ao que seja elite permite que Oliveira Vianna adentre em seu objetivo 

para este artigo, qual seja, estudar a circulação das elites, nos termos paretianos e a sua 

aplicabilidade no Brasil: “Ninguém como Pareto mostrou com mais profundeza a importância 

deste fenômeno [circulação das elites] na vida e na história das sociedades. No Brasil, o 

fenômeno oferece aspectos extremamente sugestivos.”
93

 

 Salientando o que seria a importância da circulação das elites para a vida social, 

Oliveira Vianna apresenta a hipótese da inexistência desta circulação, do recebimento de 

novos elementos oriundos de outras classes, que desencadearia a sua própria decadência. 

Exemplificando com o critério eletivo de ascensão à Academia Brasileira de Letras (ABL) e a 

sua correlação com a manutenção do prestígio desta instituição, afirmou o articulista: 

Imagine-se, por exemplo, que os quarenta imortais da nossa Academia, cessando de 

renovar por eleição o seu quadro social passassem a formar uma classe fechada e 

adotassem o princípio da hereditariedade como critério único da renovação da 

Companhia. Como é uma lei conhecida que os descendentes dos grandes homens 

nunca são grandes homens, a consequência é que, tornada classe fechada, o nível da 

Companhia entraria a baixar rapidamente. Dentro de três gerações, a Academia 

estaria cretinizada.
94

 

 

 A partir da alusão ao que seria a circulação na ABL, Oliveira Vianna argumentou ser 

idêntica à questão quando pensamos em nossas elites políticas, sejam elas locais ou nacionais. 

Como, neste último caso, a circulação das elites estaria sendo obstaculizada por sistemas de 

privilégios, legais ou oficiosos, estas nossas elites estariam decretando “a sua própria 

destruição”.  

Num cenário nacional marcado por eleições falseadas e acordos oficiais e extralegais 

entre as oligarquias para se manterem no Poder, Oliveira Vianna utilizou-se da teoria das 

elites como meio de crítica à perpetuação de um mesmo agrupamento oligárquico na gerência 

estatal. 

 

7) “O problema das elites – V”
95

. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 27/dez./1925  
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L.T.: Elite, Liberalismo. 

 No quinto artigo dedicado ao “problema das elites”, Oliveira Vianna inicia o 

parágrafo, como é comum neste tipo de publicação, retomando a ideia central do artigo 

anterior, qual seja, as duas origens da “inferioridade” das “classes econômicas” agrícolas, 

industriais e comerciais brasileiras em sua dimensão política seriam: (1) ausência relativa de 

homens dotados de “cultura superior” em suas elites e a (2) deficiência associativa e eleitoral-

organizacional. Estes motivos explicariam a pequena representatividade legislativa-federal 

desta classe. Se os comerciantes e industriais teriam mais um fator que explicasse esta baixa 

representatividade legislativa, leia-se, o fato de muitos serem estrangeiros, a classe agrícola 

não teria “justificação possível” para além das duas razões apontadas como centrais para todas 

as classes econômicas. 

 Num contexto histórico marcado pelo desenvolvimento dos descontentamentos com a 

República, principalmente com a proximidade de grandes greves e as respectivas manchetes, 

nos jornais da época, deste ambiente socialmente mais tenso, o articulista fluminense colocou-

se a seguinte questão: “ [...] as nossas classes operárias (urbanas), apesar de pobres e incultas, 

tem relativamente, como tais, muito maior importância política. Por que?”
96

 A resposta fora 

breve e assertiva: “Pela sua combatividade e porque são mais organizadas”
 97

, ressaltando o 

“espírito associativo” e a possível clareza dos seus próprios interesses. Esta organização mais 

desenvolvida e a sua capacidade articulação nas federações seriam dois fatores que atrairiam 

componentes das elites de outras classes, sejam elas políticas e/ou da “cultura”. A este 

respeito, prossegue o articulista: 

[...] Basta recordarmos que os leaders dos movimentos operários destes últimos 

decênios em nosso país não são operários, mas letrados, mas intelectuais, mas 

políticos [...], elementos vindos, em virtude da circulação de outras classes que não 

as próprias classes operárias”.
 98

 

 

 Estas linhas são muito claras no que concerne ao pensamento de Oliveira Vianna na 

sua dimensão de preocupação com a solidariedade social e a organização e a relação destes 

fatores com a formação da sua respectiva elite que contribua para guiar a massa no sentido 

político dos seus interesses coletivos. A atração de elementos das elites de outras classes para 

                                                                                                                                                         
categorizados em outros temas centrais diversos ao recorte que utilizamos, leia-se, raça, corporativismo e 

liberalismo. Não significa que estes temas não pudessem ter aparecidos, mas não foram considerados como 

centrais. 
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a operária estaria ocorrendo pelo “prestígio” que a solidariedade coletiva conferiria a esta 

determinada classes de homens trabalhadores. A atração destes “elementos de cultura” seria, 

para o articulista, condição sine qua non para contribuírem ao engendramento das elites 

políticas. Em outras palavras, a classe operária urbana teria condições de constituir 

representantes no Congresso Nacional. Por negatividade, as elites das nossas outras principais 

classes econômicas não teriam condições de “atingir a classe política” per si. Associando esta 

crítica de caráter organizacional à critica ao liberalismo da nossa República, Oliveira Vianna 

expunha que: 

o aspirante a um cargo eletivo qualquer, que repousasse a sua esperança de vitória 

no apoio exclusivo, ou da Lavoura, ou do Comercio, ou da Industria, estaria, por 

certo, fatalmente condenado a uma derrota de estrondo. Por isso mesmo é que, 

quando um cidadão qualquer – de tipo romântico, gênero “sonhador”, a manifesto 

republicano de 70 – aparece pelas folhas declarando que a sua vitória é certa porque, 

por exemplo, é “candidato da Lavoura”, a gente não pode nunca (pelo menos eu não 

pude...) deixar de desabotoar o colete e soltar uma gargalhada
99

 

 

 Interessante frisarmos um aspecto que Oliveira Vianna esclarece aos seus leitores, 

diferentemente do que, até hoje, atribui-se ao autor fluminense, conceitos como completo 

amorfismo ou completa passividade do nosso povo não seriam adequados para caracterizar o 

pensamento deste articulista, pois, apesar do próprio ter afirmado, reiteradamente, em sua 

obra que teriam “ausência de povo”, o artigo ora analisado relativiza esta ideia, ao identificar 

no povo, mormente na massa operária, certo tipo de participação e representação, até maiores, 

num certo sentido, que as demais principais classes econômicas. Como já afirmamos que uma 

obra não pode ser entendida como um bloco fixo de ideias, mas como uma construção, neste 

sentido, seria muito mais produtivo à crítica acadêmica levar em consideração a afirmação de 

um autor, mesmo que num dado momento deste processo, de modo a permitir outras visadas 

ao seu pensamento, ao invés estacioná-lo e reduzi-lo numa dada citação. 

 Segundo Oliveira Vianna, quanto aos componentes das elites mais desejantes à 

participação política das classes econômicas comerciais, industriais e agrícolas, não lhes 

restariam outra opção mais adequada senão tentar atingir seu objetivo indiretamente, seja 

adentrando na classe dos intelectuais
100

 e/ou nas “agremiações partidárias”, que teriam, ou 

poderiam ter, interesses diversos aos das classes econômicas. Este processo de circulação 
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aparente de elites ocorreria porque estas classes econômicas não teriam condições, do ponto 

de vista eleitoral, para vencer as eleições per si. 

 O articulista argumenta que no caso brasileiro o processo de circulação das elites tal 

como vimos acima seria uma circulação “aparente”, pois os novos membros advindos de 

outros categorias sociais, ao penetraram nas elites já estabelecidas, seriam “absorvidos” por 

elas, perdendo o que seria condição para a efetivação do processo circulatório, a entrada de 

uma mentalidade diferencial nas elites estabelecidas de modo a transformá-las. Ainda que de 

modo não muito objetivo, neste artigo Oliveira Vianna indicaria que tendencialmente não 

teríamos uma verdadeira circulação das elites - de modo a substituir as velhas elites por 

novas, segundo o modelo dos “sociólogos da escola de Pareto e Niceforo” – no que se refere à 

representação política. Qual o resultado deste processo para a nossa sociedade? Seguindo o 

modelo paretiano, esta nossa particularidade configuraria uma anomalia e nos legaria efeitos 

deletérios. 

  

8) “O problema das elites – VI”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 03/jan./1926. 

L.T.: Elite; Corporativismo; Liberalismo. 

 Para o articulista após a nossa Independência teríamos experimentado uma verdadeira 

circulação das elites, pois os altos postos administrativos, muitas vezes compostos de homens 

“estranhos” a nós, passaram a ser ocupados por uma elite portadora de valores nacionais: 

Esta aristocracia [colonial], durante três séculos, se havia constituído à parte, sem 

contribuir quase com qualquer contingente para os quadros da alta elite colonial. 

Com a queda do regime colonial, esta velha elite, de mentalidade guerreira e feudal, 

abandonou os postos de governo, que foram logo ocupados por uma elite de pura 

formação nacional, com uma mentalidade muito diversa da anterior. [...] É este o 

mais típico exemplo de circulação das elites em nosso país. Esta nova elite trazia um 

idealismo novo e uma moralidade nova. Pode-se dizer que, durante quase setenta 

anos, toda a nossa história política reflete a feição mental e moral dessa elite que 

ascendeu ao poder em 22. Desde esta data até 89, os traços mais característicos 

dessa elite eram a frugalidade, a simplicidades, a altivez e a probidade perfeita.
101

 

 

 Outro exemplo de circulação de elites seria a queda do regime monárquico Imperial e 

o advento do Republicano. O que caracterizaria as diferenças entre estas elites seria mais a 

sua origem social do que política: no Império, o campo teria maior força social, ao passo que 

na República, a cidade teria ocupado grande importância do campo, ainda que os grandes 

potentados rurais tivessem mantido considerável influência política: 

Notemos, entretanto, que o que havia de mais particularmente novo na elite da 

República, em confronto com a elite do Império, lhe tem vindo menos das suas 

concepções políticas do que da sua formação social. Esta, depois de 88, passou a 
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cunhar-se em moldes caracteristicamente urbanos; quando a da elite do Império era 

de puro molde rural. Não seria mesmo temerário afirmar que o caráter mais 

diferencial das duas elites esta precisamente nisto. O futuro historiador da República 

não poderá nunca apanhar o sentido íntimo da evolução republicana, se não levar em 

muita conta esta distinção subtil, mas fundamental.
102

 

 

 Durante o período Imperial, a alternância entre o partido liberal e o conservador não 

seria, para o articulista, uma verdadeira circulação de elites, pois as duas elites 

“comportavam-se de forma igual no poder – o que fazia com que se dissesse que nada havia 

de mais semelhante a um conservador do que um liberal”
 103

. 

 Como de costume nos seus artigos, Oliveira Vianna citou seus trabalhos já publicados 

como meio de reafirmar o argumento apresentado. No artigo em tela, o PMB1
104

 foi citado 

(capítulos II e III). O capítulo II tratou da migração da elite rural brasileira para a corte, 

incrementando seu poder, por ocasião da vinda da família Real (1808). No período de 1808 a 

1822 nacionaliza-se a corte, o governo passou de português para brasileiro. O capítulo III 

tratou, especialmente, da particularidade do nosso “tipo rural”. 

 Na República, teríamos uma alternância ou “flutuações” de mentalidade de acordo 

com a preponderância de determinados grupos no poder, por exemplo, “certas classes 

(militares, etc.), de certas seitas (positivistas etc.), ou de certas regiões sociais (paulistas, 

mineiros, etc.) ” 105. 

 A série de artigos sobre o “problemas das elites” que analisamos demonstram que 

Oliveira Vianna estava atento não apenas as teorias em voga em sua época, mas qual a sua 

relação, se é que haveria alguma, com o Brasil. No caso específico, o articulista utilizou-se 

não apenas a suporte teórico do que denominados de elitismo, mas também se apropriou desta 

influência de modo bastante peculiar: se por um lado, o autor criticou a assimilação liberal 

brasileira republicana, por outro, considerou a possibilidade de manter o Congresso Nacional 

pela via da representação classista, ainda que sem mencionar o termo “corporativismo” ou 

afins, como uma forma de evitar a “anomalia” da representação das classes comerciais, 

industriais e agrícolas por intelectuais. 

 

9) “A Ethnologia em Xiririca”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 4/dez./1925. 

L.T.: História-Brasil; Raça. 
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 Em resposta à crítica do intelectual paulista Alfredo Ellis Júnior (1896-1974)
106

, 

Oliveira Vianna inicia o artigo ora analisado com certa surpresa por esta interpelação num 

diálogo que o autor fluminense iniciou com o escritor das Bandeiras, Taunay: 

Comentando as explicações que eu, por esta folha em dois sucessivos artigos, dei ao 

meu eminente mestre e amigo Taunay, sobre as minhas ideias em relação à etnologia 

dos bandeirantes paulistas, expostas na Evolução do Povo Brasileiro, um escritor 

paulista, o sr. Alfredo Ellis Júnior, entendeu contestar o que eu ali disse, em um 

artigo que acaba de publicar no Correio Paulistano.
107

 

 

 Com vocábulos que denotam na forma de indícios uma relação mais íntima com o seu 

interlocutor, como “eminente amigo”, Oliveira Vianna referiu à Taunay de forma a publicizar 

um diálogo, no mínimo, “entre iguais” e surpreso por um terceiro indivíduo pretender adentrar 

neste espaço e pretender iniciar uma conversar. Alfredo Ellis Jr. não é tratado como um 

“igual” do ponto de vista de Oliveira Vianna acerca da sua legitimidade intelectual para 

“ousar” interpelá-lo, desta forma, relega o seu novo interlocutor a outro espaço de diálogo, 

saindo da relação intimista e mais igualitária para uma relação mais tensa e, embora pessoal, 

mais distante, em outras palavras, saímos de uma conversa entre amigos para um diálogo 

entre “senhores”, tal como indica o pronome pessoal de tratamento “sr.” ao se referir à Ellis 

Jr. 

 Pensamos que estas considerações iniciais relativas ao tratamento e à forma deste novo 

potencial diálogo são importantes para compreender as críticas de Oliveira Vianna à Ellis Jr. 

tecidas ao longo do artigo e o espaço social em que o autor fluminense o coloca. 

 A primeira crítica à Ellis Jr. foi de caráter mais pessoal que propriamente acadêmico, 

de modo a desqualificar seu interlocutor em potencial, tal como no primeiro parágrafo do 

artigo que aludimos acima: 

O sr. Ellis é um importante chefe político de Xiririca
108

 e ali disctute História, 

Etnologia e Antropologia com os seus parceiros de gamão na botica do major 

Medrado. Há cerca de dois anos, alojou-se na página n. 112 da Evolução
109

 – e até 

hoje não se resolveu sair dali. Da primeira vez, apareceu, no Correio Paulistano, 

cavalgando magramente uma magra tese etnográfica de Oliveira Martins – e estava 

atrasado cinquenta anos; agora, depois da minha explicação à Taunay, vem 
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transmudado. Descartou-se do Oliveira Martins; alijou-se do seu surrão de monge 

mendicante da Etnologia e raça líbio-fenicia e já parece jogar (aparentemente) com 

as novas fontes que eu lhe abri com Deniker, com Ripley, com Pittard. E ainda cita, 

de quebra, Lapouge, Boule, Verneau, Broca, o diabo![...] Hão de concordar que é 

muita ciência junta para a botica do major Medrado.
110

 

 

 Mesclando críticas de caráter pessoal, tal como indicam o espaço social Ellis estaria 

discutindo ciência, seja num “jogo de gamão” seja na “botica do major Medrado”, Oliveira 

Vianna segue desqualificando seu interlocutor em potencial enquanto pretenso cientista, 

enfatizando sua desatualização teórico-bibliográfica, o que por negatividade salienta a 

atualização teórica do emissor da mensagem em questão.  A expressão “botica do major 

Medrado” como um espaço de discussão pseudocientífico, traz-nos mais alguns indícios da 

concepção de legitimidade científica para Oliveira Vianna: a botica, ou aos termos mais 

atuais, a farmácia, configura-se num ambiente privilegiado para assimilação, por parte da 

população em geral, de conceitos técnico-científicos elaborados pelos intelectuais, portanto, 

ao deslocar o espaço do debate sobre a ciência dos livros ou demais lugares físico-sociais 

tidos como mais adequados para a farmácia indica não apenas uma desqualificação para Ellis 

Jr., mas uma desqualificação da apropriação, por parte dos não-peritos, de conceitos e ideias 

formuladas pela intelectualidade. Em poucas palavras, Oliveira Vianna pretendeu participar, 

aos termos de Marilena Chauí (1982), de um “discurso competente”, produzido na esfera do 

“mundo sistêmico”
111

 (HABERMAS, 1999), de forma a ocultar outras falas, como a de Ellis 

Jr., que seriam entendias como ilegítimas do ponto de vista do autor fluminense. 

 Seguindo um processo de desqualificação do seu interlocutor em potencial, Oliveira 

Vianna responde a uma pergunta que se colocou quase de forma retórica: mas como o Ellis Jr. 

teria adquirido um conhecimento mínimo para pretender abrir esta discussão científica? O 

intelectual de São Paulo seria apenas um veículo do pensamento de estudiosos que Oliveira 

Vianna entendia como mais renomados, o português Ricardo Severo e o etnólogo Roquette 

Pinto. Entretanto, ausenta-os das críticas que tecerá neste artigo sob a justificação de que 

deveriam esperar a publicação do seu livro Problemas de antropologia social, no qual 

explanaria mais longamente sobre a temática em questão. 
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 O tema central da discussão diz respeito à antropometria dos bandeirantes, questão que 

já teria sido abordada em outro artigo de crítica a Paulo Prado. Para Ellis Jr., seria possível 

determinar o tipo antropológico dos paulistas antigos através de pesquisas biométricas nos 

paulistas descendentes dos bandeirantes, ao passo que Oliveira Vianna sustentava que 

somente seria possível determinar este tipo através de pesquisas nas ossaturas dos 

bandeirantes. Esta questão seria correlata a existência de “raças puras”, que não mais seria 

aceita na ciência da época, segundo o articulista fluminense e seria, entretanto, aceita por 

Ellis. A ideia de “raças pura” estaria associada, do ponto de vista de Oliveira Vianna, á 

manutenção e transmissão de determinados caracteres ao longo dos anos, deixando de lado a 

interação racial e os caracteres potenciais, resultantes desta mescla, que poderiam se efetivar a 

qualquer momento, pois estariam latentes nos homens, num processo de “reconstituições 

atávicas”. 

 Este artigo é muito elucidativo para compreendermos o processo de construção do 

mito bandeirante
112

 e a participação de Oliveira Vianna neste processo histórico: grosso modo 

e bastante sinteticamente, entendemos que o arquétipo do bandeirante tal como construída no 

início do século XX
113

 constituiu-se em mais um recurso de valorização de São Paulo, à época 

habitat das principais oligarquias cafeeiras do país, num processo de (re)construção do seu 

passado com o referendo científico via, mormente, historiografia. A invenção deste pretérito, 

como de qualquer outro, teve objetivo políticos: ao legitimar a representação do “típico” 

paulista e seu passado “aventureiro” e “desbravador”, além de propiciar a construção de uma 

identidade paulista, referendavam-se as investidas republicanas de São Paulo – por ex., Ellis 

Jr. fora relevante membro do Partido Republicano Paulista – i.e. ao engendrar a ideia do 

paulista como construtor privilegiado de uma nação fundada em princípios liberais: 

Pela afirmação de um passado comum aos paulistas – e diferente dos demais 

brasileiros – a elite regional redefinia o seu campo de experiência e explicava a 

exceção que pretendia representar. Identificou-se então a existência, na São Paulo 

colonial, de uma “época de ouro”. Correspondendo grosso modo ao século XVII, ela 

implicava um original regime de semi-independência em relação à autoridade da 

coroa portuguesa, baseado em vigorosa atuação das câmaras municipais, como se o 

“absolutismo colonial”, presente nas plagas do Norte, estivesse ausente da primeira 

formação paulista. (FERRETTI, 2008, p. 63) 
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 Oliveira Vianna, ao longo da sua obra publicada em livro, principalmente no primeiro 

volume de PMB, enveredou pelo caminho de exaltação do passado bandeirante como 

“aventureiro” e outras qualificações, contudo, a sua conclusão não se filiou ao 

republicanismo-liberal paulista, sustentando, contrariamente, que a nossa tradição seria 

fundada no insolidarismo e no “espírito de clã”, que seriam conceitos reveladores do seu 

descontentamento com a nossa recente República, principalmente quando consideramos que 

este artigo data de meados da década de 20, inserindo-se num momento de acirramento das 

desilusões com os rumos do País.   

Com as devidas contemporizações, o escritor de PMB citou Ellis Jr. na sua obra na 

forma de livro como uma referência nos estudos bandeirantes. Isto é um indício de que a 

legitimidade do Ellis Jr. enquanto historiador seria aceita por Oliveira Vianna, que criticaria, 

por exemplo, no presente artigo, a sua investida na senda “antropológica”, na qual não seria 

um “especialista”. O penúltimo parágrafo de “Ethnologia em Xiririca” clarifica nossa 

assertiva: 

[...] O sr. Ellis Junior, que é um inteligente pesquisador de arquivos, não quis se 

contentar com as glorias que lhe poderiam trazer os estudos históricos e – com o 

risco de comprometer a sua nascente reputação de escritor – abalançou-se a arcar 

com as responsabilidades de uma polemica para a qual lhe falta inteiramente 

qualquer competência especializada [...] 

 

10) “O anti-germanismo de Pittard.”, Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 10/jan./1926.   

L.T.: Crítica Literária; Raça. 

 Comuns aos artigos publicados no Correio da Manhã nos quais o articulista trata, 

ainda que não somente, de criticar um determinado livro, o título, nome do autor e a edição 

aparecem grafados logo abaixo do título do artigo. No caso ora analisado, Les races et 

l’histoire, do antropólogo suíço Eugène Pittard (1867-1962), edição de 1924
114

, Paris, contém 

o objeto de crítica de Oliveira Vianna: “o antigermanismo” e o alto grau de dúvida, 

“ceticismo” de Pittard, principalmente quanto a “antropossociologia” (sic) de Lapouge e 

Ammon: 

O livro de Pittard [supra citado], seja dito de passagem, não é propriamente um 

grade livro, mas sim um bom livro. [...] Neste livro, Pittard resumo as conclusões 

dos pesquisadores isolados sobre a composição étnica e antropológica de todas as 

populações do globo – e se é inegável que os resumos são feitos sempre com 

felicidades, não se pode dizer que sempre o sejam com honestidade. [...] Dominado 

pelo pensamento obsessivo de não dizer nada que possa levar o leitor a pensar que 

há qualquer parcela de verdade no que afirmam Lapouge e Ammon, Pittard, com 

este intuito, lança mão de sofismas, de omissões intencionais, de argumentos pueris 
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– o que torna o livro absolutamente suspeito, por este lado, como obra de 

informação e de ciência.
115

 

 

 Citando exemplos do que entendia como falhas nas exposições de Pittard, Oliveira 

Vianna critica-o, e.g., ao não mencionar o “elemento ariano na aristocracia” chinesa e ao 

discordar da presença destes caracteres germânicos no povo português e espanhol. Buscando 

referendar sua posição nos padrões científicos da época, o articulista cita o estudo de 

antropometristas norte-americanos, no contexto de fim da primeira Guerra Mundial, como um 

das suas fontes: 

[...] para a Espanha, basta-nos considerar os dados recentes obtidos sobre os 

soldados americanos que foram a guerra, em 1917. Operando sobre os recrutas de 

origem ibérica, os antropometristas americanos encontraram, entre os recrutas de 

origem portuguesa, 5% de tipo germânico e, entre os recrutas de origem espanhola, 

cerca de 10%! [...] É o que se pode ver na obra de Yerke e Yokum, de que R. Duthil 

nos dá um sugestivo resumo num dos últimos números de le grande revue.
116

 

 

Como qualquer trabalho de pretensão científica, e o dos norte-americanos não é 

exceção, a completa neutralidade não é possível. O autor suíço lançou o livro em crítica 

praticamente 6 anos após o fim da Primeira Guerra, na qual os norte-americanos, em aliança 

com a França, Grã-Bretanha e Rússia, lutaram contra a Alemanha. Neste cenário, seria 

plausível que os autores estrangeiros que mencionamos expressassem, em suas publicações, 

uma posição contrária aos germânicos, mesmo que para tal se utilizassem de critérios raciais, 

com no caso norte-americano citado por Oliveira Vianna. Num sentido, o articulista 

demonstra compreender que a posição do estudo de Pittard atende a uma demanda social do 

seu público em potencial, como o demonstra o último parágrafo do artigo em questão, 

entretanto, no mesmo parágrafo, Pittard é criticado negativamente por ir ao encontro da 

verdade científica e, por isto mesmo, perderia em cientificidade: “O notável mestre francês 

[Pittard] sacrifica, como se vê, a pura verdade científica às suas rivalidades de escola e às 

paixões do público para que escreve. E o que é mais grave é que não é ele o único a proceder 

assim...” 117
. 

 Expressão do contexto histórico da época, Oliveira Vianna foi influenciado pelo 

positivismo no entendimento de ciência; o artigo analisado indicaria esta dimensão. Contudo, 

esta categorização não esgota a complexidade do pensamento do autor fluminense, pois, como 

demonstramos em outros momentos deste trabalho, não há uma estabilidade geométrica nos 
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argumentos do articulista, oscilando entre o positivismo científico e o irracionalismo como 

possibilidades no campo do estudo científico. 

 As críticas a Pittard alternaram-se entre a comparação com dados de outros autores 

tidos como mais legítimos pelo articulista para proferir sobre os objetos analisados até a 

desqualificação de caráter ético-moral do autor suíço. Contudo, no que respeita aos dados de 

intelectuais da época, Oliveira Vianna objetivava apresentar-se como atento às novas teorias e 

abordagens. A própria crítica a um livro relativamente novo no campo científico da época fez 

parte deste desejo e do processo de construção da sua representação como estudioso 

atualizado e crítico. 

 Como é de costume na obra publicada em livro de Oliveira Vianna, inclusive como 

forma de tentar mantê-la atualizada com o debate entendido como científico pelo articulista e 

as suas possíveis discussões com outros intelectuais, os artigos publicados foram anexados ou 

fizeram parte deste as primeiras edições, dos seus livros. No caso, o artigo analisado, compõe 

a seção “notas complementares” da 3ª edição de Raça e Assimilação. 

  

11) “Mudando de tom...”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 24/jan./1926. 

L.T.: História-Brasil; Raça. 

 Oliveira Vianna, em resposta à crítica de Alfredo Ellis Jr. ao PMB1 e ao artigo “A 

ethnologia em Xiririca”, publicado no Correio da Manhã em 4 de dezembro de 1925, 

escrevera o artigo em questão. O título deste, expressa a pretensão do articulista em “mudar 

de tom” ao referir-se à Ellis Jr., ou seja, pretendia ser menos contundente na desqualificação 

do criticado do que o fez no artigo de 4 de dezembro do ano anterior, ainda que reiterando não 

ter a intensão de causar maiores depreciações à legitimidade do estudioso paulista: 

O sr. Ellis Júnior, de que os leitores devem estar lembrados, ressentiu-se 

visivelmente com aquelas inocentes considerações que aqui fiz sobre os seus 

merecimentos de etnólogo e respondeu-me em gritos lancinantes, de alguém que 

estivesse sob a ação de pontos de fogo. Eu, que não sou absolutamente aquela 

criatura feroz que o dito sr. Ellis Jr. presume, mas uma natureza extremamente 

sensível, doce e meiga, confesso, que me senti comovido. Por isso, resolvi mudar de 

tom. Que as Musas me inspirem, pois, para tirar destas linhas qualquer traço de 

azedume e tornai-as mãos doces que os açucares dos engenhos de Xiririca! [...] 

Devo dizer ao sr. Ellis, para que não continue a formar um falso juízo dos meus 

sentimentos humanitários, que o meu intuito foi apenas produzir-lhe pequenos 

ferimentos epidérmicos, simples escoriações [...]
118

 

 

 Em reposta à crítica de Ellis Jr. ao PMB1, o articulista reafirma que as suas teses 

acerca das populações meridionais são de caráter geral e dinâmico, deste modo, sua validade 
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está na regra e não nas exceções, quer dizer, em determinadas localidades abrangidas pela sua 

teoria geral poderiam não se constituir em perfeitas expressões práticas do seu pensamento. 

Por agregar duas informações num mesmo trecho textual, consideramos mais adequado citá-

lo por completo, sem fracionamentos, resultando numa citação mais longa, entretanto, 

pertinente quando estamos lidando com uma análise textual fundada numa perspectiva 

indiciária: 

O sr. Ellis Junior fez preceder a sua resposta de umas críticas à Populações 

Meridionaes, mostrando que são “menos verdadeiras” certas afirmações ali feitas 

sobre o domínio vicentista, a aristocracia bandeirante, etc. Se eu não respondi a estas 

críticas, é porque não as conhecia escritas como foram em jornais paulistas, dos 

quais só leio regularmente o Estado de São Paulo. Posso dizer, entretanto, ao sr. 

Ellis, que se os únicos pontos fracos das Populações são aqueles da sua crítica então 

este meu livro constitui um bloco mais sólido na sua estrutura do que o granito do 

Pão de Açúcar. Toda a crítica do sr. Ellis resulta da sua incompreensão do meu 

ponto de vista. [...] Eu escrevi aqueles capítulos - sínteses tendo diante de mim todo 

o grupo meridional, considerado como uma coisa viva crescendo, evoluindo, 

expandindo-se – e o sr. Ellis os lê como se me tivesse circunscrito ao horizonte do 

arraialzinho quinhentista de Santo André da Borda do Campo. No fundo, todo o 

esforço crítico do sr. Ellis se resume em tentar encaixilhar numa moldura de 

25cmX25cm ideias que foram feitas para uma moldura de 2mX2m. Está claro que, 

com este processo, o que eu digo (para o Brasil meridional e durante três séculos) 

não coincide, não dá justo, não calha ao pequeno reduto de paus roliços de Santo 

André.
 119

 

 

 Nesta passagem, outro ponto importante a ser ressaltado diz respeito às leituras de 

Oliveira Vianna dos jornais no Brasil: publicizou que costumava ler regularmente pelo menos 

até a data deste artigo, o jornal Estado de São Paulo. Sem questionar o mérito desta 

afirmação, mas buscando agregar outra informamos que até o presente momento não 

encontramos nos arquivos que analisamos na Casa Oliveira Vianna nenhum artigo do autor 

fluminense em jornais paulistas no período anterior a 15/set./1926, quando publicou 

“Selecção imigrantista” no Correio Paulistano. Aliando estes dois dados, pensamos que este 

debate com Ellis Jr. constituir-se-ia em mais um fator que contribuiu para a participação 

regular de Oliveira Vianna no circuito paulista de jornais. 

  Oliveira Vianna criticando a posição de Ellis Jr. a respeito da ação seletiva do clima 

sobre o homem, defendendo a ideia de ações modificativas em migrações que não perpassem 

por extremas mudanças climáticas, ironizou novamente amparando-se teoricamente em 

Lapouge 

[...] Como observa Lapouge, na Europa há climas que tornam branco e há climas 

que tornam moreno. É claro, pois, um indivíduo das regiões bálticas – onde o clima 

torna branco – descendo para a zona dos climas que tornam moreno (Europa so sul), 
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sofreria uma ação modificativa, perdendo a sua cor branco-rosada e adquirindo a 

coloração dos tipos brunos. [...] Se o sr. Ellis for passar uns quatro meses em 

Campos do Jordão, quando retornar aos seus penates, os seus amigos verão, nas suas 

boas cores [...] no seu olhar faiscante, a ação modificativa do clima jordânico; mas 

nenhuma seria todo bastante para ver no fato uma ação seletiva [...]
120

 

 

Em sequência, o articulista reafirma sua posição quanto à presença de elementos 

germânicos, por exemplo, no povo português e espanhol, buscando evidenciar que a migração 

destes últimos tipos humanos, com elementos germânicos para o Brasil há então quatrocentos 

anos seria não apenas possível como provável:  

Ora, se hoje, nas correntes vindas de Portugal e Espanha para a América do Norte, 

os indivíduos germânicos aparecem, por que não teriam eles também contribuído 

para formar as correntes emigratórias que, há quatrocentos anos, vinham para o 

Brasil?
 121  

 

 No último parágrafo, tal como o fez no artigo anterior de crítica à Ellis Jr., Oliveira 

Vianna utilizou-se da estratégia, comum no campo científico num contexto de especialização 

do saber, de desqualificar um possível outro que pretenda referendar suas teses numa esfera 

disciplinar que lhe seja considerada alheia: 

Como se vê, o sr. Ellis Junior como antropólogo, como etnólogo, como 

antropogeógrafo, não vai lá das pernas. Se lhe pudesse dar um conselho, seria que 

ficasse nas suas pesquisas de arquivos, entre os seus alfarrábios. Enquanto o sr. Ellis 

se mantem dentro desses limites, tudo vai muito bem. Desde, porém, que sai dali e 

ingressa nos domínios da etnologia, da antropologia e da sociologia, é certo 

começam as depredações...
 122

 

 

12) “Os estudos anthropologicos em Portugal”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 

04/abr./1926. 

L.T.: Ciências Sociais; Raça. 

 Com certo grau de ressentimento, o articulista expõe o que entendia ser um déficit em 

nossos estudos científicos da época, pois os nossos estudiosos estariam mais preocupados 

com o conhecimento adquirido da França, Inglaterra, Alemanha, Itália e América Saxônica e 

praticamente margeariam a produção de  Portugal e Espanha, países  com os quais teríamos 

maiores afinidades históricas e de “sangue” (sic). Visando evidenciar que a produção 

científica, especialmente nos campos da antropologia e etnologia, destes últimos povos seria 
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vigorosa, cita alguns intelectuais espanhóis – Oloriz
123

, Hoyos Sainz e Arauzadi
124

 - e 

português – Mendes Corrêa
125

. 

 A maior parte do artigo refere-se à Sociedade Portuguesa de Anthropologia e 

Ethnologia, da qual o articulista participou e do Instituto de Anthropologia da Universidade 

do Porto, mais especialmente ao professor Mendes Corrêa, que seria um quase desconhecido 

no Brasil de então. Ao que indica o articulista, a sua relação com o professor português era 

cordial, inclusive teria recebido uma coleção de livros de Mendes Corrêa, a quem elogia como 

pessoa e cientista. 

 Como fora de hábito, Oliveira Vianna procurava relacionar o artigo que escrevia com 

questões e temáticas que nos seriam particulares. No artigo em questão, o articulista citou 

duas ideias de Mendes Corrêa que considerava relevantes para nós, uma diz respeito ao 

povoamento da América pré-histórica e a crítica à aplicação antropológica das leis 

mendelianas acerca da hereditariedade. Sobre esta aplicação, Oliveira Vianna deteve-se em 

vários parágrafos, mostrando reticência quanto à possibilidade de as leis mendelianas relativas 

ao mundo “animal” e vegetal serem aplicáveis ao homem e aos de “raça miscigeneas”: 

Estas leis (mendelianas), como sabemos, regem a hereditariedade dos tipos híbridos 

no mundo da vegetalidade e da animalidade - e o grande problema é saber se elas 

também se aplicam á hereditariedade humana e á biologia das raças miscigeneas. O 

professor Mendes Corrêa mantém uma discreta reserva diante das soluções 

desencontradas deste ponto delicado da heredologia [...]
126

 

 

 A importância destes estudos para nós, na ótica do articulista, seria fundada na ideia de 

que seríamos um povo formado por aproximadamente “17 variedades humanas”. Oliveira 

Vianna explicita que chegou às mesmas conclusões de Mendes Corrêa, ainda que cada um 

tenha estuda seu respetivo povo. 

 A seleção dos autores citados bem como dos países mencionados não foram 

arbitrárias, pois no que tange à produção científica praticamente desconhecida no Brasil no 

início do século XX, provavelmente, não apenas por questões relativas à política e 

dominância no meio científico, mas também de meios de comunicação, outros povos s 

instituições teriam este mesmo destino. A preocupação de Oliveira Vianna, habitus no campo 
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intelectual, foi a de publicizar e defender suas ideias. Haveria uma afinidade de pensamento 

entre o articulista e o nome mais citado no artigo, “Mendes Corrêa”, sua filiação explícita. A 

proximidade histórica entre os povos ibéricos e nós, seria um dos principais motes da escrita 

deste artigo para Oliveira Vianna, contudo, após qualificar o campo intelectual peninsular, 

pensamos que a filiação de ideias emergiu como outro, ou talvez o único, principal mote que 

ensejou a escrita deste texto. 

Este artigo que analisamos compõe a seção “Notas complementares” da 3ª ed. de Raça 

e assimilação. Portanto, constituiu-se em mais um meio de Oliveira Vianna construir uma 

obra em livros tida como “atual” mesmo nas edições subsequentes à primeira. 

 Apesar deste artigo tratar de antropologia e etnologia tal como entendidos à época de 

Oliveira Vianna, ainda que não em uníssono, com a categoria “raça”, hoje completamente 

descartada do campo científico, categorizamo-lo, como uma dentre as linhas temáticas 

prevalentes, em “ciências sociais”. Esta aparente contradição, nos termos atuais, justifica-se 

por pressupormos que, talvez, nem todos os trabalhos produzidos na Espanha e Portugal nos 

campos da antropologia, etnologia e áreas afins, a que o articulista se referiu mais 

amplamente, trabalhariam com a categoria “raça”, o que os tornariam mais próximas dos 

estudos hoje tidos como científicos nestas áreas. 

  

13) “Os nossos elementos ethnicos”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 11/abr./1926. 

L.T.: Raça. 

 Em resposta a uma crítica que teria recebido sobre sua afirmação, no artigo “Os 

estudos anthropologicos em Portugal” (Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 04/abr./1926), de 

que o Brasil seria formado por aproximadamente 17 tipos humanas, Oliveira Vianna dedicou 

o artigo ora analisado. 

 Para o interpelador do articulista, nós seríamos formados, no máximo, por 5 raças – 

branca (ibérica, celta e germânica), negra e vermelha. A esta afirmação, Oliveira Vianna 

rechaçou, em princípio não a hipótese em crítica propriamente dita, mas o conhecimento e a 

sua legitimidade no campo científico que lhe era contemporâneo e a sua visão acerca do nossa 

“realidade”:  

Eu pediria licença para dizer ao meu amável interpelante que não só sua ciência 

etnológica está um pouco atrasada, como mesmo parece-me falho o seu 

conhecimento das verdadeiras condições étnicas do Brasil atual
127

. 
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 Para o autor fluminense, o povo brasileiro seria formado não apenas pelo seu 

“amálgama histórico” tríplice – ariano, negro e índio -, pois outros tipos também participaram 

da nossa constituição, como os amarelos – e.g. via imigração japonesa – e semita, os “turcos-

árabes”. Além disso, a concepção do articulista, como expusera noutro artigo anterior por nós 

analisado, não se baseia na ideia de “raça pura”, portanto o tipo germânico – leia-se europeu e 

não apenas “alemão”, como uma leitura desavisada do autor poderia sugerir - seria formado 

por vários subtipos; a mesma complexidade estaria presente nos tipos negro e vermelho – 

teríamos poucos intelectuais interessados no estudo deste último tipo, como Roquette-Pinto. 

 Na obra publicada de Oliveira Vianna, na forma de livro, a temática da nossa 

composição étnica é tratada especial, mas não unicamente, em Raça e Assimilação e Evolução 

do Povo brasileiro e no ensaio “O tipo brasileiro e seus elementos formadores” publicado no 

póstumo, Ensaios Inéditos. 

 

14) “O nosso problema político”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 18/abr./1926. 

L.T.: Crítica Literária; Liberalismo; Estado-Nação. 

 A questão da organização democrática no Brasil, do “governo do povo pelo povo” é o 

mote central deste artigo. Oliveira Vianna explicita não crer que devêssemos buscar ideias 

Políticas de longo prazo porque estas ideias seriam, na verdade, a soma de pequenas ideias de 

curto prazo que se realizariam graças aos pequenos avanços concentrados, tal como o teria 

feito os anglo-saxônicos e diferentemente do que teria feitos os latinos, que prefeririam crer 

nos ideias de longo prazo e tentar alcançá-los brevemente, à moda Lenine. Esta forma de 

entender as nossas particularidades e de tentar promover mudanças de ampla magnitude 

amparando-se em mudanças de menor dimensão que seriam condições para alcançar os ideais 

mais longínquos forjaria a origem dos sucessivos fracassos na Política. No Brasil a situação 

seria semelhante: 

O ideal da democracia no Brasil, isto é, do governo do povo pelo povo, é para mim 

um desses ideais a longo prazo, que nós temos tido a ilusão de querer realizar em 

curto prazo. Toda a nossa história política de há cem anos gira em torno dessa 

grande ilusão. Por isso mesmo é que ela tem sido uma serie de sucessivas 

desilusões.
128

 

 

 Na ótica do autor fluminense, o problema da organização de democracia entre nós 

seria, primeiramente, uma questão “social” e secundariamente “política”. O fracasso de 

atingirmos este ideal estaria na inversão deste polos, como na tentativa de promover 
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mudanças sociais através da criação e/ou modificação da letra da lei – e.g. constituições, 

regimes eleitorais, reformas constitucionais e eleitorais – com fins políticos, sem, contudo, 

ensejar mudanças sociais. Este entendimento que seria equivocado de organização 

democrática estaria dominante no Brasil de então: 

O problema da organização “social” da democracia tem sido inteiramente descurado 

– e este é, entretanto, o problema essencial. Tão essencial que, sem revolve-lo 

preliminarmente, todas as soluções políticas, embora objetivadas em leis e 

constituições pomposas, não passarão, como não têm passado, de simples papel 

impresso...
129

 

 

Contrariamente ao pensamento liberal de então, Oliveira Vianna propôs que, enquanto 

não tivéssemos constituído a organização do nosso povo para a democracia, que nos 

acostumássemos com o governo das oligarquias broncas, que deveríamos tratar de “esclarecê-

las”, ou seja, educá-las no sentido dos interesses nacionais. 

Após iniciar o artigo com uma breve exposição do seu pensamento, Oliveira Vianna 

critica o ensaio A crise nacional, do liberal Julio de Mesquita Filho
130

, publicado 

originalmente em 1925, em São Paulo. 

Oliveira Vianna qualifica o autor como uma autêntica expressão do pensamento 

paulista, não sendo tão adepto de ideais de longo prazo. Não obstante, ao iniciar sua crítica ao 

liberal paulista, denomina-o de “jovem escritor”, numa tentativa, segundo o nosso 

entendimento, de minimizar suas ideias como pouco refinadas pela inexperiência na produção 

textual. A posição de J. de Mesquita Filho acerca da racionalização do regime universitário e 

o voto secreto e da sua importância como organizador do povo brasileiro no sentido 

democrático e de libertação das oligarquias foram criticados, respectivamente, positiva e 

negativamente, pelo articulista: 

[...] O voto secreto teria para ele [J. Mesquita Filho] a virtude de libertar a opinião 

popular da opressão das oligarquias, e torná-la a força principal da orientação dos 

governos. Se, por outro lado, por uma organização racional do nosso regime 

universitário, tivéssemos o cuidado de preparar uma elite de cultura, que seria um 

campo de aptidões dirigentes, teríamos constituído aqui todas as condições para uma 

rápida realização no país do ideal democrático. [...] Neste último ponto – o da 

reorganização do nosso ensino universitário e da formação de uma elite dotada de 

verdadeira cultura - eu estou de pleno acordo com o sr. Mesquita Filho. É uma ideia 

que esta dentro da minha fórmula – de transformar oligarquias broncas em 

oligarquias esclarecidas. Não seria sincero, porém, se dissesse que lhe dou a outros 

pontos do seu pensamento uma adesão assim completa. Eu não partilho, por 

exemplo, da sua crença nas virtudes do voto secreto [...]
131
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Apresentando mais alguns pontos do seu pensamento, Oliveira Vianna argumenta que 

voto secreto complicaria muito mais o sistema de sufrágio já complicado do Brasil. O 

problema central seria antes a limitação dos votantes, abolindo o sufrágio universal da nossa 

República. A formação de uma elite que teria melhores condições de exercer o direito ao voto 

deveria ser o ponto central de qualquer programa que pretendesse efetivar a democracia entre 

nós. 

Apesar desta divergência, Oliveira Vianna partilhou com o escritor paulista a ideia de 

formação de elites dirigentes pela racionalização/desenvolvimento universitário no Brasil. 

Aliando este ponto de contato com o prestígio de nascença de J. Mesquita Filho enquanto 

partícipe de uma família proprietária de um dos maiores jornais do país, o articulista finaliza 

seu texto tratando-o cordialmente, mas enfatizando a necessidade de adotarmos a seleção dos 

votantes tanto quanto de sanitarizar o país num contexto de proliferação de doenças na Capital 

fluminense e de campanha para tentar resolver a questão: 

[...] o censo selecionado é uma necessidade nacional tão urgente, tão premente, tão 

inadiável, como a luta contra o jaguncismo dos sertões e a campanha sanitária contra 

o ankyslostomose e o impaludismo. [...] Há, pois, na maneira de encarar o problema 

da democracia, uma funda divergência entre mim e o meu brilhante confrade 

paulista. Sinto dize-lo; mas acentuar esta divergência pareceu-me a melhor maneira 

de honrar a feridade com que um e outro nos empenhamos em procurar a mais sabia 

solução desse grande problema nacional.
 132

 

 

O problema da possibilidade democrática no Brasil foi uma constante na obra de 

Oliveira Vianna, tendo adquirido novas soluções ao longo do tempo – por exemplo via o 

corporativismo - mas tendencialmente tinham um centro comum, a necessidade de 

organizarmos o País e educar as nossas elites no sentido dos interesses nacionais. 

Este artigo, bem como os livros do autor fluminense, demonstra uma tensão acerca da 

possibilidade democrática entre nós: o presente texto indica uma saída objetiva, se o 

contextualizarmos com os outros artigos aqui analisados e com os seus livros publicados no 

mesmo período notaremos que a organização do povo brasileiro é bem complexa e a seleção 

dos votantes seria um destes pontos. Para melhor entendermos as dificuldades de 

transformação do País segundo o ideal democrático de acordo com o pensamento de Oliveira 

Vianna, o primeiro volume de PMB, publicado na mesma década deste artigo, é uma leitura 

esclarecedora. 

A tensão acerca da possibilidade democrática em Oliveira Vianna é, até hoje, tema de 

discussão acadêmica. Grosso modo, há os que sustentam que Oliveira Vianna acreditaria na 
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possibilidade de efetivação de uma democracia no Brasil, utilizando-se, para tanto, de meios 

autoritários – Wanderley Guilherme dos Santos (1978) desenvolve esta ideia sob a 

denominação de “autoritarismo instrumental”, do qual Oliveira Vianna seria um exemplo –, e 

os que acreditam que o autor fluminense, desde as suas primeiras publicações, rechaçaria 

qualquer tipo de possibilismo democrático-liberal no Brasil, pois, “autoritarismo” e 

“democracia” já representariam uma contradição teórico-epistemológica
133

. 

 A ideia de que o comunismo não seria adequado à nossa “realidade” já está presente 

no Oliveira Vianna, pelo menos, deste de a década de 20, como demonstra este artigo, que 

rechaça a saída leninista como meio para se alcançar ideais a longo prazo num contexto 

histórico marcado pelo desenvolvimento da Revolução Russa. 

 

15) “Ainda o problema político”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 25/abr./1926. 

L.T.: Liberalismo; Estado-Nação; Elite. 

Em resposta à crítica que recebeu de Antonio Leão Veloso relativo ao artigo que 

escrevera, no mesmo jornal - “O nosso problema político”,18/04/1926 -, no qual criticava o 

livro “A crise nacional”, de J. Mesquita Filho, Oliveira Vianna, argumentou neste artigo que 

não dissera que deveríamos nos aquiescer às oligarquias ou mesmo que estas, as elites, 

deveriam ser educadas antes que o povo, mas somente ter-se-ia posicionado contra o sufrágio 

secreto e universal e que o nosso problema democrático não seria primordialmente “político”, 

mas essencialmente “social”, ou seja, de organização e formação de opinião pública.  

Complexificando um pouco mais esta discussão, Oliveira Vianna traz uma outra 

variável, a densidade demográfica, para demonstrar que, não adiantaria, como gostaria A. 

Leão Veloso, um combate direto às oligarquias pois, em nosso, caso, devido as nossas 

particularidades, inclusive demográficas, o oligarquismo não desapareceria num zás-trás. Para 

atingir as oligarquias, em nosso caso, deveríamos, segundo o articulista, preocuparmo-nos em 

acelerar a integração demográfica, a integração de classes e, “consequentemente”, a 

integração da opinião. Este seria um processo “indireto” de combate à oligarquia, um 

processo social. 

O articulista relativizou a ideia de “liberal” sob a acusação de que suas ideias seriam 

“antiliberais”: o que liberal na Inglaterra pode não ser o mesmo daqui. Questão e 

argumentação semelhantes encontraremos, 19 anos mais tarde, no Prefácio à 2ª ed. de PPO  - 
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escrito em dezembro de 1945 -, no qual Oliveira Vianna defendia-se, tal como neste texto, de 

críticas que o caracterizavam como “antiliberal”. Neste prefácio abordou a crítica do Jornal 

do Commercio, argumentando que, embora o jornal seja seguro em suas informações, não o 

foi no seu caso (VIANNA, F. 1974, p. 22). Ser “rotulado” desta ou daquela posição foi uma 

constante na vida, e também post-mortem, do autor fluminense. 

Interessante salientar que, antes de desenvolver estas ideias, o articulista frisou estar 

dialogando com um médico e enfatizando, em sentido contrário, a própria posição de 

sociólogo e o caráter objetivo da sua análise, numa tentativa de deslegitimar a fala de seu 

crítico: “[...] eu, sociólogo, não censuro, nem aplaudo as oligarquias: estudo-as. [...] Pela 

mesma razão que o sr. Leão Velloso, médico que é, não censura, nem aplaude uma 

pneumonia: trata-a”
134

. 

É uma reafirmação da sua posição enquanto estudioso de sociologia em contraste com 

seu crítico de outra área do saber, em termos técnicos, com menor capacidade de explanar 

sobre o “social”. Se, explicitamente, o articulista não pretendia polemizar, tal como expôs no 

primeiro parágrafo, implícita e indiciariamente podemos afirmar que Oliveira Vianna 

polemizou nos artigos com seus críticos, sequenciando críticas e réplicas com outras críticas e 

desqualificações. 

Oliveira Vianna, apesar de, reiteradamente, afirmar em suas obras publicadas até 

então, desde Populações Meridionais do Brasil, que o Brasil precisaria de organização de 

uma elite dirigente esclarecida, argumentou, neste artigo, que não pretendia polemizar se a 

educação deveria ser concedida primeiro a elites ou ao povo, em outras palavras, isto seria um 

falso problema. Deveríamos estar preocupados com ideais de curto prazo e, nesta cronologia, 

esclarecer as elites e selecionar o universo de votantes dentre os mais capazes, do seu ponto 

de vista. 

Neste artigo, Oliveira Vianna utiliza-se do conceito de democracia, sem especificar 

claramente qual a sua forma e conteúdo; seria uma possibilidade em aberto, ideal de longo 

prazo do qual não deveríamos estar tão preocupados quanto com os de curto prazo. 

 O último parágrafo deste artigo, entretanto, traz-nos um indício do que Oliveira 

Vianna entendia por democracia, ao aludir a um movimento de agricultores da época: 

Obra verdadeiramente democrática será o grande congresso de lavradores de todo o 

país, a reunir-se em maio aqui, no Rio, convocado pela Sociedade Rural Brasileira, 

para protestar contra o imposto de renda. O fato é que, se conseguir levar avante este 

movimento social, o sr. Souza Queiroz terá trazido ao problema da democracia no 

Brasil uma contribuição incomparavelmente eficaz do que todo o movimento 
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político dos ardorosos legionários do voto secreto, chefiados pelo eminente sr. 

Antonio Prado.
135

 

 

 Num contexto histórico de desenvolvimento de novas demandas sociais e de crítica à 

Primeira República, Oliveira Vianna entendia que a nossa democracia possível poderia estar 

também nas mãos do povo, não sendo um movimento apenas do Estado, tal como comumente 

vários estudos caracterizam a proposta deste autor, como num movimento apenas “de cima 

para baixo”, como se em nosso povo não houvesse qualquer tipo de organização. Como 

apontamos noutro momento deste trabalho, passagens como esta contribuem para 

complexificar o pensamento do fluminense, agregando novas variáveis ao que se costuma 

estudar sobre esta temática. Em poucas palavras, se, em dados momentos, Oliveira Vianna 

caracterizou-nos por expressões que denotariam completa ausência de povo, em outras 

relativizou estas afirmações, o que nos indica que a ideia de “ausência de povo” seria muito 

mais uma estratégia retórica de ênfase ao produzir suas propostas políticas do que 

propriamente uma categoria de estudo no seu mais stricto sentido.  

 

16) “Problemas econômicos fluminenses”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 

12/set./1926. 

L.T.: Liberalismo. 

 O meio físico-geográfico fluminense é enaltecido logo nas primeiras linhas deste 

artigo. A proximidade com São Paulo e a nossa infraestrutura, como a portuária, são elogiados 

pelo autor. A política de estabilização dos preços do café foi uma outra variável valorizada 

por Oliveira Vianna no sentido de privilegiar a produção agrícola fluminense. Demonstrando 

grande satisfação com este ambiente privilegiado, frente a outros estados da federação, para 

agropecuária, o articulista enseja o seguinte questionamento: quais seriam os nossos 

problemas econômicos no que se refere à agricultura? 

 A competição mercadológica com outros estados produtores de cereais, como Minas e 

os “Estados do Sul”, estes últimos seriam muito privilegiados pela vinda de imigrantes 

“disciplinados” para a agricultura, inclusive explicitando sua identidade como proprietário 

territorial e agricultor - num contexto de declínio da economia rural das suas terras 

saquaremenses: 

[...] Uma certa parte da produção cerealífera do Estado está sofrendo, no grande 

centro consumidor do Rio, uma competição séria e, mesmo, vitoriosa da produção 

congênere de Minas, de São Paulo e também dos Estados do sul, o Rio Grande, 

principalmente. Os produtos da indústria pastoril de Minas, principalmente o leite e 
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a manteiga, lutam vantajosamente no grande centro carioca com os produtos 

análogos das nossas zonas pastoris. Os cereais sofrem competição poderosa, não só 

dos cereais de Minas, como principalmente dos cereais vindos dos Estados do Sul, 

arroteados pelo labor disciplinar dos colonos estrangeiros. Dou disto o meu 

testemunho pessoal, não só porque sou proprietário territorial, como porque sou 

também um pouco agricultor.
136

 

  

Neste cenário construído pelo articulista, o Rio estaria imerso numa rede 

mercadológica altamente competitiva e, embora tivéssemos um ambiente privilegiado para as 

atividades agropecuárias, estávamos perdendo espaço para outros estados da Federação. 

Oliveira Vianna lança a hipótese de uma insuficiência tecnológica e/ou de capitais como 

possíveis fatores explicativos para este movimento descendente da economia rural 

fluminense. Acerca desta última questão, o articulista elogia a atitude governamental de 

criação, neste mesmo ano corrente, do Instituto de Fomento e Economia Agrícola do Estado 

do Rio de Janeiro. Além de proteger os produtores agrícolas economicamente, este Instituto 

não seria mais  

uma aparelhagem do Estado, uma mola a mais do mecanismo burocrático, mas uma 

fundação, uma instituição autônoma em cuja administração os próprios agricultores 

interessados participam e colaboram.
137

 

 

 Num contexto histórico de crítica ao liberalismo, Oliveira Vianna defendeu a maior 

participação do Estado na economia, não apenas no sentido de intervenção, mas de criar 

condições para o desenvolvimento autônomo dos agentes econômicos interessados e de 

organizá-los enquanto classe em torno de uma instituição também autônoma em relação ao 

Estado. Este artigo reafirma o que sustentamos antes, até o presente momento da nossa 

análise, Oliveira Vianna propunha um Estado como privilegiador de uma dada organização 

socioeconômica mais democrática que fomentasse a opinião pública, e não como mero 

interventor, sem a participação popular em determinadas instâncias governamentais. Quanto à 

maior atividade das classes produtoras no governo, afirmava o articulista: 

Nesta folha mesmo e noutras em que escrevo, como o  

Correio Paulistano, eu tenho insistido sempre sobre a necessidade de uma 

aproximação mais estreita entre as classes produtoras e o poder político. Considero 

isto, o primeiro passo, o passo mais seguro, para a democratização do regime, isto é, 

para a instituição, entre nós de um verdadeiro regime de opinião. O Instituto de 

Economia Agrícola tal como o concebeu e realizou o governo do meu Estado vem 

concorrer para a realização deste ideal. Ele estabelece a colaboração contínua e 

permanente, não esporádica e transitória, entre os representantes do governo e os 

representantes das classes econômicas – e esta colaboração assim contínua e 

permanente é, para mim, um dos traços mais belos daquela instituição.
 138
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A questão do desenvolvimento do Café no Rio de Janeiro foi tratada por Oliveira 

Vianna em outros momentos da sua obra, especial mas não unicamente, por exemplo, no texto 

“Distribuição geográfica do cafeeiro no estado do Rio” publicado em “Ensaios Inéditos” e a 

questão da política econômica do café foi tratada em “O crédito sobre o Café”, nesta mesma 

publicação. Em livro de mesmo nome, Oliveira Vianna também discorreu sobre a temática. 

 

17) “Selecção imigrantista”. Correio Paulistano. São Paulo, 15/set./1926. 

L.T.: Raça. 

 É década de 20 do século passado e a discussão em vários meios acadêmicos estavam 

pautadas na categoria “raça”. O Estado de um das principais potências econômicas utilizava, 

aliás como ainda hoje o faz, sob outras justificativas mas com o mesmo teor discriminatório, a 

categoria “raça”, como um meio de selecionar as pessoas que poderiam fazer parte da sua 

população. Nos Estados Unidos da América, num dos, desde então, considerados mais 

valorizados centros de pesquisa científico-acadêmica mundial, a Johns Hopkins University, 

possui em seus quadros o estudioso de biologia Jennings
139

, que lançou um ano antes o livro 

Prometheus or biology and the advancement of man, que trata do campo da heredologia. 

 Oliveira Vianna, num contexto no qual a categoria “raça” estava em voga, ainda que 

não em uníssono, filiou-se à tese de Jennings acerca da influência do meio como fator 

importante para a possível modificação de caracteres humanos, afastando-se da ideia da 

imutabilidade da “raça pura”. Este fator seria importante não apenas para os EUA pautarem 

sua seleção imigrantista, mas também para nós, num contexto histórico no qual estávamos 

recebendo um contingente maior de estrangeiros, mormente europeus, por conta da crise 

econômica que ainda deixava rastros na economia mundial, o que ensejou discussões, 

acadêmicas e governamentais, sobre os rumos a serem seguidos no que respeita ao controle da 

imigração. 

 O articulista buscou amenizar as discussões em torno da temática quando o assunto era 

a tomada imediata de uma decisão. Deveríamos, antes de iniciarmos um processo de seleção 

dos imigrantes, não copiar a experiência estadunidense, mas aprofundar os estudos em 

heredologia e eugenia, analisar com mais clareza o que Oliveira Vianna entendia como as 

variações possíveis das raças imigratórias em nosso meio. Segundo o autor fluminense, a 
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única atitude governamental que poderíamos efetivar sem maiores estudos racionais no campo 

imigratório, seria a “seleção de indivíduos”, como fazia os Estados Unidos, e não, por ora, 

uma seleção racial, por falta de estudos. Aquela seleção de indivíduos seria o impedimento da 

entrada de homens com o que o articulista denominou de “hereditariedades mórbidas”, ou 

seja, “surdos, mudos, loucos retardados, criminosos, etc.” Esta seleção seria respaldada na 

experiência dos EUA: 

[...] o rigor dos norte-americanos neste sentido, como observa Herbert Walter, tem, 

dest’arte, preservado a massa da população dos Estados Unidos de uma copiosa 

multidão oriunda de matrizes mórbidas. Só em 1908, foram repelidos dos portos 

americanos cerca de 7.000 indivíduos [...]
140

 

 

A considerada relevância da discussão imigrantista no Brasil de meados da segunda 

década do século passado, que teve em Oliveira Vianna um dos enunciadores de um discurso 

pautado na seleção racial, pode ser notada pela dimensão deste artigo frente as proporções do 

Jornal, foram 4 colunas, 3 delas consideravelmente extensas, de modo a ter ocupado um 

importante espaço da página. Entendemos, portanto, o ator social Oliveira Vianna como mais 

um inventor de categorias de sentido, a época coletivamente aceitas, mesmo que não 

unanimemente, no que respeita à compreensão de uma dada sociedade num tempo específico 

e voltado à proposição de políticas públicas nacionais. 

 

18) “Raça e pesquizas estatísticas”. Correio Paulistano. São Paulo, 25/set./1926. 

T.L.: Raça. 

 Este foi um artigo de crítica ao que o articulista entendia como baixa atividade de 

pesquisas relativas à raça e aos preconceitos que seriam comuns entre nós nesta senda que 

pretendia cientificidade. Com relação às discriminações de caráter racial que teríamos e que 

impediria os estudos nesta área no Brasil, o articulista cita uma das suas expressões: há 

mestiços que se caracterizam como brancos ou, no máximo “morenos”, numa tentativa de 

dissimular sua “raça”. Este processo de discriminação do mestiço estaria mais presente 

conforme ascendêssemos na escala da classe social destes indivíduos: 

[...] na classe dos mestiços, só ficam realmente os pardos e os caboclos 

característicos – e ainda assim quando fazem parte da plebe repululante dos Jecas 

inumeráveis, que puxam a enxada ou fazem trabalhos servis; porque, se são 

“coronéis” ou “doutores”, para estes não há como cogitar de mulatismos e 

caboclismos: eles não são senão “morenos”
141
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  Este tipo de discriminação teria levado, de acordo com o articulista, a dificuldades de 

realização de pesquisas “ethnicas” e “anthropológicas” (sic) em nosso País. O próprio 

recenseamento de 1920, que foi comentado pelo autor fluminense, originando o livro 

Evolução do Povo Brasileiro, foi criticado por não conter os coeficientes étnicos do nosso 

povo, diferentemente dos censos de 1872 e 1890. O problema da autodenominação “racial” no 

respectivo questionário seria um empecilho em pesquisas como esta, motivo pelo qual 

Bulhões Carvalho, então diretor da Repartição Geral de Estatística e amigo do articulista, teria 

omitido o questionário “ethnico”.  

 Este artigo foi republicado, sob o mesmo título e sem referências, em “Notas 

Complementares” do Raça e Assimilação, da edição de 1938. 

 

19) “Jennings e a seleção racial”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 26/set./1926. 

L.T.: Raça. 

 Antes, porém, de adentrar mais profundamente nas discussões teóricas deste texto, em 

crítica ao biologista norte-americano Jennings, o articulista pondera que não penetraria mais 

afundo no pensamento do criticado porque num artigo de jornal não seria adequado por, 

potencialmente, dever atingir a “todo o mundo”: “Eu não quero discutir nestas colunas estas 

teorias complicadas e graves, incompatíveis com a feição de um jornal como este, destinado á 

leitura de todo mundo, e não de um pequeno circulo de técnicos e especialistas [...]”
142

 

 Como apontamos noutros momentos, apesar de os artigos de Oliveira Viana serem 

publicados em jornais de grande circulação da época, o público em potencial destes textos 

seriam intelectuais minimamente versados no assunto, não apenas pelo estilo de escrita mas 

também pelos temas e pela forma como foram abordados. Por exemplo, é comum o articulista 

citar autores do campo científico sem situá-los na exposição para o grande público, o que 

dificultaria a leitura do maior número. Não pretendemos com esta afirmação adentrar no 

campo ético do “mérito” e/ou “veracidade” das afirmações de Oliveira Vianna, mas apenas 

sopesá-las através de uma leitura crítica. 

 Neste artigo, o articulista relativiza a posição de Jennings contra o processo de seleção 

racial de imigrantes dos Estados Unidos, apesar de filiar-se, expressamente, como notamos, 

por exemplo em “Selecção imigrantista”
143

, a determinadas afirmações do professor norte-

americano. Para Jennings, e Oliveira Vianna pondera concordando, em termos puramente 
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biológicos os Estados Unidos não teriam condições de terminar as careações posteriores de 

determinados caracteres humanas apenas pela descendência “disgênica” ou “eugênica”, mas 

seria necessário considerar muito mais a influência do meio nestas variações e, ainda assim, 

devido aos seres humanos terem uma biologia própria, seria difícil prever, individualmente, a 

prevalência futura de certos caracteres. Entretanto, o articulista sustenta, em defesa da seleção 

imigrantista estadunidense, que estes selecionistas estariam preocupados com variações 

estatísticas num universo analítico muito amplo quantitativamente, portanto estariam num 

outro campo cientifico, para além da biologia. 

 Este artigo compõe partes literais de “Jennings e a seleção racial” publicado em 

“Notas complementares” da 3ª edição de Raça e assimilação (1938). 

 

20) “O problema do crédito no E. do Rio de Janeiro”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 

02/jan./1927. 

L.T.: Cooperativismo; Liberalismo. 

 Oliveira Vianna expressou apoio ao desenvolvimento das pequenas instituições de 

crédito popular rural no País, citando seu crescimento em localidades como o Estado do Rio 

de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Porém, o caso fluminense teria uma particularidade se 

comparado com o baiano, naquele não haveria incentivos públicos para este tipo de 

investimento ao passo que neste último o poder público agiria em prol deste tipo de 

organização de crédito. A hipótese do articulista para este crescimento em descompasso com 

os incentivos públicos seria a generalização da pequena propriedade em terras fluminenses, 

formando mesmo uma “democracia rural”. Este argumento está presente na obra de Oliveira 

Vianna, pelo menos, desde 1918 quando PMB-1 estaria escrito – como indica a data do 

prefácio à primeira edição, publicado em 1920 -, no qual sustentou a ideia da ação 

simplificadora do grande domínio rural no Brasil e a pequena propriedade, como um meio, 

ainda que não único, como contribuinte á constituição de uma sociedade, num contexto de 

prevalência populacional do rural sobre o urbano, na qual determinados valores coletivos 

pudessem florescer, como o mito nacional e aonde os indivíduos teriam potencialmente 

maiores possibilidades associativas para além dos limites impostos pela coerção do potentado 

rural. 

 Relativizando a ideia de associação direta entre a pequena propriedade e democracia 

como variável única na formação de uma população que seria mais apta à estes regime 

político, ponderou Oliveira Vianna: 
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No ponto de vista político, essa particular condições da organização rural tornaria o 

Estado do Rio um excelente campo de experiências do governo democrático, se o 

fato da pequena propriedade fosse condição bastante, por si só, para dar aptidão para 

a democracia...
144

 

 

21) “A lucta política no Estado do Rio”. Correio Paulistano, São Paulo, 5/fev./1927 

L.T.: Política Local, Liberalismo. 

 Uma das críticas iniciais aos partidos políticos tecida por Oliveira Vianna neste artigo 

foi a ideia de homogeneidade ético-partidária, ou seja, não acreditava que em um partido 

político houvesse apenas “maus”, “impatriotas”, “interessistas” e “aventureiros” (sic) e noutro 

apenas os “bons, os sadios, os honestos, os desinteressados, os patriotas” (sic). O que 

interessava ao articulista seria os indivíduos que os compõem muito mais que a pretensa 

homogeneidade que existiria nos discursos eleitorais. 

 Nesta senda eleitoral, aliás, Oliveira Vianna explicitava que não era afeito aos debates 

políticos enquanto parte deles, preferindo manter-se como um analista “imparcial” deste 

processos eleitorais, frisando, inclusive, não o fato de eleitor. Esta não participação nos 

sufrágios é relativizada com a firmação de que estaria sendo muito mais produtivo para o País 

escrevendo os seus textos que participando destes processos, em especial o que estava para 

ocorrer no Rio de Janeiro. 

 O Oliveira Vianna historiador coloca a questão da análise dos seus próprios 

contemporâneos: apesar de estar na mesma temporalidade dos políticos e do povo, em geral, 

que participa destes processos sociais, teria, entretanto, a mais “perfeita isenção de ânimo. 

Julgando-os [políticos], faço-o como se os comtemplasse de um ponto qualquer de Sirius ou 

como se entre mim e eles houvesse uma distância de duzentos anos...” 

 O mote deste artigo era a crise política no Rio de Janeiro concernente às eleições que 

se avizinhavam às lembranças dos impasses para efetivação do poder do macaense Feliciano 

Pires de Abreu Sodré (1881-1945) como presidente do Estado fluminense
145

. Para o 

articulista, o então presidente do Rio, se tivesse um posicionamento mais partidarista-

exclusivista poderia ter realizado um forte e violenta oposição aos seus adversários políticos, 

inclusive contando com o então estado de sítio, que proporcionaria poderes praticamente 
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arbitrários ao representante do povo fluminense. Contudo, o articulista mostrou-se supresso 

pela atitude do macaense ao exercer o poder fluminense, não tendo, em sua ótica, utilizado a 

força estatal contra seus opositores, mas, teria demonstrado “tolerância” e respeito à 

“liberdade civil”: 

[...] diante da atitude tolerante do seu chefe supremo, os pequenos chefes do interior, 

prontos já para as violências habituais [...] detiveram-se nos seus desejos de 

desafogo e vingança. De modo que o Estado do Rio pode apresentar, no meio do 

simoun que varria então o país, este aspecto singular: - o de um oásis tranquilo e 

pacífico, onde todo mundo, inclusive os próprios adversários da situação – a 

liberdade civil era uma realidade indiscutível.
146

 

 

 Oliveira Vianna, prosseguindo sua narrativa em defesa das qualidades “liberais” de 

Feliciano Sodré e das suas positivas consequências para o povo fluminense das classes 

desprivilegiadas economicamente, expôs: 

Para mim, para quem estas agitações [partidárias] sempre ofereceram um interesse 

secundário, esta atitude do presidente, esta trégua aberta espontaneamente por ele, 

sensibilizou-me profundamente. Nada para mim mais compungente do que o 

espetáculo das vinganças partidárias. Eu bem sei o que elas representam em 

humilhações, em inquietudes, em angústias, em sacrifícios, não para os grandes, que 

pouco sofrem, mas para os pequenos, para os humildes, para os ingênuos, para os 

simples e o sr. Sodré, com a sua atitude liberal, nos poupou a todos a contemplação 

deste espetáculo doloroso.
147

 

  

 Escrevendo num jornal de considerável circulação na época e expressando seu 

posicionamento político em favor de um mandatário político – Feliciano Sodré foi eleito 

senador pelo estado fluminense em 1928 -, Oliveira Vianna participou não partidariamente, 

no seu âmbito de trabalho, o texto em jornal acerca de questões de interesse nacional, na 

preparação de uma representação mais propícia à sua vitória num pleito futuro, ainda que 

buscasse, ao nível discursivo, enunciar uma pretensa “imparcialidade” das suas análises como 

meio de legitimação dos seus enunciados. 

 Interessante notar o posicionamento político do Oliveira Vianna, pelo menos neste 

momento, em favor de determinados valores caracteristicamente da pauta liberal, como a 

“tolerância” e a “liberdade civil”, mesmo 7 anos após a publicação de PMB-1, no qual a via 

autoritária e de rechaço ao liberalismo, entre nós, eram entendidas como meios privilegiados 

de ação política visando a construção nacional. Este artigo nos permite afirmar que, 

diferentemente do que comumente se sustenta sobre “Oliveira Vianna” – como um todo 

monolítico – que, ao menos neste momento da sua obra como articulista, o autor fluminense 

conformou em constante tensão um pensamento fundado em determinadas características 
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tidas como autoritárias e não-liberais, como o aumento da intervenção estatal na sociedade 

mais ampla, com caracteres tidos como mais propriamente democrático-liberais, como a 

defesa da “tolerância” e a “liberdade civil”. Esta tensão estaria presente na obra do autor, pelo 

menos, desde que tomou contato mais íntimo com os escritos de Alberto Torres, por volta dos 

primeiros anos da década de 10 do século passado, perpassando, portanto, pelo próprio PMB-

1. Como já mencionamos noutros momentos, o autoritarismo de Oliveira Vianna não foi, até 

o momento, arbitrário e ilimitado, precisando ser relativizado e contextualizado não apenas 

em seu tempo mas com relação a sua obra de um modo mais amplo se pretendemos criticar o 

seu pensamento. 

 

22) “Problemas de anthropologia”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 06/fev./1927. 

L.T.: Crítica Literária; Raça. 

 Como o fez no artigo “Os estudos anthropologicos em Portugal” (Correio da Manhã, 

04/abr./1926.), Oliveira Vianna prossegue suas análises acerca desta temática e mais 

especificamente a obra do professor Mendes Correa, da Universidade do Porto, pretendendo 

tornar mais conhecido os trabalhos realizados neste além-mar. Com este objetivo, criticou os 

ensaios “O homem terciário em Portugal” (1926), “Antropologia aplicada” (1926) e “As 

tentativas de definição bioquímica da raça e do indivíduo”, de autoria do professor peninsular. 

 Apesar de o articulista colocar a crítica dos livros em tela como central em seu texto, 

figurando seus respetivos nomes abaixo do título, considerável parte do artigo foi dedicada à 

defesa dos suas ideias tal como apresentadas em Populações Meridionais do Brasil (vol.1) e 

Evolução do Povo Brasileiro [EPB] acerca do que entendia ser suas afirmações 

“antropológicas”. A conexão entre a sua obra e a crítica que seria o centro do artigo está na 

leitura de Mendes Correa, que seria um juiz “neutro”, em “Antropologia aplicada”, destas 

suas duas publicações: 

Referindo-se às Populações meridionais e à Evolução do povo brasileiro, é este o 

juízo do professor Mendes Corrêa: “Procurando relacionar os dados antropológicos 

com os característicos psicológicos e sociais com a história, com a política e com a 

encomia, o sr. Oliveira Vianna tem desenvolvido o esforço máximo de 

sistematização e crítica perante as nossas possibilidades no estado atual da ciência 

em tão complexo terreno. No domínio puro da antropologia, os seus livros 

representam a utilização criteriosa e feliz, com as naturais reservas, de todos os 

materiais existentes e dispersos, além disso as linhas essenciais de um formidável 

programa de pesquisa, cuja efetivação criará, a bem dizer, uma nova ciência. A 

composição antropológica do povo brasileiro (no seio do qual, como me escreve, 

com a maior autoridade, o professor Roquette Pinto, se formaram, não um, mas 

vários tipos estáveis e fortes), o eugenismo dos diferentes elementos componentes, o 

valor psicossocial desses elementos e dos produtos da sua mestiçagem, o papel do 
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meio físico na evolução daquele povo, são (entre muitas outras) questões postas 

admiravelmente em equação nos seus livros e artigos pelo sr. Oliveira Vianna [...]
148

 

 

 Neste artigo, o autor fluminense construiu uma narrativa na qual se posiciona como 

vítima de juízos parciais por parte de estudiosos brasileiros com relação às suas afirmações 

sobre “antropologia”, o que incluía a categoria “raça”, contidas, principalmente em EPB e 

PMB, seus principais livros publicados até então. Para o articulista, o autor português, com o 

qual mantinha relações pessoais cordiais e de afinidade teórica, julgaria imparcialmente as 

suas afirmações. Ao pretender valorizar os “estudos antropológicos de Portugal”, mormente 

os do “eminente” (sic) professor Mendes Corrêa, Oliveira Vianna buscava o referendo 

cientifico às suas afirmações sobre o povo brasileiro, sua composição racial e afins; filiação 

que, explicitou, tinha dificuldades de encontrar nos seus “compatriotas”, ao menos com 

relação às suas assertivas “antropológicas”, já que no campo histórico-sociológico, teria uma 

aceitação quase “unanime” ao nível nacional. 

 

23) “O ‘povo’ aqui e na Inglaterra”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 13/fev./1927. 

L.T.: Crítica Literária; Liberalismo. 

 O autor criticado neste artigo foi o leplayano Paul Descamps
149

, frequentemente citado 

elogiosamente por Oliveira Vianna em sua obra publicado na forma de livros, desde PMB a 

IPB. 

 O articulista considera que as afirmações de Descamps, em seu La formation sociale 

de l’Anglais moderne (Paris, 1914), são muito interessantes, a despeito de não o considerar 

como um dos maiores leplayanos e que o livro, posterior, de 1916, La formation sociale du 

Prussien moderne, seja superior e mais original. 

 Não aprofundando seu posicionamento crítico à Descamps, utilizou-se, como no artigo 

anterior, da ideia de crítica literária para tratar de uma relação entre o livro em crítica e algum 

fenômeno social nacional. No caso, Descamps foi utilizado por Oliveira Vianna como um 

referendo científico para tecer afirmações à respeito do momento eleitoral em que vivíamos 

em 1927 e sua relação com a Inglaterra: neste último país, como apontou Descamps, os 

trabalhadores agrícolas viveriam numa ampla dependência com relação ao proprietário rural, 
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situação que Oliveira Vianna entende como semelhante à nossa, mas numa dimensão mais 

agravada, pois, se na Inglaterra o povo, mesmo o das classes economicamente mais baixas, 

teria liberdade de voto e convicções políticas, diagnostica que no Brasil, diferentemente, 

teríamos uma “democracia de ‘coronéis’, que seriam os homens que mandam, e os ‘eleitores 

de cabresto’, que obedecem”. 

 Entre nós, ideias e “convicções firmes” sobre política seriam rarefeitas, mesmo a 

“muito deputado ou senador”. Como é frequente na obra de Oliveira Vianna, este artigo 

caracteriza a Inglaterra como o lugar aonde o liberalismo teve uma das suas mais típicas 

expressões e as contrapõem aos fenômenos político-sociais brasileiros, numa relação de 

dessemelhança, muitas vezes negativa do lado a que nos inserimos. O articulista apresentou 

muito mais um diagnóstico que um prognóstico. 

 

24) “O eugenismo paulista”. Correio Paulistano. São Paulo, 15/fev./1927. 

L.T.: Crítica Literária; Raça; História-Brasil. 

 Três livros de Afonso de Taunay foram citados como novas leituras do articulista, 

Carta geral das bandeiras, História da vila de São Paulo e Índios! ouro! Pedras!, 

salientando, desde o primeiro parágrafo, que se aterá à primeira citação. Resenhando 

superficialmente o Carta, Oliveira Vianna enaltece a capacidade de pesquisa de Taunay, ao 

elaborar um mapa da expansão colonizante-bandeirante paulista, e Piratinga, caracterizando-a 

como um “recanto de terra” que teria “sido escolhido pelo destino para o habitat de uma 

humanidade privilegiadamente dotada para as glórias da ação”. Estes homens, 

inexplicavelmente, teriam tantos “sangues robustos”, que teriam confluído para uma terra 

através de “uma misteriosa seleção e atraídos por uma misteriosa afinidade: sangues de 

audazes, de intrépidos, de altivos, de ambiciosos, cheios de todas as grandes ambições 

criadoras; sangues de todos os povos [...]”. 

Os paulistas continuariam, na temporalidade do articulista, com as mesmas 

características que os teriam consagrados como civilizadores e colonizadores. Teriam, 

portanto, esta “característica permanente” de eugenismo, o que os diferenciariam das demais 

populações que comporiam o grupo dos mais representativos da nossa história. A 

contemporânea “expansão para o Oeste” da nossa cafeicultura seria a mais então atual 

expressão da vitalidade, força e permanência do eugenismo paulista originário. 

 Nossa crítica segue a linha da construção do mito bandeirante e a relação de Oliveira 

Vianna como contribuinte neste processo, ainda que refutasse o republicanismo-liberal 
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paulista, como demonstramos na análise de “A Ethnologia em Xiririca”, Correio da Manhã, 

4/dez./1925. 

 

26) “O eugenismo paulista”. Correio Paulistano. São Paulo, 05/mar./1927
150

. 

L.T.: Raça; elite; História-Brasil. 

 Este artigo é o segundo da uma série de outros publicados neste mesmo periódico sob 

o mesmo título, “O eugenismo paulista”. No anterior, como apontamos, fora tratada a questão 

da permanência de determinadas características eugênicas como uma singularidade do 

paulistano ao longo da História. No presente artigo, escrito em Ouro Preto
151

, o articulista 

retoma brevemente esta questão, reafirmando a manutenção das virtudes progressistas 

paulistanas, como desbravador, aventureiro-construtor e espírito-prático, citando a referida 

cidade mineira como uma expressão das virtudes dos paulistas, desde as Bandeiras: 

Os grandes conquistadores de Guaíra e dos sertões auríferos de Minas, de Goiás e de 

Mato Grosso, se hoje ressurgissem, veriam que em nada desmereceram nos seus 

descendentes as qualidades superiores que lhes eram atributivas. Nestes, na sua 

inteligência e na sua imaginação, encontrariam os mesmos traços antigos: o senso 

das realidades, o espírito prático, a intuição econômica, a ambição de voo largo. No 

temperamento e no caráter, também reconheceriam os mesmos atributos, as mesmas 

qualidades antigas: a audácia das iniciativas; a obstinação, a perseverança, a 

tenacidade; o gosto das realizações em ponto [...]
152

 

 

 Como de costume, pretendeu referendar a sua afirmação citando casos semelhantes 

estudados por outros autores: citou o escritor estadunidense Henry Jackson van Dyke (1852-

1933), em seu livro The spirit of America, no qual assinalaria uma das características dos 

yankees, que seria o “espírito de magnificência”:  

Nos paulistas de hoje e de outrora eu encontro também este característico do gênio 

americano: também eles foram e são cultores dos desdobramentos em grandes de 

atividade, também os animou e anima ainda o gosto dos cenários amplos, do 

“espírito de magnificência” do conceito vandykeano.[...]
153

 

 

 Em seguida, o articulista salienta que não está tratando “dos paulistas” como um todo, 

mas somente da sua elite, que seria o relevante a ser estudado nas histórias dos povos 

universalmente: 
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[...] Hoje, como outrora, nunca os vi (eu me refiro à elite paulista – porque, como 

sempre, aqui, como em toda a parte, só as elites contam) – eu nunca os vi, 

realmente, hoje como outrora, adstritos aos pequenos empreendimentos, aos 

pequenos objetivos, às pequenas ambições, principalmente as de ordem econômica. 

[...]
154

 

 

 Como hipótese da persistência destes caracteres singulares nas elites paulistas, o 

articulista citou a capacidade de sobrevivência destas famílias tradicionais ao longo do ciclo 

de povoamento e do ouro. Citando Lapouge, o articulista correlaciona a teoria biologiscista do 

europeu com o caso brasileiro:  

[...] quando uma família aristocrática consegue manter a continuidade do seu índice 

eugênico por mais de trezentos anos, esta família tem garantida a sua 

indestrutibilidade no tempo, ou, pelo menos, as suas probabilidades de duração são 

maiores que as de quaisquer outras. [...] Ora, esta lei biológica, com que a 

hereditariedade assegura a permanência das famílias eugênicas, tem na história 

paulista uma das suas mais belas confirmações. Porque dos grandes troncos 

genealógicos, que iniciaram o ciclo das entradas e do ouro, quase todos estão ali, 

vivos e frondejantes, espalhando os seus esgalhos por quase todo o território 

paulista. Alguns mesmo exibem uma vitalidade em nada inferior aos dos primeiros 

dias.
155

 

 

 Objetivando confirmar sua hipótese, o articulista explicita ter calculado o percentual 

da presença das famílias tradicionais paulistas, como os Prado, Leme, Beuno, Pires e Moraes 

Barros, dentre os possuidores de maior renda, chegando à conclusão de que 30% a 40% dos 

mais afortunados economicamente no estado paulista eram membros destes troncos de 

parentesco. 

 Não obstante, seria regra antropossociológica que as “grandes famílias” não 

conseguiriam transpor o limite de 10 gerações, ou trezentos anos, antes, por seleções naturais 

e sociais, estariam destinadas à pobreza e à obscuridade. Estas famílias paulistas seriam, 

portanto, uma exceção à “regra”, um “milagre”: 

[...] esta persistência das grandes famílias paulistas é tanto mais notável quanto 

sempre lhes faltou uma das bases que, no velho mundo, explicam o milagre da 

continuidade histórica das grandes casas: a indivisibilidade do patrimônio familiar, o 

principio aristocrático da transmissão pelo majorado. Entre nós a partilha legal dos 

patrimônios acaba precipitando as ultimas gerações na pobreza e nas classes não 

aristocráticas. Ora, se elas, como as paulistas, não sucumbem, se emergem, se 

conquistam de novo a sua situação, é porque há na medula do seu caráter ricas 

reservas de eugenismo. Grande parte da elite paulista parece assim desmentir um 

velho prolóquio popular:”pai rico, filho nobre, neto pobre.”
156

 

 

 Após associar a posição econômica de determinados atores socais a caracteres 

eugênicos que lhes seriam peculiares, Oliveira Vianna relativizou as suas afirmações, 
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colocando outra possível variável explicativa para a manutenção de um grande percentual das 

ditas famílias tradicionais paulistas como detentoras, históricas, de um poder econômico 

elevado, a economia: 

Está claro que tudo isto não pode ter um caráter absoluto e deve ser entendido sob 

um critério de relatividade. Mas penso que as 3as gerações em Minas, no Estado do 

Rio, em Pernambuco ou no Maranhão, estão sujeitas a maiores “chances” da 

desclassificação do que as 3.as gerações paulistas. O número dos “netos pobres” ali 

deve realmente ser muito menor do que em outras regiões do País – em parte, 

certamente, pelas maiores “possibilidades” econômicas do meio paulista: mas, em 

parte também pela excelência eugênica da velha cepa ancestral.
157

 

 

 O autor fluminense não entendia os fatos sociais por uma única causa, mas como um 

conjunto de fatores, que poderiam ser sociais ou “naturais/biológicos”. Pensamos que isto 

confere às afirmações de Oliveira Vianna variadas possibilidades de leitura, seja enfatizando a 

sua dimensão enquanto analista do social seja enquanto um analista do que entendia ser o 

biológico e as suas inter-relações. Se, por um lado, Oliveira Vianna contemporizou suas 

assertivas de caráter mais biológico-fatalista acerca dos paulistas com uma variável 

econômica, a maior parte do artigo naturalizou, via a noção de “raça”, como outros autores 

partícipes desta mesma comunidade de sentido, determinados fenômenos que 

sociologicamente entendemos serem estritamente socioeconômicas: a manutenção do maior 

poder aquisitivo em poucas e tendencialmente nas mesmas famílias está em direta conexão 

com as possibilidades materiais, desde o nascimento, dos membros destes troncos de 

parentesco em manterem-se enquanto uma família valorizada socialmente por sua “tradição” e 

concentração de renda. 

 Tal como observamos noutros momentos, a valorização dos paulistas em suas 

capacidades não foi estendida, por Oliveira Vianna, ao seu papel proeminente na constituição 

de um regime republicano-liberal. A reificação do mito bandeirante, da valorização dos 

paulistas, ocorreria nos limites, até o momento, da expansão territorial e do seu papel na 

colonização, sem, contudo, adentrar em questões relativas ao posicionamento político-

ideológico. Nesta senda, o autor fluminense explicitou divergências a respeito da adoção do 

Liberalismo entre nós. 

  

27) “O eugenismo paulista”. Correio Paulistano. São Paulo, 25/mar./1927. 

L.T.: Raça. 
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 Recuperando a discussão dos artigos desta série publicada em jornal paulistano, 

Oliveira Vianna reafirma que a capacidade migratória está associada à eugenia, ainda que 

nem todo eugênico seja migrador, pois os deslocamentos dos indivíduos podem estar ligados 

de diversos fatores. Dos que emigram por ambição, por aventura, por estarem seduzidos por 

nossas possibilidades, seriam os indivíduos de alto nível eugênico: 

O que a ciência parece demonstrar é que, na massa desse último tipo de migradores, 

dos migradores por ambição, é que se encontram as matrizes mais ricas de 

eugenismo. Os dados obtidos demonstram que esta riqueza eugenistica varia com a 

maior ou menor extensão do campo migratório – e é tanto maior quanto maior o raio 

de ação desenvolvido pelo migrador.
158

 

 

 No que concerne à relação entre eugenismo e indivíduos migratórios, Oliveira Vianna 

citou, por exemplo, Wiggam
159

, em seu livro The fruit of the family tree (1924), considerado, 

à época nos Estados Unidos, como um influente escritor e best seller. Uma vez apresentadas 

as conclusões de outros estudiosos que corroboram, por exemplo, os estudos de Wiggam, o 

articulista transpõe as categorias originais, inclusive modificando sua nomenclatura, para 

situações nacionais, mormente os paulistas-bandeirantes, ainda que tenha citado brevemente o 

“movimento sertanista”, de modo a atender à sua compreensão e aos seus objetivos com 

leitura estes textos. 

 Elencando estudos estrangeiros sobre a temática eugenista-migratória, Oliveira Vianna 

visou amparar-se teoricamente em léxicos entendidos como científicos à época, ainda que 

gerasse discussões no meio acadêmico, como forma não apenas de legitimar a sua visão de 

mundo, mas de explicitar as influências teóricas que lhe serviram de suporte para construir 

seu pensamento. 

 

28) “O eugenismo paulista”. Correio Paulistano. São Paulo, 06/maio/1927. 

L.T.: Raça; História-Brasil. 
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 Neste último artigo da série, o articulista prossegue o caminho de aprofundamento 

gradativo em teóricos que considera pertinentes para o entendimento das migrações paulistas-

bandeirantes e, por conseguinte, aos paulistas que lhes eram contemporâneos. Neste bojo, 

uma questão nova colocada dizia respeito a como São Paulo conseguiu sobreviver após ter 

enviado para terras longínquas indivíduos do seu “melhor sangue” (eugênicos)? 

 Recorrendo ao conceito de Vidal de La Blache
160

, foyers d’appel
161

 o articulista 

argumenta que parte considerável dos paulistas eugênicos que tinham migrado nas Bandeiras 

para locais distantes de Piratininga, retornaram ao seu núcleo de origem. A volta dos 

migradores, seja pela caça ao índio que não levava a fixação colonial seja a derrota na Guerra 

dos Emboabas e a precariedade das condições da exploração mineradora, contribuíram para a 

manutenção de São Paulo como um centro eugenístico brasileiro. 

 Concluindo o extenso artigo, duas colunas de página inteira e com letras de tamanho 

relativamente pequeno, Oliveira Vianna sintetiza a São Paulo do seu tempo, que teria passado 

de um polo emissor de migradores para a maior região de confluência migratória do Brasil, 

incluindo os emigrantes eugênicos, os de longo percurso, sejam das classes econômicas altas 

ou baixas do País: 

Hoje a situação paulista é inteiramente diversa da dos ciclos das entradas do ouro e 

do gado. Hoje São Paulo não é mais um centro de emissão de migradores de voo 

largo; é, ao contrário, um centro de aglomeração deles. É hoje um foyer d’appel’ – o 

mais poderoso do País. [...] Ora, todos estes migrantes [nacionais], vindos de vários 

pontos do país, quer da alta [quer]
162

 da baixa classe, são migradores de grande 

percurso. Compreende-se como deve ser elevado o índice de frequência eugenistica 

nessa massa nacional, que São Paulo também acolhe, absorve e fixa. Ele, que deu 

outrora tanta excelência do seu sangue aos seus irmãos do sul e do norte, hoje os 

está despojando insensivelmente do que melhor eles tem em força, em ambição, em 

iniciativa, em capacidade – em eugenismo. São Paulo está se pagando, hoje, de 

todos eles, com juros acumulados, do capital que lhes adiantou há duzentos anos...
163

 

 

 A relevância desta discussão à época, especialmente em São Paulo com seus centros de 

pesquisas também voltados para a construção da sua própria História, pelos indícios que 

notamos, seria considerável. Esta série de artigos foi publicada num dos principais jornais do 
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País e, pelo menos no que analisamos presentemente, foi editado na página 3, o que indica, 

como qualquer página ímpar de um periódico que imprime duas páginas numa folha, seria a 

primeira a ser visualizada pelo leitor do que as páginas de numeração par. A própria 

numeração baixa é mais um indício de que o Editor pretendia destacar a fala de Oliveira 

Vianna como um dos principais atrativos do jornal neste dia. 

 A diagramação do artigo, disposto em duas colunas em página inteira, incluindo um 

pequeno gráfico das imigrações para São Paulo, é um indício importante não apenas da 

pretensão do Editor em destacar o assunto mas da sua relevância para o potencial público 

leitor do jornal. Nesta mesma página, ocupando um espaço central nas duas colunas da 

extrema-direita, foi publicado “A mensagem do Sr. Presidente da República: a palavra de 

confiança do chefe da nação”, que valorizou a atuação de Washington Luis para o que 

denomina de inauguração de um “período de paz, de prosperidade e da plena confiança nos 

destinos da nação”
164

. A equiparação dos dois textos, um deles do representante oficial da 

Nação, no que concerne à importante que o Editor pretendia conceder-lhes, é mais um indício 

que merece ser assinalado. 

 

25) “O inglez da Tijuca”. Correio da Manhã. 24/abr./1927. 

L.T.: Crítica Literária; Raça. 

 Mr. Slang e o Brasil (São Paulo, 1927), de Monteiro Lobato, seria o livro em crítica 

neste artigo. Mister Slang, nas palavras do articulista, seria um “inglês fleugmático e cheio de 

humor (como é dever de todo inglês que se preze) ”, morador da Tijuca e personagem central 

do texto em tela, que versa sobre temáticas e questões nacionais. 

 O personagem lobatiano foi acessado pelo articulista como meio de explicitar sua 

crença na capacidade dos ingleses de compreenderem os fatos sociais com muito mais clareza 

que qualquer outro povo, inclusive o alemão. Os ingleses teriam uma sensibilidade mais 

acurada e objetiva para visualizarem a “realidade” (sic), diferentemente dos latinos, que a 

entenderiam por prismas refratantes: “O inglês é um admirável observador dos fatos, mas 

antes de tudo, dos fatos sociais. Ninguém julga um povo estranho com maior sentimento da 

verdade justa”
165

. Estes julgamentos seriam, como ‘ Expressão final da própria verdade”. 
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 Com esta potencialidade de compreender os fatos sociais, Mr Slang, ao proferir sobre 

nossos problemas organizacionais em suas dimensões sociais e políticas, teria, nas palavras do 

articulista, anunciado a “verdade sobre o Brasil”. Sem pretender resumir o livro lobatiano, 

Oliveira Vianna indica a sua leitura para maiores detalhes sobre nós mesmos: 

O que posso dizer é que ninguém viu com mais exatidão a nossa realidade do que o 

ruivo saxão da Tijuca. Slang, pode ser definido como o único bípede existente neste 

país que viu claro no meio da ilusão geral. Entre nós, em política, em religião, em 

arte, em ciência, em direito, em econômica industrial ou rural, todos vivemos mais 

ou menos fora da realidade; menos Slang, menos o inglês da Tijuca. Cada de um de 

nós põe entre a inteligência e a realidade o seu prisma, o seu colorido; Slang não: o 

seu monóculo é de vidro de vidraça – um puro enfeite, apenas para compor mais 

britanicamente a linha gentleman. Só para isto.
166

 

 

 A ideia de atribuir a determinados povos características cognitivas superiores às 

demais tem influência das leituras do articulista sobre “raça”. Neste sentido, pelo menos até o 

presente artigo, indiciariamente entendemos que Oliveira Vianna cria na superioridade racial 

e na sua dimensão mais específica, o potencial superlativo de acesso à realidade que os 

ingleses possuiriam. Se o articulista criticava a simples importação de ideias estrangeiras para 

o Brasil, semelhante crítica não seria verdadeira para o uso de autores estrangeiros, desde que 

conseguissem, do ponto de vista do autor fluminense, ver o que não vemos. 

 Contudo, não pensamos que o autor não creditasse a possibilidade de acesso à 

“realidade”, exclusiva e invariavelmente a um determinado povo, mas que teria utilizado um 

recurso argumentativo de valorização do que entendia ser superior, o povo inglês e a sua 

organização, sem anular, por completo, as nossas possibilidades de auto compreensão. Caso 

contrário, como explicar a identidade de ideias do personagem inglês com as afirmações 

anteriores do articulista? 

 

29) “Raça e psychologia differencial”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 08/maio/1927. 

L.T.: Raça; Crítica Literária. 

 A constante mudança de referenciais nos campos de estudos da raça, principalmente 

na Europa, num processo constante de construção e desconstrução de teorias, foi visualizada 

por Oliveira Vianna como um problema, o que indica estar esperando estudos não apenas 

conclusivos, mas definitivos sobre a questão. Como hipótese de uma possível solução, o 

articulista aponta a necessidade dos estudiosos estrangeiros voltarem seus olhares para as 

Américas, pois aqui encontrariam um material mais complexo de análise e, 

consequentemente, poderiam atingir níveis mais elevados de estabilidade temporal das suas 
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teorias. Como as Américas seriam uma confluência de todas as raças do Globo, as análises 

nestes campos teriam condições de serem melhor fundamentadas: 

Os problemas da raça, as leis que regem a sua biologia, a sua psicologia e sua 

história – é minha convicção cada vez mais forte – só poderão encontrar solução na 

América. Se Lapouge, ou Ammon, ou Woltmann, em vez de operarem sobre 

materiais europeus, operassem sobre materiais americanos, as suas construções 

teóricas, hoje tão facilmente desmontáveis, teriam certamente outra solidez e outra 

duração. [...] É que a América, tanto a do sul como a do norte, é hoje o campo de 

convergência de todas as raças do globo: brancos da Europa; Mongóis da Asia; 

negros da Africa; Malaios da Oceania. Os fenômenos étnicos têm, por isso, neste 

lado do mundo uma visibilidade meridiana – e podem ser observados a olhos 

desarmados. Especialmente os fenômenos de adaptação racial, de biologia dos 

cruzamentos e de psicologia diferencial mostram-se na América sem nenhuma 

daquelas obscuridades que, no velho mundo, dificultam e tornam mesmo impossível 

a observação e o trabalho das pesquisas.
167

 

 

 No campo de estudos das raças, o articulista percebe positividade nas pesquisas 

estadunidenses porque trabalhariam não apenas sobre a América mas seriam estudos 

genuinamente americanos, especialmente na subaérea dos estudos de psicologia diferencial 

das raças. Como exemplo desta particularidade, citou o livro de Porteus
168

 e Babcock
169

, 

Temperament and race (Boston, 1926), que foi apresentado na forma de referência abaixo do 

título do artigo em análise. O Havaí seria um local de confluência de várias “raças”, o que 

configuraria um ambiente mais propício para análises deste gênero, segundo o pensamento 

dos autores do livro citado e ratificado pelo articulista. Porteus e Babcock concluiriam que os 

japoneses não seriam um tipo inferior a nenhuma raça europeia. 

 Oliveira Vianna relaciona os estudos do Havaí sobre os japoneses com a migração dos 

amarelos para o Brasil e que entendia como problema para a constituição da nossa 

nacionalidade: a questão do japonês entre nós seria mais problemática por se adaptarem 

menos a nossa “massa nacional” do que serem “inferiores”. 

 Este texto foi publicado sob o título “Raça e psychologia differencial (o japonez e o 

seu problema) ” em “Notas Complementares” de “Raça e Assimilação”, da 3ª ed. de Raça e 

Assimilação. 

 

30) “Educação democrática”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 25/maio/1927. 

L.T.: Liberalismo; Corporativismo. 
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 Uma das principais preocupações expressas por Oliveira Vianna neste artigo diz 

respeito à questão da participação das “classes que produzem”, enquanto categoria coletiva e 

não individualmente pelas partes que a compõe, na administração e nos rumos políticos 

estatais. Esta participação seria a gênese de uma “consciência” e organização democráticas: 

Quando falo na participação das classes que produzem nos negócios públicos, eu 

não quero me referir á participação individual que cada um dos elementos destas 

classes possa ter. Esta participação individual é a de qualquer cidadão, seja das 

classes que produzem, seja das classes que não produzem. Eu quero referir-me á 

participação coletiva, á participação destas classes como tais nos negócios públicos, 

na determinação das suas diretrizes administrativas e políticas. [...] Considero que 

esta participação coletiva a pedra de toque de uma verdadeira consciência 

democrática ou, com mais exatidão, de uma verdadeira organização democrática. 

[grifos no original]
170

 

 

 A participação dos indivíduos agindo per si não formaria uma “verdadeira 

democracia”, mas somente a atividade coletiva baseada em interesses comuns de classe. O 

problema da nossa democracia seria sua fundamentação no individualismo, resultando numa 

“democracia atomística”, na qual os cidadãos não teriam afinidades eletivas que agissem 

centrifugamente na construção de coletividades de classe. Dois seriam os fatores que 

contribuiriam para a nossa particular democracia: (1) a formação histórica e (2) os princípios 

individualistas que dominariam as elites nacionais. 

 A preocupação contínua que teríamos, na época, de formar e organizar partidos seria 

uma expressão desta democracia atomística e estaria resultando, segundo o articulista, em 

inconvenientes. O Partido Democrático – fundado há pouco mais de um ano em São Paulo 

(fevereiro/1926) - seria um exemplo deste estado atomístico em nosso País, pois estaria 

tentando organizar um partido, aliás como todas as outras organizações partidárias, sem 

prévia constituição das classes econômicas: 

Um partido político, tentando organizar-se numa sociedade em que ainda não se 

operou a organização das suas classes econômicas, é uma pura organização artificial, 

tão artificial como as que o precederam e, como estas, destinadas, mais tarde ou 

mais cedo, ou a dissolver-se, ou a desviar-se dos seus objetivos superiores.
 171

 

 

 O Partido Democrático (PD) estaria muito preocupado com as eleições ao passo que, 

do ponto de vista de Oliveira Vianna, deveria estar contribuindo para a solidariedade das 

classes produtoras como meio de obter base de apoio social. Antecipando um possível 

questionamento acerca do relativo sucesso do PD em São Paulo, o articulista sustenta que na 

“sociedade paulista” haveria maior organização e “consciência” das classes produtoras, rurais 
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e urbanas. Esta particularidade paulista, se comparada com o país como um todo, ofereceria 

condições mais adequadas aos objetivos e propostas organizacionais do PD. 

 Generalizando sua desconfiança com relação aos partidos políticos brasileiros, 

Oliveira Vianna expunha não crer na viabilidade das grandes organizações partidárias 

nacionais entre nós, pois, além das nossas particularidades históricas (insolidarismo), seria um 

movimento universal da época os partidos políticos representarem não princípios teórico-

doutrinários gerais, mas as classes nas quais se apoiariam. 

 O único meio de evitar a absorção dos núcleos locais partidários pelos interesses 

personalistas seria uma organização local de classes mais vigorosa, plena de interesses 

comuns e “já educadas no hábito de defendê-los juntos ao poder ou nos centros de elaboração 

legislativa”
172

. Contudo, como ainda não teríamos este tipo societal, o articulista finaliza o 

texto com um prognóstico desanimador: 

[...] Como isto [vigorosas organizações de classe no nível local], tudo o que se fizer 

me parece que não passará de uma pura agitação de superfície, brilhante, mas 

efêmera, como tantas que se tem operado em nosso povo”.
173

 

 

31) “Candidatos e plataformas”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 5/jun./1927. 

L.T.: Liberalismo. 

 Pensando nas eleições argentinas à presidência, o articulista relacionou uma 

experiência do grupo “anti-personalista”, com o candidato Leopoldo Melo, com os partidos 

políticos brasileiros: no caso dos nossos vizinhos, as plataformas deixariam de ser dos 

candidatos para serem dos partidos, situação contrária à brasileira. No primeiro caso, o 

candidato é um receptor e concretizador da plataforma partidário-governamental – de gênese 

coletiva -, ou seja, seria “um mero executor do programa do partido”: 

É assim que a plataforma, a que tem de obedecer o sr. Leopoldo Melo, contem cerca 

de 34 itens. Ora, esta plataforma foi, na sua totalidade, elaboração coletiva. Os 

convencionais reunidos, em 29 de abril último, elegeram uma comissão de 15 

membros tirados das diversas delegações provinciais, e a esta comissão foi dado o 

encargo de redigir a plataforma. Redigida ela, foi apresentada em plenário, discutida 

largamente, emendada, e por fim aprovada, sendo a votação feita artigo por artigo.
174

 

 

 Um dos pontos da plataforma partidária de Leopoldo Melo é salientado por Oliveira 

Vianna, o relativo a propostas organizativas para a economia rural. Dentre estas, o 

desenvolvimento da pequena propriedade, o incentivo à cooperativas de crédito e produção, e 
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a lei de expropriação de terras que margeiam as estações ferroviárias, rios e canais 

navegáveis, parcelando-as e entregando-as ao cultivo seriam afins ao pensamento do 

articulista. 

Em nosso País a situação seria muito diferente, pois os candidatos criariam e 

imporiam a sua plataforma ao partido e não o inverso, a criação não seria coletiva, 

mas individual, o que provaria a inexistência de verdadeiros partidos brasileiros: 

[...] Entre nós, o partido elege o candidato – e este então, em manifesto ou em 

discurso, formula a sua plataforma, diz as suas ideias, traça o seu plano de governo; 

antes disso não se sabe absolutamente o que o candidato pensa. O candidato é quem 

diz: o meu plano é este e peço para ele o apoio do meu partido. No fundo, é o 

candidato que impõe o seu programa ao partido e não, como no caso argentino, o 

partido que impõe o seu programa ao candidato. No tipo argentino, o programa de 

governo é coletivo - o que prova que existe o partido; no tipo argentino 

[brasileiro]
175

, o programa de governo é individual – o que prova que o partido não 

existe.
176

 

 

 Esta característica do sistema partidário argentino, ao menos no exemplo citado por 

Oliveira Vianna, o colocaria numa posição superior ao nosso, no qual reinaria a “surpresa” e a 

plataforma do candidato seria uma “boite-á-surprise para os próprios correligionários que o 

elegeram”. 

 Este artigo mantém afinidade com o pensamento que Oliveira Vianna vinha 

construindo ao longo das suas publicações, pelo menos após o contato com a obra de 

Vasconcelos Torres, a crítica à doutrina liberal de sua época, em suas dimensões política e 

econômica, valorizando, como contraponto, ações de caráter coletivo como pilar organizativo 

nacional. Como de costume, o presente texto comporia posteriores publicações em livros, 

mais especificamente, partes literais do capítulo VII de PPO. 

  

32) “Política do Café”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 14/jul./1927. 

L.T.: Liberalismo. 

 Num contexto histórico de elevadas taxas de crescimento das lavouras de café, em 

especial no oeste do Vale do Paraíba, aliado à volatilidade internacional dos preços deste 

produto, o articulista positiva a empreitada realizada pelos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas e Espírito Santo na tentativa de, via coligação de interesses, levar adiante os 

planos de proteção à cafeicultura. A harmonização e organização interestaduais voltadas à 

solução de problemas comuns foi uma dimensão da defesa do café que tinha afinidade com o 
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pensamento que Oliveira Vianna desenvolvia em suas publicações, por exemplo, pela crítica 

ao livre mercado, propondo regulares que pudessem conciliar a oferta e a demanda:  

É de justiça confessar que nisto paulistas, fluminenses e mineiros têm revelado um 

admirável senso pragmático. O que todos eles, liderados pelos paulistas, têm feito 

neste sentido honra magnificamente a nossa capacidade organizadora.
177

 

 

 Este artigo acerca das políticas públicas voltadas à defesa do cafeicultura expressa 

um Oliveira Vianna que não apenas atribui capacidades organizativas ao nosso País como 

entende a existência de efetiva harmonização de interesses e constituição de planos coletivos, 

ainda que sob muitas limitações advindas da nossa formação histórica. 

 

33) “Systemas de limitação”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 14/jul./1927. 

L.T.: Liberalismo. 

 A limitação à capacidade organizativa privada entre nós é relativizada no artigo em 

questão, que enfatiza as diferenças entre os sistemas de limitação da comercialização do café 

entre os principais estados produtores, sem, contudo, continuar na defesa das políticas de 

intervenção econômica: 

Tenho a impressão de que todos os produtores, principalmente diante da atual 

situação estatística do café [maior oferte que estimativa de demanda], estão 

convencidos da necessidade da limitação, e creio que, se há divergência, esta 

divergência está em saber se esta limitação deve ser feita e executada por um órgão 

criado pela iniciativa dos próprios lavradores, ou se deve ser realizada pelo Estado. 

Mas creio também que só os que desconhecem as realidades brasileiras, poderão 

cultivar a crença na possibilidade do êxito de um serviço deste, quando feito por 

pura iniciativa privada. Compreende-se a possibilidade de uma tal organização na 

Alemanha dos cartels ou na América dos trusts; mas, no Brasil, não: só o Estado, 

usando o seu poder de coerção, será capaz, como está sendo, de levar a cabo uma 

obra desta, de caráter coletivo e alcance nacional. [grifos no original]
178

 

 

 Propondo uma solução aos problemas da diversidade de sistemas de limitação entre 

os estados, Oliveira Vianna argumentou a favor da unificação destes reguladores à partir da 

experiência paulista, que seria superior às demais, pois, por exemplo, os limitadores físicos da 

exportação do café estariam distantes do produtor, o que contribuiria para a diminuição de 

conflitos porque o cafeicultor não sentiria diretamente a coerção, como ocorreria no Rio, 

aonde os produtores sentiam-se atingidos pessoalmente quando lhes eram impedidos exportar 

toda a sua safra. Se, por um lado, tínhamos um plano coletivo em ação, por outro, a sua 

gerência e controle deveria ser incumbida ao Estado, pois ainda não contaríamos com um tipo 
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de organização societal que privilegiasse a harmonização de interesses por pura iniciativa 

privada. 

 Pensamos que, ao adjetivar a ação privada, advinda diretamente da sociedade global 

via grupos de interesses, pela denominação “pura iniciativa” é indiciariamente relevante, 

principalmente se comparamos com o artigo anterior sobre o mesmo assunto - “Política do 

Café”, 14/jul./1927 -, que enfatiza a capacidade organizativa nacional: a simples coação 

estatal não é condição necessária e invariável para a criação e manutenção de ações coletivas, 

pois, ainda que possuidor de um papel preponderante, não anula a possibilidade de iniciativas 

advindas da sociedade mais ampla ou mesmo que esta participe da elaboração, junto ao 

Estado, de políticas públicas. 

 

34) “O presidente e o veto parcial”. Correio Paulistano. São Paulo, 28/jan./1928. 

L.T.: Liberalismo. 

 Por ocasião do uso do veto parcial pelo então presidente Washington Luis ao 

orçamento da despesa de 1928, Oliveira Vianna criticou o posicionamento dos que 

entenderam o veto parcial como instrumento legal oposto ao princípio da separação dos 

poderes e uma agressão ao Parlamento. Esta pretensa separação seria um “dogma” que não 

corresponderia à realidade de qualquer país, principalmente o nosso: 

É absurdo, portanto, admitirmos, o princípio da divisão dos poderes, compreendido 

no seu sentido literal. É uma ilusão pensarmos que a obra de um parlamento, 

qualquer que seja, de qualquer parte do mundo, possa ser perfeita. É ainda uma 

ilusão maior pensar que a obra do nosso Parlamento possa ser perfeita. [...] Sabe-se 

como se elaboram as nossas leis, e principalmente as nossas leis de meios. Tudo se 

faz á última hora, em balburdia, em atropelo, em confusão absoluta. Vota-se às 

cegas – e nenhum deputado, em sã consciência, poder dizer que sabia realmente o 

que aprovou, nem mesmo quando houvesse sido requerido a votação nominal.
179

 

 

 O nosso parlamentar, agindo a partir de um espírito gregário, “politiqueiro e 

camaradeiro”, produziria apenas expressões legais de interesse privado, pessoal ou local, às 

expansas dos interesses coletivos. Se a Constituição prevê o uso do instrumento de veto 

parcial, prossegue o articulista, 

o faz [Presidente] colaborador do Parlamento. Este até então elaborava sozinho o 

orçamento; agora, os elaboradores são dois: o Congresso e o Presidente da 

República. Si com isto houve diminuição do Congresso, esta diminuição pre-existia 

ao veto do sr. Washington Luis – porque já estava no texto da Constituição.
 180
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A ideia da preponderância do Parlamento seria outra ideia correlata criticada por 

Oliveira Vianna: seria plausível uma situação como esta na Inglaterra, mas não no Brasil, 

devido às nossas especificidades. Neste sentido, reduzir o poder e prestígio do Congresso 

deveria ser a nossa meta, e não o inverso: 

O Parlamento no Brasil é o que sabemos – e a melhor das nossas políticas é reduzi-

lo, tanto quanto possível, em número, em poder, em prestígio. Estaremos assim 

dentro da lição das nossas realidades e também dentro da lição dos maiores povos 

contemporâneos dos de formação cultural mais próxima da nossa. Querer fazer do 

nosso Congresso um poder preponderante aqui é coisa que só se explica na mente de 

sonhadores utópicos, sorte de habitantes de Laputa, caminhando por este vale de 

lagrimas com os olhos sempre pregados no céu; mas não em espíritos que se nutram 

nas fontes das nossas realidades vivas. [...] Eu aplaudo a instituição do veto parcial 

[...] O tempo do racionalismo já passou – e o espírito da nossa época – do nosso 

“momento” – é, em substancia, pragmatista.
 181 

 

Do trecho acima, destacamos também a ideia de estarmos num momento para além do 

“racionalismo”: Oliveira Vianna, ao que notamos até o presente momento, não se amparava 

num puro positivismo como atribuem alguns estudiosos, mas numa concepção de soluções 

práticas, eficientes e construídas com a atenção voltada aos nossos fenômenos sociais. Se, por 

um lado, visando referendar sua crítica à separação dos poderes, Oliveira Vianna citou o 

publicista e jurista francês Duguit
182

, teórico mais afim do positivismo sociológico, por outro 

assimilou deste a importância das relações sociais para a construção jurídica e se posicionou 

menos afeto ao chamado positivismo científico. 

Washington Luis foi elogiado pelo articulista por várias características pessoais, como 

“a firmeza, a honestidade, a voluntariedade, a tenacidade, a repulsão instintiva, orgânica ás 

transigências do negocismo, do compadrio e do nepotismo”. O então presidente da República 

teria as qualidades dos “homens de Estado” capazes de exercer um “governo forte”
183

. Ao se 
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referir a esta última expressão, fez referência ao seu “Pequenos Estudos”, sem explicar o 

conceito. A leitura de sua obra torna-se expressamente necessária para um entendimento mais 

complexo do seu pensamento. 

 

35) “Ainda a política do café”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 28/jun./1928. 

L.T.: Liberalismo; Estado-Nação. 

 Artigo que segue na defesa de políticas públicas voltadas a estabilização das cotações 

do café através da intervenção estatal na economia, evitando o crescimento da oferta para 

muito além da demanda em potencial dos mercados internacionais. Objetivando referendar 

seu argumento pró-política do Café, o articulista citou o livro Leçons de Droit public général 

(Paris, 1926) de Léon Duguit, em suas partes ligadas à definição do Estado moderno e o que o 

jurista francês denominava de “serviço público”: 

Para ele [Duguit], o Estado moderno não se pode limitar mais á antiga noção de 

escola liberal, para a qual a justiça, a polícia e a guerra eram os únicos serviços que 

cabiam dentro da esfera da competência do Estado. Estes serviços, são 

fundamentais, existiriam sempre – diz ele; mas “ao lado deles surgiu toda uma serie 

de outros serviços públicos de caráter técnico, industrial e comercial”. Estes novos 

serviços resultam do fato de que, pela ação das grandes invenções e da própria 

complexidade social as sociedades modernas foram forçadas a evoluir do regime de 

“economia domestica” para o regime da “economia nacional” [...]
184

 

 

 Na leitura de Oliveira Vianna, políticas públicas de defesa do café seriam um serviço 

público tal como definido por Duguit, ou seja, seria de interesse geral da nação e sem as 

quais, a desorganização social e mesmo a morte da sociedade seriam o destino. Uns dos 

argumentos centrais que legitimaria a defesa do café como de interesse nacional, a sua 

lucratividade e os seus efeitos no “progresso” das populações “laboriosas” meridionais. 

Rememorando o artigo no qual tratara da importância do café na economia local, o articulista 

citou o desenvolvimento de núcleos pequenos urbanos na Mata mineira, além dos que 

pululavam no Oeste paulista. 

 Objetivando inserir-se no debate acerca da relevância de políticas públicas voltadas à 

estabilização das cotações do café, o autor fluminense chamou a atenção para os riscos de 

desacelerar a economia das pequenas cidades dependentes da produção cafeeira e, dada a sua 

participação na econômica nacional, a disseminação dos efeitos pelo País. 

 

                                                                                                                                                         
interesse privatista. A “força material” do Estado deveria ser sentida em momentos de exceção, como em 
“épocas de anarquia e revolta”, num contexto de desobediência à autoridade instituída (Ibidem). 
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36) “O problema do crédito e as caixas rurais”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 

09/jan./1929. 

L.T.: Cooperativismo. 

 Retomando um tema já tratado anteriormente, o articulista apresenta novamente 

algumas informações acerca da propriedade rural no Estado do Rio de Janeiro, que seria 

formado majoritariamente por pequenos proprietários rurais, com alta densidade ocupacional, 

restando pouco espaço para a expansão de outros cultivos. Este quadro configurar-se-ia como 

altamente privilegiado para a expansão do crédito cooperativo. Comparando as nossas caixas 

rurais, principalmente, com o modelo alemão de Raiffeisen
185

, alguns exemplos do 

crescimento deste tipo associativo foram apresentados, como as cidades de Rezende, São 

Fidelis, Friburgo, Bom Jardim e Cantagalo. Estes dados superlativos destas organizações 

coletivas seriam evidências da sua adequação ao ambiente produtivo fluminense: 

Vê-se, pois, que, na zona cafeeira, tal como na zona pastoril, a instituição raifeisiana 

viceja com rapidez e força – o que prova que aquele tipo de organização de crédito 

está em consonância com as necessidades desses centros produtores. Quero dizer: 

com as necessidades da exploração cafeeira em pequenas culturas, que é o tipo de 

exploração dominante no Estado. [grifo no original]
186

 

 

 Contudo, a mesma fonte destas informações, as Atas do 2º Congresso de Crédito 

Agrícola e Popular
187

, mostrava uma Baixada fluminense, pelo menos em seu lado ocidental, 

numa posição muito inferior à zona Serrana no que respeita ao desenvolvimento das 

instituições de crédito cooperativo. Dentre as várias causas deste fenômeno, o articulista citou 

duas das que consideraria principais, a “ausência de fatores de propaganda e de estímulo”. A 

zona da indústria açucareira viveria sob a ausência do “movimento cooperativista”, ainda que, 

à exceção de Campos, área de maior industrialização, o que seria menos adequado a este tipo 

organizativo, os cultivados de canaviais não se oporiam às caixas rurais. 

 Uma vez explicadas o que seriam as exceções à regra da expansão das cooperativas de 

crédito no Estado fluminense, Oliveira Vianna finaliza o artigo expressando certeza quanto à 

forte adaptabilidade deste meio rural às associações de crédito e da falta de estímulo público e 

maior propaganda voltados ao crescimento das cooperativas em terras fluminenses: 
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Friedrich Wilhelm Raiffeisen é tido como o fundador de um modelo cooperativista, mormente rural, baseado 
nas seguintes características: responsabilidade coletiva ilimitada dos sócios; voto singular não indexado às suas 
quotas-partes; escopo de ação limitada; não há distribuição de dividendos. Ainda hoje este modelo tem 
vigência na Alemanha (PINHEIRO, M., 2008, p. 23). 

186
 VIANNA, F. “O problema do crédito e as caixas rurais”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 09/jan./1929. 

187
 Provavelmente este Congresso foi realizado pela Federação dos Bancos Populares e Caixas Rurais do Brasil, - 

1ª federação cooperativista de crédito brasileira -, que promoveu vários encontros deste gênero na Capital 
fluminense no período de 1923 a 1932. (PINHEIRO, M., 2008, p. 29). 



131 

 

Tudo isto me leva á convicção de que o Estado do Rio é, dentre os nossos Estados, 

aquele em que as instituições de crédito do tipo Raiffeisen e Luzzatti
188

 devem 

encontrar o seu clima mais favorável. O que lhes falta até agora é o estímulo de uma 

propaganda sistematizada e o amparo do poderes públicos. Que aquela se faça e este 

lhes venha – e aquelas instituições, tão simples na sua estrutura e no seu 

funcionamento, rapidamente se irradiarão por todo o Estado.
 189

 

 

 Ao propor o desenvolvimento de instituições de caráter coletivo e o amparo estatal 

como uma condição sine qua non para este crescimento em maior medida, o articulista 

posicionou-se favorável a intervenção do Estado na economia sob duas vertentes, na forma de 

amparo e como incentivador pedagógico, na propaganda. Dentre os artigos que analisamos até 

este momento, o Estado proposto por Oliveira Vianna deveria possuir estas duas capacidades 

altamente desenvolvidas como meio de ensejar uma nova organização societal no Brasil, 

agregando novos instrumentais que favoreceriam conformações de interesse comuns em ações 

coletivas. 

 

37) “Um leplayano dissidente”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 02/fev./1929. 

L.T.: Crítica literária, Ciências Sociais, Raça. 

 O livro em crítica no artigo deste dia é de autoria do leplayano já comentado alhures, 

Paul Bureau, Introduction á la méthode sociologique (Paris, 1923). O articulista apresenta o 

texto como indo ao encontro das suas próprias conclusões quando teve contato com o que 

denominou “das doutrinas da famosa ‘Escola da Ciência Social’, fundada por Le Play
190

”. 

Bureau, na visão de Oliveira Vianna, entenderia a concepção leplayana como lacunosa, ainda 

que a sua “escola” seja a “mais fecunda para as pesquisas sociológicas”. No transcurso da sua 

exposição acerca das virtudes da escola de Le Play, o articulista expressa que o seu primeiro 

contato com esta corrente de pensamento, mais com noções basilares das ciências sociais, 

teria ocorrido via discípulos leplayanos, citando nominalmente o autor de História da 

literatura brasileira, que seria considerado, segundo Antonio Candido (2006), por volta de 

meio século, a primeira expressão de uma Sociologia no Brasil:  
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Devo a Sílvio Romero o conhecimento da escola de Le Play. Considero uma grande 

felicidade para mim o terem sido as obras dos discípulos desta escola a fonte em que 

aprendi as primeiras noções das ciências sociais.
191

 

 

 Em sequência, o articulista afirmou que estas noções primevas constituíram 

instrumental para o entendimento das sociedades humanas e da reconstrução do nosso 

passado, portanto seriam conceitos de valor heurístico universal e aplicável ao Brasil, neste 

caso, fazendo referência ao PMB1: 

 [...] Elas [“noções das ciências sociais”] me permitiram não só compreender a 

intima estrutura de qualquer sociedade humana, como a intima estrutura da 

sociedade brasileira da atualidade e mesmo me possibilitaram a reconstrução da 

sociedade brasileira do passado. O meu volume inicial sobre as nossas Populações 

Meridionais pode dar uma prova, modesta embora, da excelência dos métodos de 

análise social da escola leplayana.
192

 

 

 Até a última publicação em vida, IPB [1949], Oliveira Vianna mantivera afinidade 

explícita á escola leplayana e, reiterou, que as primeiras noções que o possibilitaram não 

apenas investigar mas elaborar uma narrativa histórica do nosso passado remontam ao autor 

sergipano, que o influenciaria desde 1900, e não a Alberto Torres, com quem se encontraria 

após bacharelar-se em direito, em 1914
193

: 

De início, eu - que mantinha, como todo rapazola da minha geração, um certo 

desdém irônico pelos chamados "republicanos históricos" e sabia que Torres era um 

"histórico" não levei muito a sério quero dizer, não li com muita atenção os 

primeiros ensaios de Torres, julgando-o dominado pela mesma vacuidade palavrosa 

da ideologia dos "históricos". Então, eu estava sob a influência da escola leplayana - 

que viera a conhecer através da leitura das obras de Sílvio Romero, cujos livros me 

fascinavam, naquele tempo profundamente (8); mas, já me havia lançado - ainda na 

faculdade - neste campo de estudos, tendo mesmo chegado a algumas conclusões, 

que vim a fixar, mais tarde, em Populações meridionais. Esta prevenção inicial, 

cedo verifiquei, insubsistente, e acabei reconhecendo que as conclusões de Torres 

coincidiam em grande parte - ou se aproximavam muito - das conclusões a que eu 

havia chegado sobre a organização social e política do nosso povo. Conclusões a que 

havia sido levado aplicando a metodologia da escola leplayana, que foi a minha 

inspiradora do início, e que ainda continuo a considerar - apesar da crítica impiedosa 

dos lablachistas
194

 - uma grande escola, senão a melhor escola, de investigação 

social, especialmente para o 

Brasil. (VIANNA, F., 1999, p. 403) 
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 A despeito das demais influências do campo das ciências humanas, como Pareto e do 

sociólogo norte-americano Lester F. Ward
195

 (1841-1913), Oliveira Vianna enfatizou, no 

artigo em análise, que somente a escola leplayana poderia proporcionar o conhecimento das 

sociedades em sua complexidade “real”. Contudo, ao valorizar o caráter indutivo de 

conhecimento do social da escola leplayana, relativizou as conclusões da escola francesa 

inclusive a apropriação de Silvio Romero, que nos categoriza como povos do tipo 

“comunitário” em Debates e provocações.  

O limiar do dissenso entre Oliveira Vianna e a Escola de Le Play teria ocorrido à partir 

da leitura de Comme lar oute cré ele type social, de Edmond Demolins, no qual demonstraria 

que o meio físico em que haviam vivido os antigos Pelasgios
196

 “dava razão da Organização 

do Trabalho e da Vida Social desse povo” e “dava também razão do desenvolvimento dos 

suas aptidões artísticas e musicais”
197

, em poucas palavras, a determinação do meio fora 

considerado deficiente para esclarecer, per si, os fenômenos sociais: 

Chegando a este ponto, tive o sentimento claro, apesar do meu encantamento e de 

minha admiração, que a explicação dada era artificial, soava falso, não correspondia 

a realidade. E compreendi desde então que para explicar certos fenômenos sociais a 

pura causalidade mesológica [...] dos leplayanos era insuficiente.
198

 

 

A insuficiência a que o articulista fazia referência seria a não contemplação, por parte 

da Escola Le Play em geral, do que entendia como outros fatores explicativos do social, 

citando nominalmente a “raça” e os fatores de “ordem moral”, este último segundo apontado 

por Bureau: 

Já o desdém com que eles [leplayanos] tratavam o fator – “raça” (no sentido 

biológico da expressão) denunciava uma lacuna sensível na sua concepção dos 

fatores sociais. Bureau nos mostra agora – é de um modo luminoso – que há ainda 

outras lacunas, e entre estas a dos fatores de ordem moral, que, ao lado do “meio 

físico” e do “trabalho”, formam o que ele chama, como veremos, a “Trindade 

organizadora” da sociedade.
199

 

 

38) “Os conselhos technicos nos governos modernos”. O Jornal, Rio de Janeiro. 

L.T.: Corporativismo; Liberalismo; elite. 

 Segundo ao articulista, para que os grupos profissionais conseguissem maior acesso à 

administração estatal, via conselhos de governo, deveriam sair do que denominou, retomando 
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O idealismo da constituição, de “estado atomístico”, solidarizando-se e, enquanto 

coletividade passariam a exercer maior influência sobre o corpo político: 

Esta”pressão”, entretanto, as classes sociais só a poderiam exercer, se se mostrassem 

unidas diante do poder, se conseguissem exprimir o seu pensamento através de 

solidas organizações de classe ou de partido. Porque os governos não vêm 

indivíduos; não se entendem com indivíduos; nunca se entenderam com indivíduos; 

nem hoje, nem ontem, nem em tempo algum; - e sim como classes. Ora, as classes 

só se fazem entender dos governos, só influem sobre os governos, só conquistam os 

governos, quando organizadas.
200

 

 

 Segue afirmando, que a história da humanidade é a história da sucessão de elites, de 

grupos organizados no poder, referenciando Pareto: 

[...] Tem sido assim em todos os tempos, desde Roma e da Grécia, desde os 

egípcios, talvez mesmo desde os homens da idade de bronze... A história não é 

senão uma sucessão de classes que se organizam e se sucedem no Poder; Pareto o 

demonstrou luminosamente.
 201

 

 

Estas organizações de classe, ainda que não estivessem imbuídas do mesmo espírito 

“militante” e combativo de conquista do poder, como na Inglaterra, restringindo suas ações ao 

escopo profissional, seriam grupos que poderiam servir a “uma causa pública de um modo 

eficiente”.  

Independentemente da capacidade intelectual das elites políticas, o corpo político 

deveria assessorar-se de técnicos profissionais no processo de administração e legiferação. A 

participação das classes profissionais via conselhos consultivos seria uma “revelação” da 

Primeira Guerra Mundial e expandir-se-ia mundialmente como uma necessidade do Estado 

Moderno. Na Europa esta tendência seria muito evidente, mas, entre nós, ainda estaria num 

estágio muito insipiente. 

Este artigo compõe partes literais do capítulo X - “Os conselhos técnicos nos governos 

modernos” -, de PPO. 

Pela crítica de Oliveira Vianna ao embrionário desenvolvimento de instituições 

corporativas no Brasil, provavelmente este texto dataria do final da década de 20, no máximo 

início de 30, do século XX. 

 

39) “Da hereditariedade mental”. 

L.T.: Raça 

 A temática central do artigo diz respeito à hereditariedade de caracteres psicológicos 

no homem. Segundo o articulista, a “força ou a fraqueza de vontade, uma tendência maior ou 
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menor para a honestidade, a capacidade ou incapacidade para as mais altas ocupações 

intelectuais” estariam mais manifestas em determinados grupos que em outros. Não obstante, 

haveria flutuações e alternâncias na transmissão dos caracteres individuais caso a caso, num 

processo de hereditariedade como regra e a não hereditariedade como exceção. Esta 

alternância restringiria o escopo analítico da heredologia aos grandes universos humanos, às 

frequências, não a casos individuais. 

 O tema da raça perpassa a obra do autor fluminense desde os seus primeiros escritos, 

contudo a maior parte das publicações em livros com forte ênfase nesta temática concentram-

se entre a década de 20, com o primeira edição de Evolução do povo brasileiro (1923) e Raça 

e assimilação, publicado inicialmente em 1932. Ambos os livros foram reeditados três vezes 

em vida. O aryano no Brasil não foi consluído ou publicado, o que indica que o autor 

priorizou outros assuntos, como a formação sócio-institucional brasileira, e.g. o 

corporativismo, que o desenvolvimento de outros textos, na forma de livro, concernentes à 

raça. Pela maior concentração de publicações em livros acerca da temática, provavelmente o 

artigo em questão fora elaborado nas décadas de 20 ou 30 do século passado e, menor 

probabilidade na década de 40, quando finalizaria o DTDS e os dois volumes de IPB além de 

estudos relativos às transformações do capitalismo no Brasil, como os póstumos História 

social da economia capitalista no Brasil e a “Introdução” à historia da economia pré-

capitalista no Brasil. 

 

40) “Christãos novos em São Paulo”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro. 

L.T.: História-Brasil; Raça; Crítica Literária. 

 Este artigo sequencia outros de meados da década de 20 do século passado no que diz 

respeito ao trato, como tema central, do bandeirismo paulista. Neste trabalho, analisamos os 

textos “Origens dos paulistas antigos”, Correio da Manhã, 19 de outubro de 1925, “A 

Ethnologia em Xiririca”, Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 4/dez./1925, “O eugenismo 

paulista”, Correio Paulistano, São Paulo, 15/fev./1927, 05/mar./1927, 25/mar./1927 e 

06/maio/1927. “O historiador do bandeirismo”
202

 foi uma exceção, não constando em nosso 
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exame por estar catalogado como “crítica literária; história Brasil; nação”, categorias não 

incluídas em nosso recorte teórico-metodológico. 

  O articulista retoma sua exposição crítica a respeito da posição de Taunay acerca da 

preponderância do tipo hispânico na formação da sociedade paulista, sugerindo que o tipo 

germânico prevaleceria. Paulo Prado, no Paulística (1925), contribuiria com esta discussão ao 

propor que o tipo racial preponderante desta sociedade seria o judeu. Oliveira Vianna refutou 

esta tese, argumentando que os cristãos novos estariam presentes na formação dos paulistas 

antigos, mas não no grau atribuído por P. Prado. Um dos pilares da contra-argumentação do 

articulista baseou-se na ideia da não existência de uma raça judaica, tal como cria o autor de 

Paulística, mas sim uma mescla de várias raças que constituiriam uma comunidade judaica, 

marcando sua virada do ponto de vista biológico, não identificando um povo com uma raça 

pura. 

 Ao criticar um livro editado no Brasil em 1925, provavelmente o artigo seria de meados 

do século passado. 

 

41) “Uma eleição de classe”. 

L.T.: Corporativismo; Liberalismo. 

 Para o Oliveira Vianna deste artigo, a instituição de organizações coletivas deveria ser 

reflexo da ação de uma elite representante da sua categoria e de ações do Estado que 

ensejassem esta formação sindical. A eleição de um representante da lavoura no Instituto de 

Fomento e Economia Agrícola do Estado do Rio de Janeiro (IFEA)
203

, do qual era um dos 

diretores, seria uma manifestação democrática no Brasil. Contudo, considerando que os 

agricultores seriam muito insolidários, o chamamento do Instituto para a respectiva eleição 

poderia não resultar numa ampla afluência de votantes. Mas, o caminho para a organização 

social estaria sendo trilhado: “como quer que seja, o tempo e a importância que o Instituto for 

adquirindo provocarão este interesse”
204

. 

 Um dos fatos que faria com que uma eleição como esta fosse ser considerada 

“democrática” pelo articulista dever-se-ia à impossibilidade de fraude, então comum nas 
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eleições em todos os níveis estatais. Esta segurança constituir-se-ia num fator estimulante à 

participação dos agricultores. A educação política do nosso povo estaria sendo ensejada quer 

pela novidade desta eleição enquanto pretensamente representativa dos interesses desta 

categoria, quer pela prática eleitoral dos indivíduos como membros de uma dada classe 

econômica. 

 Neste artigo, o articulista expressa sua crença na iniciativa individual na formação de 

interesses coletivos e na sua institucionalização, concedendo um papel semelhantemente 

importante. 

 Pelas informações expressas, como a referência ao IFEA, a importância da iniciativa 

individual na ação coletiva, o artigo dataria dos fins da década de 20 do século passado. 
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CAPÍTULO 5 – Oliveira Vianna articulista: Raça, Corporativismo e 

Liberalismo (1930-1940) 

 

Nesta seção do nosso estudo seguiremos as mesmas linhas metodológicas gerais do 

capítulo anterior, apresentando criticamente os artigos de Oliveira Vianna e tecendo algumas 

considerações teóricas e relações contextuais e bibliográficas. 

O intervalo temporal entre o artigo “Problemas de representação profissional” 

(04/dez./1932) e o “Crise e elites dirigentes” (15/mar./1939), mais de 6 anos, não se deve 

apenas ao nosso recorte temático, mas ao fato de ainda não termos localizado artigos em 

jornais de Oliveira Vianna, na C.O.V., no período de 1933 a 1938. Caso tenha ocorrido uma 

diminuição ou mesmo paralisação da elaboração dos textos em periódicos neste momento 

poderíamos hipotetizar uma correlação negativa entre a participação do autor fluminense no 

MTIC, por ex. via pareceres, e a sua produção em jornais. 

 

1) “De compasso e fita métrica... (Resposta ao sr. Fróes da Fonseca)”. Correio da Manhã. 

Rio de Janeiro, 20/jul./1930. 

L.T.: Raça. 

 Em crítica a um artigo do anatomista Fróes da Fonseca, Oliveira Vianna enredou uma 

historieta introdutória que ocupa os primeiros parágrafos do texto. Objetivando construir uma 

representação negativa do seu crítico, associações de toda a sorte, como de caráter religioso, 

foram enunciadas como meio de assumir uma posição de maior status no campo de forças dos 

conflitos pela legitimidade científica. Inicialmente, uma crítica moral, em seguida, uma 

afirmação de caráter científico acerca da especialidade profissional de Fróes da Fonseca: 

Ora, vejam só como o diabo arma as suas ciladas! Estava o meu brilhante amigo dr. 

Geraldo de Andrade tranquilamente trabalhando nas suas pesquisas, no seu gabinete 

de antropometria – e nem sequer pela imaginação lhe passava a ideia de que, junto 

dele, rondando, embuçado e ameaçador, de cassetete policial em punho, estava o sr. 

Fróes da Fonseca – sorte de Coriolano de Góes da antropologia indígena, com 

jurisdição no Distrito Federal. Foi agredido, espancado e preso, de uma Maria 

inopinada e insólita. [...] Esta atitude do sr. Fróes da Fonseca, notável professor de 

anatomia da Faculdade de Medicina, é lamentável. Em vez de acolher o discípulo, 

jovem e cheio de talento que o veio procurar [...] agrediu-o impiedosamente, com 

evidente abuso da sua superioridade em força e em armas. [...] Não satisfeito, depois 

de agredir [..] o seu colega, voltou-se contra mim, com as mesmas disposições de 

animo, pensando poder renovar comigo a proeza que praticou com o sr. Geraldo. 

[...]
205
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Segue glosando acerca da pretensão do seu interpelador em desqualificá-lo como o fez 

com o “jovem” acadêmico Geraldo de Andrade: 

[...] Comigo, porém, a coisa é diversa. [...] Eu não quero polemizar com o sr. Fróes 

da Fonseca. Não tenho tempo para isso [...] O que eu pretendo é esclarecer as razões 

que agora subitamente surge entre os dois pontos de vista, o meu e o do professor 

Fróes da Fonseca. [..] O sr. Fróes é um anatomista; eu um sociologista. [...]
206

 

 

 Ao pretender desqualificar seu crítico moral e cientificamente, Oliveira Vianna 

indicou filiar-se não apenas aos discursos de cariz religiosa, fundamentado no binômio Bem-

Mau, e científica, via especialização do saber como princípio legitimador, mas igualmente a 

noções comumente associadas ao liberalismo, especialmente na rejeição a ações sociais 

arbitrárias do ponto de visto do exercício do poder. O seu crítico, ao ocupar uma posição 

superior na hierarquia acadêmica, ter-se-ia utilizado do potencial de coerção desta relação 

assimétrica para com o relativamente novato Geraldo numa proporção que excederia os 

limites do exercício legítimo do poder conferido pela academia. Pensamos que este indício de 

filiação discursiva de Oliveira Vianna poderia não se restringir, e pelo que notamos, até o 

momento, não se limitaria, a casos individuais, sendo extensível às suas análises acerca de 

fenômenos político-sociais de maior amplitude, como o caso de um chefe governamental ou, 

mais abstratamente, das ações estatais, caracterizando, grosso modo, um posicionamento anti-

totalitário
207

. 

 O artigo de Fróes da Fonseca a que Oliveira Vianna criticava, elaboraria, de antemão, 

julgamentos negativos sobre o livro que pretendia publicar, o Aryano no Brasil – não 

publicado inteiramente – que estava anunciando em outros textos periodísticos: 

Ora, tudo isto é extremamente divertido – porque ninguém sabe o que eu vou dizer 

neste livro. Tenho o hábito de elaborar minhas obras em silêncio – e nunca cultivei o 

mau gosto de ler a ninguém trechos de livros meus. [...] Do Aryano tenho publicado 

alguns capítulos; mas não são os que encerram as teses mestras do livro. De maneira 

que esta crítica condenatória por antecipação faz-me sorrir.
 208

 

 

 Ainda que sem explicitar maiores detalhes do livro  que almejava publicar, o 

articulista tentou esclarecer alguns pontos críticos deste referido texto. Uma das 

contemporizações que entendemos significativa diz respeito ao conceito de “ariano”, que 

significaria “todas as raças europeias”, não se restringindo aos “dolico-louros” lapougeanos. 
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 Relativizando as críticas de Fróes da Fonseca, o articulista salienta uma diferença 

metodológica entre ambos, enquanto o primeiro, como antropologista, estaria mais atento ao 

indivíduo, ontologicamente, o segundo se preocuparia com o grupo, com significâncias 

estatísticas, transcendendo minudências particulares. O método de Oliveira Vianna seria 

pautado em macro-análises do social: 

Em relação, porém, aos dados puramente antropométricos, que são justamente os 

colhidos pela biometria do sr. Fróes da Fonseca, confesso que ainda não consegui 

alcançar a importância que por ventura possam ter, para um sócio-antropologista, as 

variações, por exemplo, da tíbia, do fêmur ou do omoplata nas raças componentes de 

uma população.
 209

 

 

 Como o Aryano trataria de questões que o articulista entendia estarem no escopo 

analítico da antropossociologia e, no Brasil, estas análises seriam associadas à defesa da 

superioridade racial do homem germânico, do dólico-louro lapougeano, seriam fatores que 

explicariam o porquê de o livro que pretendia publicar mas ainda inédito como um todo estar 

sendo consideravelmente criticado negativamente. Para Oliveira Vianna, esta associação 

demonstraria um entendimento defasado da antropossociologia, pois Lapouge e afins 

constituiriam uma fase e não a totalidade dos estudos desta área. As críticas de Fróes da 

Fonseca seriam explicáveis pelo seu desconhecimento desta área de pesquisa: 

Lapouge começou a escrever há quase meio século e o seu livro mais recente é de 

1910. Ora, a verdade é que, depois de Lapouge, a ciência, de que ele foi iniciador, 

progrediu muito, adotou novos métodos, alargou o seu campo de pesquisas, coligiu 

massas de dados formidáveis, aproveitou-se da biologia, da heredologia, da 

antropologia e da biometria – e é hoje uma coisa muito diferente da primitiva 

antropossociologia de Lapouge e Woltmann, preocupada em provar a superioridade 

da raça germânica. [...] Mas o sr. Fróes da Fonseca, puro antropologista, nada sabe 

disto – e está convencido de qe a antropossociologia passou em Lapouge. Ilusão dos 

sentidos: em verdade quem parou em Lapouge foi ele. Neste ponto é que posso dizer 

dele o que ele disse de mim em relação à sua antropologia – que a sua ignorância é 

megalítica, no sentido de que é pré-histórica...
 210

 

 

2) “O problema da representação profissional”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 

04/dez./1932. 

L.T.: Corporativismo; Liberalismo. 

 Oliveira Vianna propôs a adoção gradativa da representação de classes no Brasil, 

iniciando na organização municipal, seguida pela estadual e, por fim, ao nível federal, na 

Assembleia Nacional. Estas etapas deveriam ser seguidas pela necessidade de organização 

prévia profissional antes da sua representação política. Contudo, estas mudanças não 
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ocorreriam pela simples ação da imposição legal, mas seria fruto do tempo, das 

transformações econômicas e sociais. Esta proposta colidiria com as forças centrífugas 

características da nossa formação social, o insolidarismo e a carência de espírito associativo, 

mesmo em nossas elites econômicas: 

[...] a organização profissional das classes não é obra que se realize por uma simples 

disposição de lei, por uma decisão imperativa da Carta Constitucional. É obra do 

tempo, da evolução econômica, do trabalho lento das forças sociais e espirituais. 

Ora, nada disso está feito aqui: o Brasil é o país da insolidariedade e da ausência do 

espírito de associação, e isto em tanta maneira que, mesmo classes poderosas e 

esclarecidas, como as dos plantadores de café e as dos produtores de açúcar, 

constituindo uma verdadeira elite econômica, ainda não conseguiram unir de uma 

maneira efetiva e permanente.
211

 

 

 Particularizando o caso das capitais, das “grandes cidades”, aonde possivelmente as 

classes econômicas poderiam se organizar mais agilmente, a maior parte da população 

nacional, dos eleitores, que viviam no campo, passaria muito vagarosamente do insolidarismo 

e individualismo para a organização sindical local, estadual e nacional. Em poucas palavras, a 

ação coletiva fundar-se-ia em “complexos afetivos profundos, jacentes no íntimo do 

subconsciente coletivo”, que seriam afetados lentamente no transcurso histórico, não podendo 

ser imediatamente transformados por ações legislativas. Se o Estado pretendesse inverter este 

processo, as organizações sindicais seriam artificialidades que representariam não a sua 

respectiva classe, mas um pequeno grupo com interesses individualistas/privatistas: 

Instituindo a representação política das profissões antes que elas estejam 

previamente organizadas, de uma maneira solida e definitiva, na vida privada, o que 

iremos preparar é o espetáculo enganador e especioso de uma súbita floração de 

pseudo-sindicatos, de pseudo-federações, de pseudo-confederações, desde os litorais 

aos mais profundos dos sertões; sindicatos, federações e confederações que não 

serão outra coisa senão meras artificialidades, representando, não as classes e os 

seus interesses, mas, apenas, os interesses e as ambições de um pequeno grupo de 

“aproveitadores”. [...] Insisto neste ponto: não se improvisa a solidariedade de uma 

classe; não se improvisam o sentimento e o hábito da cooperação, o espírito 

corporativo, a organização sindicalista.
212

 

 

 Variados fatores precisariam ser lavados em consideração quando a formulação de 

proposições sindicalistas brasileiras, tais como, a densidade demográfica baixa e uma 

população dispersa territorialmente, organizando-se sem “diferenciações acentuadas”, 

portanto, sem maiores conflitos de classes, com exceção dos centros de maior densidade 

industrial do sul, seriam relevantes. Estes aspectos dificultariam a formação da consciência e 

organização de classes. Propostas que desconsiderassem esta estruturação histórica seriam 

apenas “ilusões” como as dos “constituintes de 91 [1891], que sonhando com a autonomia 
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local inglesa e a autonomia estadual americana acabaram criando, em todo o pais, um regime 

político inteiramente artificial [...]”213. 

 O papel da lei, no processo de constituição de representações profissionais, seria, 

partindo do município, ensejar a agregação das classes econômicas, sejam comerciantes, 

industriais, proprietários de terras, lavradores e as classes mais desprivilegiadas, a forjarem 

sindicatos locais elegessem o seu represente. Em determinados estados do sul, estas 

articulações seriam possíveis, ainda que numa etapa mais embrionária, visando à 

representação na Assembleia Estadual. 

 A dimensão legal da organização societal poderia, se planejada com vistas às nossas 

especificidades, estimular a participação dos indivíduos em agrupamentos representacionais, 

podendo gerar gradativas transformações porque a integração social seria um fenômeno lento. 

Contudo, a lei poderia também propiciar, se edificada inorganicamente, a rápida 

desintegração social, engendrando uma coletividade amorfa. O articulista concede à 

“evolução social”, não ao Estado, à lei e outros atos correlatos, o papel predominante nas 

transformações históricas: 

[...] [na integração grupal] não é o governo, não é a lei, não é o Estado o fator 

principal; para o processo integrativo de qualquer agrupamento humano o fator 

principal é o tempo, é a evolução social, é a ação lenta dos agentes históricos e 

sociais de agregação, assimilação e solidarização.
 214

 

 

 A representação política das categorias profissionais somente seria possível com a prévia 

organização social mais ampla dos indivíduos em classes autoconscientes, partindo do local 

para o nacional. Como as transformações sociais seriam lentas, somente após a sedimentação 

de um primeiro processo de formação de mentalidades classistas, seria possível passar à 

próxima etapa, da representação política de classe: 

Se estamos dispostos a objetivar o ideal da representação política das classes, o 

método mais racional a seguir é estabelecer a prévia organização, n o plano da vida 

civil, das classes e grupos profissionais do país, nas suas cidades e nos seus campos; 

levando-os paulatinamente á compreensão dos seus próprios interesses [...] Sem 

termos realizado esta organização preliminar, tentar a representação na Assembleia 

Nacional, seria forçar a associar-se, para fins de ordem política e de interesse 

nacional, uma população que, há cerca de quatro seculos, ainda não conseguiu 

aprender a associar-se para fins de ordem privada e de interesse local.
 215

 

 

 Num primeiro momento, o articulista considerou mais apropriado a constitucionalização 

dos conselhos técnicos, pequenas corporações profissionais, menos complexas que os 
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sindicatos, que seriam mais “obra do tempo do que das leis”. Estes conselhos não 

representariam interesses, mas “competências” que estariam voltadas aos interesses nacionais: 

Em vez de uma representação de classes, impossível no momento, seria mais 

conveniente organizarmos, junto aos órgãos do governo federal, um sistema de 

corporações técnicas, de caráter profissional, representativas dos grandes interesses 

sociais, econômicos e culturais do país: Conselho da Agricultura, Conselho da 

Indústria, Conselho do Comercio, Conselho do Trabalho, Conselho dos Transportes 

Terrestres, Conselho dos Transportes Marítimos, Conselho da Educação, Conselho 

da Higiene, etc.
216

 

 

 Estes conselhos técnicos com obrigatoriedade de consulta resolveriam, prima facie, o 

problema da incorporação das classes econômicas e culturais á representação estatal. Nesta 

senda, afirmou Oliveira Vianna: 

[...] Estabeleçamos, em clausula da Constituição, a obrigatoriedade da consulta 

prévia para todos os projetos de lei, como para todos os projetos de regulamento – e 

teremos dado ás classes e aos grupos de interesses uma forma pronta, imediata e 

eficaz de participação na vida política e administrativa do país.
 217

 

 

 Um segundo canal de participação das classes no Estado seria o estabelecimento da 

“colaboração administrativa”, para além da “colaboração consultiva”, das corporações 

profissionais; conforme os limites constitucionais, às organizações de classe seriam atribuídas 

competências administrativas e jurisdicionais autônomas na gerência dos seus interesses 

coletivos: 

[...] É o que poderíamos conseguir organizando, progressivamente, corporações 

profissionais, investidas de poderes próprios de regulamentação, administração e 

mesmo jurisdição dentro de um certo campo especializado de interesses, á maneira 

do que estamos fazendo com o atual Conselho Nacional do Café, em que vemos um 

órgão corporativo, representando uma grande classe de produtores, armado de 

poderes de administração, regulamentação e mesmo jurisdição para tudo quanto 

concerne aos seus próprios interesses.
 218

 

 

 Em sínteses, num contexto de crescimento das críticas ao liberalismo e no início da 

participação direta de Oliveira Vianna na hierarquia estatal como Consultor Jurídico do 

Ministério o Trabalho, Indústria e Comercio do governo Vargas, a participação das classes 

econômicas sob a forma sindical no Estado foi entendida como obra do tempo, muito mais do 

que da força de leis. No estado organizativo em que viveríamos à época, teríamos condições 

de desenvolver, segundo o articulista, desde um primeiro momento, os conselhos consultivos 

e administrativos profissionais.  
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 À medida que concede maior importância transformativa à progressiva formação de 

novas mentalidades a partir da constituição das condições para a sua efetivação, muito mais 

que pela coação legal e pelo incremento burocrático, o autor fluminense, pensamos, indica ser 

isto muito mais complexo que a simples ideia de “imposição pelo alto” poderia nos sugerir. 

 

3) “Crise e elites dirigentes”. Diário de Notícias. Rio de Janeiro, 15/mar./1939. 

L.T.: Elite; Corporativismo; Liberalismo. 

 O que Oliveira Vianna descreve como a crise da indústria do tecido no Brasil foi o mote 

para apresentar a sua concepção acerca da nossa organização social e a proposição de 

prognósticos aos tempos de crise. Para o articulista, os problemas enfrentados pelos 

industriais de tecidos seria um reflexo de uma crise mais ampla resultante da falta de 

solidariedade de classe. Esta inter-relação particular entre os leaders industriais e a crise na 

econômica dos tecidos não seria um reflexo da falta de competência dos “organizadores de 

empresas”, mas um aspecto de conjectura político-econômica no qual o liberalismo não seria 

mais reinante. Neste cenário, os dirigentes empresariais deveriam estar imbuídos do espírito 

solidarista e ter consciência de classe, de modo a compreender que o problema que o afeta 

individualmente igualmente aflige os seus pares e somente uma solução conjunta teria a 

capacidade resolutiva suficiente: 

[...] O que a atual conjectura da nossa indústria de tecelagem está pedindo são 

homens de outro tipo, providos de uma mentalidade solidarista e, por isso mesmo, 

capazes de ver, para além dos muros que foram a precinta das suas fábricas, os 

grandes e complexos interesses coletivos da própria categoria em crise.
219

 

 

 Esta nova mentalidade solidarista que deveria reinar nas elites econômicas, em 

contraposição ao individualismo-liberalismo, seria o corporativismo. A ação coletiva num 

momento caracterizado pelo subconsumo generalizado é condição de resolução da crise, 

porque, agindo puramente segundo a doutrina individualista-liberal, os empresários estariam 

se guiando pela ideia do consumo ilimitado, secundarizando os fatores conjunturais: 

Ora, o que caracteriza a situação brasileira é precisamente isto: a evolução, que se 

processou no nosso sistema industrial – da passagem de uma economia de mercados 

ilimitados para uma economia de mercados limitados (sub-consumo ou super-

produção, pouco importa) – não se acompanhou de uma evolução paralela e 

correspondente na mentalidade das nossas elites econômicas. Estas continuam 

aferradas, como estamos vendo, à sua velha mentalidade individualista e liberal.
 220
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 As assertivas concernentes aos nossos industriais do tecido e mais amplamente às nossas 

elites dirigentes empresariais foram contemporizadas, pois a sobrevivência da mentalidade 

individualista-liberal numa outra conjuntura, de sub-produção, não seria particularidade 

brasileira, existindo semelhantemente em países altamente industrializados, como os Estados 

Unidos. Esta persistência seria fruto da sedimentação de uma mentalidade liberal nos leaders 

empresariais e que seria de difícil desintegração. Apesar desta constatação mais ampla, a 

indústria de tecelagem seria, por motivos não hipotetizados, o lócus privilegiado de 

permanência de ações pautadas no individualista se comparada à outros setores da economia. 

 Caso a mentalidade destas elites dirigentes continuasse obstaculizando o que seria um 

movimento mais generalizado em torno das ações coletivas de interesse mútuo, o Estado 

deveria intervir de modo a impedir os seus efeitos de superprodução e consequente 

incremento da crise econômica nacional. 

 Este artigo compõe quase literalmente a 5ª parte do capítulo V - “O problema das nossas 

crises econômicas e as nossas elites industriais” - do livro POPD, 2ª ed., que versa sobre o 

problema da crise econômica e a sua correlação com a mentalidade das elites dirigentes, ainda 

muito “individualista”, num momento que exigiria um espírito coletivista. 

 

4) “O cidadão do Estado Novo”. Diário de Notícias. Rio de Janeiro. 7/fev./1939. 

L.T.: Estado-Nação; Liberalismo. 

  Num quadro internacional de crescimento do corporativismo, mais emblematicamente 

na Itália e Alemanha, e de franco desenvolvimento da ideia de nação, o articulista glosou 

neste artigo o que entendia como um dos seus parâmetros organizativos mais básicos, a ação 

coletiva e o sentimento pautados em interesses que transcendam os limites individuais. A este 

cenário societal corresponde o Estado Moderno, que exigiria dirigentes e cidadãos em geral 

com mentalidades e “sentimentos” distintos do “Estado Liberal”. 

 Aos novos imperativos universais da formação social da época corresponderiam o 

desenvolvimento de outros sistemas educativos, dessemelhantes do liberal; seria uma 

educação voltada à totalidade, à vida em coletividade. O Estado Novo, com a sua Constituição 

de 1937, seria uma expressão deste movimento de “reação contra o individualismo”. Neste 

que entendia ser o seu ambiente social, o articulista preconizou um sistema educativo, escolar 

e extraescolar, que forjasse consciências e sentimentos coletivos, de modo a sobrepujar o 

individualismo característico da nossa formação social. 
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 Criticando o que compreendia ser o nosso sistema escolar de então, formador de 

conhecimentos literários e científicos para o indivíduo, sem prepará-lo para sacrificar-se em 

prol de interesses coletivos, Oliveira Vianna sugeriu que adotássemos, à semelhança de países 

como Estados Unidos, Alemanha e Japão, uma educação, em todos os níveis, pautada na 

positivação da solidariedade social e da cooperação:  

[...] Instruímos o indivíduo, o saturamos de conhecimentos ou ideias – e, depois, o 

atiramos no seio da sociedade, animado de um sentimento individualista absorvente, 

como se fora um pequenino mostro, antissocial e anti-cristão. [...] Um dos pontos 

centrais de qualquer programa de educação nacional há de ser, aqui, pois, a 

sistematização da educação social do brasileiro, a cultura destes sentimentos [...] 

Temo-nos limitados até agora a procurar realizar a educação da nossa mocidade, 

através do desenvolvimento da cultura literária e cientifica, como se toda a 

finalidade da educação se resumisse nisto...
221

 

 

 Interessante notar que as críticas ao nosso sistema escolar foram tecidas quando o autor 

fluminense participava diretamente da hierarquia estatal. Isto seria um indício muito além do 

(re) conhecido prestígio do autor, e não só de ter a possibilidade de criticar um governo 

ditatorial sem maiores repressões, mas também de certa permissividade por parte deste 

mesmo governo em não apenas permitir mas de dar condições de maior visibilidade a um 

indivíduo que, apesar de contribuir para o Estado num momento, divergia de algumas 

posições em outros, inclusive, como notamos neste artigo, expressa e publicamente. 

 O desenvolvimento da ideia de existência coletiva entre nós não deveria, contudo, anular 

as nossas especificidades individualistas e inventar uma devoção ao grupo, mas unicamente 

moderá-las em suas faces mais egoístas. Para atingir estes objetivos, seria necessário uma 

educação baseada na “disciplina”, nos “hábitos de ‘servir’” à semelhança dos anglo-saxões, 

“‘servir’ à sua classe, ‘servir’ à Nação”: 

[...] Estes hábitos, penetrando o subconsciente, acabarão sublimando-se em 

sentimentos de dever cívico, isto é, em sentimento do bem comum, em consciência 

coletiva, em preocupação dominante do interesse publico: - e a revolução estará 

feita.
 222

 

 

 Apesar de o articulista ter citado a Alemanha dentre os “grandes povos”, o modelo de 

estado almejado pelo autor muito seria mais próximo das populações mais afeitas, 

tradicionalmente, ao liberalismo, mormente os anglo-saxões
223

. Não significa que pretendesse 

uma sobreposição de um modelo estrangeiro às nossas especificidades, mas que a sua ideia de 
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nação abarca um componente de discurso comumente associado à doutrina liberal, o anti-

totalitarismo no sentido da não absorção do indivíduo pela coletividade: 

Esta gravitação para o grupo – diga-se de passagem – não importa em absorver o 

indivíduo no grupo, como pretendem certas doutrinas universalistas ou totalitárias; 

mas apenas em completar, em nosso povo, o indivíduo, dando-lhe uma consciência 

mais viva e clara da sua solidariedade com o grupo a que pertence, de modo a 

formar uma sociedade de homens, senão votados ao bem comum, pelo menos 

sentindo o interesse geral, o bem da coletividade, da sociedade, da Nação.
 224

 

 

 No Brasil da época, três seria o quantitativo das instituições que formariam homens 

segundo as exigências do Estado Moderno/Estado Novo - interessados no coletivo nacional -, 

muito mais que a escola primárias, secundárias e o ensino superior: “as forças armadas; as 

formações escoteiras; as organizações sindicais.” 

 Vivenciando uma potencialização bélico-econômica e o acirramento das relações 

internacionais, Oliveira Vianna posicionou-se contra determinados aspectos dos estados que 

adotaram mais centralmente o corporativismo autoritário, como a Alemanha, ao idealizar um 

Estado nacional que não subtraísse o individual ou mesmo a plenitude das nossas 

especificidades históricas. Se, determinados aspectos do Estado Novo não foram citados 

negativamente, como o autoritarismo, o articulista forjou um pensamento que aliou, ainda que 

em tensão, características comumente associadas ao liberalismo e ao corporativismo de cariz 

autoritária. 

 Este artigo compõe quase a totalidade, com modificações pequenas de forma e pouco de 

conteúdo, do capítulo II, intitulado “O Estado moderno e o problema da educação moral das 

elites”, da 2ª ed. de POPD. 

 

5) “Crise e salário mínimo”. Diário de Notícias. Rio de Janeiro, 07/mar./1939. 

L.T.: Liberalismo; Elite. 

 Ainda acerca da crise dos industriais de tecidos, o articulista criticou o posicionamento 

favorável à ideia do salário mínimo como “salvação” das empresas num momento de 

subconsumo. A negativação de Oliveira Vianna não dizia respeito ao salário o trabalhador em 

si, mas à adoção de uma política voltada à superação da crise de superprodução pela 

generalização dos salários baixos, o salário mínimo. 

 Especialmente, o método norte-americano para solucionar o problema do subconsumo 

foi apresentado e criticado, tanto em sua versão original quanto na tentativa de replicá-lo por 

parte dos nossos industriais: 
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[...] O raciocínio é este: o aumento dos salários importa no aumento da capacidade 

aquisitiva da massa trabalhadora; portanto, na eliminação do fenômeno do 

subconsumo; portanto, na absorção dos stocks da superprodução. Para os 

americanos, o grande problema da crise, irrompida em 1929 e que ainda dura, teria a 

sua solução natural num regime de fabricação para uma população altamente 

remunerada. [...] É esta  política de aumento da capacidade aquisitiva das massas 

trabalhadoras que os nossos industriais de tecidos querem aplicar, ou ensaiar, no 

Brasil, apelando para ... o salário mínimo.
225

 

 

 Citando um estudo da Universidade de Strassbourg
226

 acerca da temática, o articulista 

partilhou das suas conclusões, que afirmavam haver uma dissociação entre crise de 

subconsumo e a capacidade aquisitiva. Os Estados Unidos e a França teriam adotado a 

política do aumento generalizado dos salários como meio de sair desta crise, não obtendo, 

entretanto, êxito. Este método de saída da crise que a nossa elite industrial estaria objetivando 

replicar no Brasil, com a especificidade de generalizar salários baixos, o salário mínimo, não 

teria condições, na visão de Oliveira Vianna, de obter êxito. Esta aparente desorientação num 

momento de crise seria expressão não de problemas mais complexos, que estariam 

relacionados não apenas com a própria indústria de tecelagem, mas com uma crise das suas 

“elites dirigentes”. 

 Este artigo compõe partes literais do capítulo V, intitulado “O problema das nossas crises 

econômicas e as nossas elites industriais”, de POPD, 2ª ed., no qual Oliveira Vianna discutia 

a crise econômica e a sua relação com a crise das elites dirigentes industriais, que ainda 

estariam imbuídas do espírito “individualista”, quando a solução estaria no espírito 

“grupalista”. 

 

6) “O exemplo da Suécia”. Diário de Notícias. Rio de Janeiro. 23/abr./1939. 

L.T.: Questão social, Corporativismo, Crítica Literária. 

 Citando estudo de Paul Planus, Patrons et ouvriers em Suéde [1938], que diz respeito às 

relações de trabalho na Suécia e na França, positivando o primeiro caso, pautado na 

cordialidade e tolerância, e negativando o segundo, fundado na discórdia e conflitos, Oliveira 

Vianna inicia o artigo em tela elogiando este aquele que seria o exemplo sueco. 

 Princípios associados à solidariedade social fariam parte do cotidiano do mencionado 

país escandinavo em suas relações entre patrões e trabalhadores, rechaçando ideias marxistas 

de luta de classe como fenômeno irredutível. Ainda que conflitos pudessem ocorrer nesta 
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relação, segundo o articulista, a conciliação e a justiça seriam o destino da contenda. Citando 

literalmente uma historieta de Planus, reafirmou o articulista: 

Um dos leaders operários explicava a Planus a eficácia deste processo conciliatório 

com a seguinte comparação: - ‘Quando meu caro amigo vai ao mercado para 

adquirir um certo objeto, o seu desejo é comprá-lo por dois francos menos, ao passo 

que o merceeiro é vende-lo por dois francos a mais. O interesse do merceeiro e do 

meu caro amigo são evidentemente opostos, não é verdade? No entanto, é certo que, 

no final das contas, um e outro acabarão num acordo sobre o preço e nem o meu 

amigo deixará de levar consigo o objeto que queria, nem também o merceeiro 

deixará de fazer o seu negócio e tirar o seu lucro’. (grifo no original) 
227

 

 

 A ideia de soluções “pragmáticas”, presente em outros artigos de Oliveira Vianna e 

comumente associadas aos europeus e norte-americanos, foi retomada neste texto como o 

meio privilegiado de solucionar os conflitos de interesses entre as classes sociais. O 

pragmatismo dos suecos estaria na capacidade de equacionar as contendas “sem paixões de 

partidos ou de classes, sem preconceitos de doutrina, objetivamente, concretamente, 

praticamente – on strict business principle [...]
228

”. 

 Ainda que mencionando a categoria “raça” num trecho de 5 linhas de um artigo de vários 

parágrafos, o articulista enfatizou outro dos fatores que considerava componentes da tessitura 

de um povo sueco “moderado” e “fleugmático”, expressamente, a “convenção coletiva de 

trabalho”: 

Planus nos dá, no seu livro [citado], a tradução de algumas convenções de trabalho 

ali pactuadas pelas grandes associações sindicais, como sejam a dos metalúrgicos e a 

dos profissionais da imprensa e da indústria tipográfica. Lendo-as, vemos que são 

verdadeiros códigos de trabalho, em que toda a vida do trabalhador está regulada e 

assegurada dentro de um espírito da mais pura justiça social.
229

 

 

 À despeito da mencionada citação da noção de “raça”, o articulista explicitou que os 

conflitos sociais no campo das relações trabalhistas eram comuns na Suécia antes da adoção 

do Direito Corporativo, que teria por volta de 30 anos de efetivação no país escandinavo e 

teria contribuído para, senão escassear por completo os conflitos, ao menos reduzi-los em alta 

escala. Este Direito foi compreendido, como já o expressara noutros momentos, não apenas 

em sua dimensão legal, mas e principalmente enquanto uma orientação pedagógica às classes 

sociais, ensejando novos posicionamentos dos atores sociais no que respeita a valorização do 

interesse coletivo, não apenas da classe a que pertenceria, mas igualmente à nação: 

[...] Nas reivindicações dos seus direitos ou pretensões, a ação dos leaders 

trabalhistas tem sempre em vista uma inteligente conciliação entre estes três 

interesses [dos trabalhadores, patrões e nacionais]. Os chefes sociais suecos possuem 
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uma visão complexiva e não uma visão unilateral dos seus interesses: é lúcida a 

consciência que têm da íntima interpenetração existente entre o seu e os dois outros 

interesses – o da classe patronal e o da Nação.
 230

 

 

 Esta compreensão do corporativismo seria ainda pouco conhecida, ou mesmo 

desconhecida, dos trabalhadores dos demais países. A escala móvel dos salários seria um fator 

utilizado pela Suécia como moderador nas relações trabalhistas. Este mecanismo salarial 

consistiria em aumentar os salários dos trabalhadores em conjunturas favoráveis e/ou aumento 

do custo de vida e, em períodos de crise, os salários seriam mantidos, inclusive por desejo dos 

próprios trabalhadores, que entenderiam ser razoável, não solicitar aumento dos salários para 

“não sacrificar a empresa”, e o fariam não conscientemente não para “salvar propriamente o 

patrão”, mas para contribuir para a perpetuação da sua fonte empregatícia e de sustento. Eis o 

que seria uma experiência da “consciência corporativa” in loco na Suécia, um sentimento 

generalizado do interesse comum entre patrões e trabalhadores ensejado pelas convenções 

trabalhistas: 

E o que é mais edificante no caso é que os patrões e trabalhadores suecos atingiram 

a esta consciência, e belamente, pelo influxo generalizado das convenções coletivas 

de trabalho, que assim se revelam um instrumento admirável de educação social das 

massas operárias – quando manejado, é claro, por chefes sindicais conscienciosos.
 

231 

 

 Este artigo constitui partes literais do capítulo III – “Da consciência corporativa e o 

exemplo da suécia” -, de POPD, 2ª ed.. 

 

7) “O Brasil e o espírito capitalista”. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 14/jun./1939. 

L.T.: Capitalismo; Liberalismo. 

 Inspirado na ideia de o espírito capitalista significando uma mentalidade prioritariamente 

voltada ao objetivo do “lucro pelo lucro” e lucrum in infinitum, Oliveira Vianna argumentou 

que não seríamos, majoritariamente, movidos por uma “economia de lucro”. Este quadro seria 

generalizado no País, incluindo a produção rural e, em menor escala, a urbana, comercial-

industrial. As exceções seriam pouco representativas e, tendencialmente, não seriam obra de 

brasileiros: 

Os exemplos em contrário que poderíamos citar, as instalações agrarias e pecuárias 

exploradas capitalisticamente, com objetivo de lucro exclusivo [...] estas eram em 

número pequeniníssimo, esporádicas e, apesar do vulto dos seus investimentos, não 
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representavam uma tendência geral da nossa mentalidade econômica, eram-lhe até 

aberrantes do tom geral das suas preocupações. Tanto que, em regra, estavam nas 

mãos de estrangeiros e não de nacionais. [...] Ora, embora em menor escala, também 

no setor das nossas atividades industriais e comerciais notamos a mesma inspiração 

acapitalista [...]
232

 

 

 A este aspecto da nossa economia corresponderiam relações sociais fortemente pautadas 

na pessoalidade, nas quais a distância entre patrão e empregado seria reduzida se comparado 

com os países capitalistas altamente industrializados. Esta proximidade entre as classes seria 

um limitador dos conflitos, anulando-os ou reduzindo-os em larga escala. No que respeita às 

relações trabalhistas e à questão social, estaríamos numa fase em que predominaria o 

“pensamento de paternalismo ou proteção”. 

 Partes deste artigo compõe trechos literais do capítulo I – “O supercapitalismo industrial 

e a sua inviabilidade no Brasil” - da primeira parte - “O superindustrialismo do centro-sul e o 

problema dos mercados regionais” - do segundo volume do livro póstumo História social da 

economia capitalista no Brasil. Os dois tomos desta brochura foram publicados no fim da 

década de 80 do século passado pela Universidade Federal Fluminense (UFF).  

 Antonio Paim (1987), no respectivo Prefácio da brochura supra citada, sugere que o 

“esboço fundamental” desses dois volumes teria sido produzido ainda no Estado Novo, 

mesmo que Oliveira Vianna ocupasse o cargo de Consultor Jurídico do MTIC, o que lhe 

demandava esforço maior em temáticas relativas ao direito do trabalho, teria retomado a 

tarefa de estudar nossa formação social após o fim do primeiro momento da Era Vargas. Três 

seriam os grupos de preocupação de Oliveira Vianna nesta retomada: (1) instituições 

políticas; (2) História da formação racial no Brasil e (3) história social da economia, que foi 

um novo tema de maior concentração em sua obra. O fato do artigo ora analisado constituir 

não apenas a discussão de História social da economia capitalista no Brasil
233

, mas partes 

literais desta brochura, seria mais um indício da preparação do “esboço fundamental” não 

apenas durante o Estado Novo, mas, mais especificamente, enquanto Oliveira Vianna ocupava 

a função de Consultor do MTIC. 
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8) “Quadro e enquadramento na nossa legislação sindical”. Jornal do Commercio. Rio de 

Janeiro, 12-13/abr./1941. 

L.T.: Corporativismo; Liberalismo. 

 Desde o primeiro parágrafo deste artigo a defesa de uma “verdadeira interpretação” do 

decreto-lei 2.381
234

 é expressa, citando inclusive, o que seriam as “declarações do Sr. Diretor 

do Departamento do Trabalho”, em artigo da semana anterior. Segundo a interpretação 

vianniana, este Decreto não anularia a complexidade das atividades e profissões, pois, as 

categorias não contempladas expressamente poderiam sindicalizar-se e obter os mesmos 

direitos das citadas pelo critério de similaridade. 

 A citação do então diretor geral do Departamento do Trabalho, Rego Monteiro, seria 

uma validação da interpretação do articulista, que expressou descontentamento porque, apesar 

desta declaração, teria havido um debate entre ambos até um consenso em torno da sua 

própria interpretação: 

O que o Sr. Diretor do Departamento do Trabalho afirma é, como se vê, 

precisamente o que eu havia estabelecido. Hão de concordar que para chegar a este 

resultado, a esta submissão integral á minha interpretação, não valia a pena gastar 

tanta tinta, tanto espaço, tanto querosene, tanto pavio de lamparina, dar tanto tratos 

ás pobres meninges, á cata de livros e citações. Bastaria declarar, logo de início, que 

estava de acordo comigo e disposto a adotar o meu ponto de vista. Contudo, tome-

se-lhe nota destas declarações, que só lhe saíram depois de duramente castigado pela 

minha dialética, e lavre-se-lhe, na devida forma, o termo de bem viver ... com a 

lei.
235

 

 

 Uma vez atingido o objetivo de unicidade interpretativa, porque estaria a recorrer 

novamente às colunas de um jornal para tratar da mesma temática? Seriam o que o articulista 

denominou de “os incidentes ocorridos durante a elaboração das leis sindicais que 

completaram o dec. 1.402.
236

” Mais uma vez, seria uma contenda com o  Sr. Rego Monteiro, 
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ainda que pretensamente amenizada pela afirmação de que estaria “constrangido” em 

conceder “demasiada importância” à Monteiro. Segundo Oliveira Vianna, a participação do 

Diretor na elaboração dos decretos citados teria sido “nula”. Deste modo, a escolha dos 

componentes da Comissão de Enquadramento Sindical
237

 seria de autoria do articulista, e 

constaria no Projeto deste Decreto, e a posterior alteração dos seus partícipes, com a inclusão 

de dois representantes das Confederações, teria sido também de sua autoria, “dela não 

participando o Sr. Monteiro”. 

 Outro ponto de conflito foi a requisição da autoria do artigo 8º do dec. 2.381: segundo o 

articulista, a Comissão a que este artigo se refere não foi inventada sob a influência, como 

queria Monteiro, de um grupo com este mesmo nome, presidido por Monteiro e que teria sido 

encarregado de elaborar o quadro das profissões, tendo sido dissolvido após a execução desta 

tarefa. A este respeito, afirmou o articulista, desqualificando o seu interpelador moral e 

eticamente:  

Quando redigi o art. 8 do dec, 2.381 não me passou pela cabeça a mais vaga sombra 

desta comissão do Sr. Monteiro, nem este me deu sugestão alguma para ela. [...] É 

verdade que ele tem a ousadia de declarar que fez a mim referências a esta comissão 

e por “dezenas de vezes”. Ora, esta afirmação é inteiramente falsa, é pura fumisterie 

[...] Estou absolutamente certo de que, católico praticante que se diz ser, ao ajoelhar-

se, preparando a alma pecadora para a segrada comunhão, junto ao seu confessor, 

não terá a coragem de ocultar-lhe esta sua despejada infração do 9º mandamento do 

Decálogo... 
238

 

 

 Esta contenda diz respeito não apenas a autoria do referido artigo, mas à competência da 

Comissão a que institui; segundo Monteiro, a função deste grupo de trabalho seria somente 

“julgar exceções”, ao passo que o articulista advogava que esta Comissão teria a prerrogativa 

de interpretação geral da “lei orgânica da sindicalização” (dec. 1.402) e seria 

hierarquicamente superior ao diretor do Departamento pois que este teria de obedecer às suas 

decisões, com exceção, apenas, das refutadas pelo Ministro do MTIC. O motivo desta 

subordinação seria evitar a concentração de poder num homem só, no caso, o Diretor do 

                                                                                                                                                         
empregador que coaja o trabalhador, despedindo-o, suspendendo ou rebaixando-o de categoria, de modo a 
obstaculizar a sua sindicalização.  
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Departamento do Trabalho, transferindo atribuições deste para a Comissão, que seria, pelo 

caráter colegiado, mais impessoal e menos arbitrária, pulverizando a distribuição de poder 

entre os seus partícipes: 

[...] o meu objetivo, ao instituir no projeto do decreto 2.381 uma Comissão de 

Enquadramento, foi despojar o diretor do Departamento das faculdades excepcionais 

de orientação e decisão em matéria sindical, que até então possuía, deslocando-as 

para uma esfera mais alta e impessoal, com[o] seria a de um órgão colegiado, 

devidamente constituído. Daí situação de subordinação, em que deixei o diretor do 

Departamento em face desta Comissão. Esta condição de superioridade hierárquica 

sobre o diretor do Departamento e de preponderância funcional deixa claro que a 

ideia e a definição desta Comissão no projeto não podia partir do Sr. Rego 

Monteiro...
 239

 

 

 Interessante frisar que Oliveira Vianna permanece contrário a doutrinas políticas 

associadas à concentração de poder e, consequentemente, à maior possibilidade de uso 

arbitrário de uma posição social que gozasse desta condição, mesmo num contexto histórico 

fortemente marcado pela ascendência da autoridade estatal e por ações arbitrárias de uso do 

poder, estas últimas comuns em tempos de exceção, principalmente quando se trata de 

conflitos políticos expressos belicamente no âmbito internacional. 

 Com relação à afirmação do referido Diretor sobre a participação conjunta na 

coordenação de trabalhos no Ministério, o articulista responde utilizando-se da estratégia de 

desqualificação técnica e ético-moral ao seu crítico: 

Eu apelo para o juízo dos homens razoáveis e sensatos: é lá possível admitir que eu, 

antigo conhecedor dos problemas sociais e jurídicos do meu país, com uma tradição 

de estudos especializados na matéria, objetivados em obras que correm mundo, com 

uma autoridade que transcendia de muito o próprio âmbito do Ministério, colocado 

na mais alta posição na hierarquia dos seus juristas, pois que lhe era consultor geral, 

e que tratava com superioridade o próprio ministro, lá me pudesse sujeitar á 

orientação, nem admitir a ascendência doutrinária de um bacharel retorico e 

declamador como é o Sr. Rego Monteiro, sem títulos, nem tradições de cultura 

ponderáveis que lhe possam assegurar qualquer sombra de autoridade intelectual 

sobre quem quer que seja, quanto mais sobre mim? [...] Supor tal coisa já seria 

irrisório: dizê-la em público e em letra de forma é, evidentemente, exceder a medida 

do ridículo.
 240

 

 

 Posicionando-se de forma favorável ao que entendia ser uma concepção autoritária, não 

totalitária, do sindicalismo, o articulista, ao explicitar mais uma contenda com Monteiro 

acerca de uma modificação no projeto da lei 2.381 que elaborara: teria sido modificado, aonde 

se lê “ [qualquer profissão agrupada em sindicato] poderá dissociar-se para formar um 

sindicato especifico” por “poderá ser dissociada”, o que configuraria um descolamento da 
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visão “autoritária do sindicato”, baseado no reconhecimento do Estado como condição 

associativa legítima, e a “totalitária”, na qual o Estado estaria incumbido da tarefa de criar os 

sindicatos. Esta modificação não teria passado pelo crivo de Oliveira Vianna e teria sido 

realizada por Monteiro
241

: 

Ora, convenhamos. Como se explica que o Sr. Monteiro lançasse mão deste 

expediente se o anteprojeto representasse o pensamento dele ou objetivasse as suas 

ideias? Se alterou posteriormente o texto do projeto, no ponto justamente que 

marcava a diferença entre o meu e o seu pensamento foi certamente porque ele havia 

sido vencido, constrangido, como foi, a dar o seu assentimento a dispositivos 

francamente contrários ao seu ponto de vista.
 242

 

 

 Em Problemas de direito sindical, que seria publicado dois anos após, Oliveira Vianna 

igualizou antifascista e não-totalitário ao defender-se da acusação de que a nossa legislação 

sindical seria mera “cópia” da Carta del Lavoro, italiana. Por exemplo, a possibilidade de 

liberdade de associação, ainda que controlada pelo Estado quanto a sua legitimidade, seria, do 

ponto de vista do autor fluminense, expressão de autoritarismo, não de totalitarismo. Temas 

correlatos foram tratados, especial mas não unicamente, em Problemas de direito corporativo, 

publicado três anos antes, 1938. 

 Até o momento notamos que, especialmente em artigos de maiores conflitos expressos, 

Oliveira Vianna objetivou construir a sua representação enquanto intelectual especializado e 

referendado no campo cientifico, para tanto, minimizou a posição social de Monteiro 

enquanto intelectual reconhecido como tal, além de salientar que a sua posição também 

inferior no MTIC vedava-lhe a possibilidade requerer o prestígio de ser um “iniciador” da 

nossa legislação sindical. Em poucas palavras, o articulista pretendia, nos termos de Norbert 

Elias e John L Scotson em Os Estabelecidos e os Outsiders (2000), perpetuar Monteiro em 

“seu lugar” no que respeita a status social. O último parágrafo do artigo, do qual 

reproduzimos o trecho final, constitui uma síntese deste processo político-social de 

constituição identitária de si e do outro: 

[...] É já tempo de fazer recolher o sr. Monteiro ao seu verdadeiro lugar, á justa 

posição que lhe cabe na hierarquia dos nossos valores intelectuais. Ele deve bem 

compreender que, condescendendo em discutir com ele, mesmo sobre uma questão 

estritamente pratica – de aplicação de uma lei sindical nossa (não sobre direito 

sindical e doutrina corporativa, o que seria excessivo), eu já lhe estou dando, 

evidentemente, uma importância pessoal que absolutamente ninguém lhe dá.
 243
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9) “O movimento de 37 e o seu sentido histórico”. A Manhã. Rio de Janeiro, 

10/nov./1942. 

L.T.: Liberalismo; Estado-Nação. 

 Pensando no cenário político nacional, 5 anos após o anúncio do Estado Novo por 

Getúlio Vargas, o articulista recorre à ideia de “mística” para se referir à restauração, no 

regime republicano, do que seria um “programa legalizador e nacionalizador dos estadistas de 

tipo autoritário do período imperial”. Correlacionando este movimento com o que 

compreendia ser o “mundo moderno”, haveria uma forte afinidade, pois os novos tempos 

trariam consigo o aumento da autoridade central e a prevalência do executivo em detrimento 

do Parlamento. Este deslocamento ocorreria mesmo em países tradicionalmente democrático-

liberais como a Inglaterra, a Suíça e a Bélgica, chamando a atenção para a anterioridade deste 

movimento à “nova guerra”, leia-se à II Guerra Mundial. 

  Os “nossos homens de estado, de tipo construtor e autoritários” do Império tiveram o 

que o articulista denominou de “intuição profética” de uma “verdade fundamental”, a 

importância da democracia autoritária, e não a liberal, no processo de formação nacional. 

Mencionando isto que seria um fato, glosou Oliveira Vianna acerca dos chamados 

conservadores brasileiros do Império: 

[...] [Os “nossos homens” no Império] Tendo de escolher entre a democracia de 

Hamilton [autoritária] e a democracia de Jefferson [liberal], colocaram-se 

decididamente ao lado do pensamento de Hamilton. Por isto mesmo o Brasil deve 

tudo aos Feijós, aos Vasconcelos, aos Uruguais, aos Itaboraís, aos Paranás, aos 

Caxias, espíritos “reacionários”, claras mentalidade de feitio e objetivo, que tiveram 

a compreensão exata e lúcida da missão da autoridade e do poder central em nossa 

nacionalidade em formação.
244

 

 

 Apesar da alusão à democracia norte-americana como influência na formação do nosso 

modelo político governamental do Império, o articulista relativiza asseverando que a nossa 

“tendência centralizadora e autoritária” seria fruto muito mais da nossa “realidade nacional, 

nos fatos objetivos” nacionais, mormente os movimentos de caráter separatista. O Ato 

Adicional de 1937, com a instituição do chamado Estado Novo, seria a “revivência” desta 

mentalidade imperial, fragmentando o “caudilhismo provincial militarizado”, que teria sido 

gestado na Constituição de 1891 e de 1934 – ambas de caráter liberal. O “movimento de 37” e 

a Constituição que dele adveio, para serem melhor entendidos, seria necessário refletir acerca 
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do nosso passado, alinhando-o com os ditos conservadores do Império, numa linha histórica 

de preservação da unidade nacional expressa como um “subconsciente da nacionalidade”: 

Não obstante os resíduos federalistas que nela subsistem da velha Constituição de 

91, a Constituição de 37 exprime, na sua corajosa afirmação da soberania da Nação 

e da hegemonia do Poder Central, este supremo pensamento unificador e 

centralizador, que, há cem anos, animava aqueles gloriosos reacionários do 

movimento de 40 e da Lei de Dezembro de 41. O Brasil é um: - e os homens de 

1937 prendem-se aos de 1840 com aqueles “pilones”, de que nos fala Gonzague de 

Reynold, “que transportam, através do tempo e do espaço, estas linhas de força, em 

que a energia da história se condensa e toma a direção que lhe é própria”.
245

 

 

  Escrevendo e reconhecendo-se como historiador prestigiado e construindo, 

reversamente, esta mesma representação, Oliveira Vianna utilizou-se de três categorias 

basilares nestas suas argumentações, uma de caráter pretensamente objetivo, a narrativa 

histórica, outra altamente subjetiva, “subconsciente” e, por fim, irracionalista, a “mística 

sincrônica”. Como chamamos a atenção noutros momentos, o articulista, com certa 

frequência, concilia em suas análises, léxicos e informativos cognitivos, comumente 

relacionados a uma ciência social mais positivista com outros das ciências humanas em geral 

ou mesmo não reconhecidos como categoria científica. Este movimento pelas ciências 

humanas é uma expressão dos tempos de formação do autor fluminense, no qual a 

especialização do saber estava, inclusive institucionalmente, em seus primórdios; contudo, 

como o ensaísmo manifestou-se sob diversas faces de acordo com as especificidades dos seus 

enunciadores, pensamos que atentarmos à particular conciliação vianniana seria um 

complexificador analítico. 

 O texto deste artigo constitui partes literais, com modificações, do cap. IX – “O 

problema da unidade nacional e a missão do poder central” -, de POPD, publicado, 

postumamente, em 1952. 

 

10) “Duas concepções do Estado”. A Manhã. Rio de Janeiro, 26/fev./1943. 

       “Duas concepções do Estado”. A Manhã, suplemento literário, Rio de Janeiro, 

14/mar./1943.
246

 

L.T.: Política Internacional; Fascismo; Raça. 
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 Inicialmente, o articulista nos apresenta o que entende ser o Estado e a doutrina nacional-

socialista alemã da época, o primeiro baseia-se no critério da raça como fundamento e o 

segundo seria constituído pela pretensão de unificar dos homens de “sangue germânico” num 

Reich, que seria a expressão política deste povo, que estaria sob um único governo. Esta 

manifestação política dos germanos formaria um “corpus misticus” no qual todos os alemães 

deveriam se unir, independentemente donde estivessem territorialmente no Globo, 

engendrando uma “etnia politicamente organizada”, diferindo dos outros Estados, nos quais 

existiriam uma “nação politicamente organizada”. 

 Com efeito, a doutrina nacional-socialista alemã propagaria a ideia de submissão ao 

Reich, com cidadão, de todos os alemães, estivessem em território alemão ou em outros 

países. O nascimento não destinaria mais os homens que teriam “sangue alemão” a 

possibilidade de participarem do Reich estando em outros países, mas a apenas o fator racial 

seria fundamento da subordinação a este corpus misticus. 

 As consequências políticas desta doutrina seriam “gravíssimas”, pois o Estado seria uma 

expressão não de uma nação, que seria produto da história e do meio físico, mas uma 

manifestação de uma identidade racial que deveria ser constituída, mesmo que por meios 

violentos, incorporando e submetendo outros países. Esta “nova” concepção do Estado como 

etnia teria, por consequente, um potencial de “incalculáveis consequências” para nós, pela 

relação Estado-território. 

 Na concepção “moderna”, o conceito de Estado seria uma expressão, para o articulista, 

da “organização política de uma população indiscriminada, etnicamente, e vivendo, 

tradicional e historicamente, dentro de um território de extensão prefixada e definida”; é o 

Estado-Nação. Haveria uma restrição da soberania estatal nos limites territoriais da nação à 

que corresponderia. Contrariamente, na concepção nacional-socialista alemã, o Estado, 

fundamentado na homogeneidade racial, poderia expandir-se sobre os demais países. A etnia 

seria o limite da soberania do Reich: 

O Reich, em suma, não pode, logicamente, ficar confinado dentro de um 

determinado espaço geográfico – dentro de um território, como os outros estados 

organizados pelos moldes clássicos. Se é o sangue que legitima a soberania, onde 

existir sangue germânico, aí deve estar a soberania do Reich. Dentro da concepção 

nacional-socialista, as fronteiras geográficas que limitam a soberania dos outros 

Estados, não podem constituir barreiras a extensão da soberania do Reich. Este só 

poderia ficar confinado dentro dos limites territoriais da Alemanha se a população 

alemã se houvesse conversado estacionária, deixando de crescer ou se expandir.
247
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 Os nazistas, ao negarem o Estado-Nação e basearem-se no Estado-etnia, rechaçariam a 

concepção clássica de Estado, no qual os seus limites seriam “predeterminados e invariáveis”. 

A continuidade expansionista de uma comunidade nacional-socialista alemã seria o seu 

destino. Este movimento teoricamente perpétuo legitimaria a “escravização dos povos 

convizinhos”: 

Praticamente, tem sido este o fundamento das “reivindicações” de Hitler contra a 

Áustria, contra a Tchecoslováquia, contra a Polônia, contra a França Alsaciana e 

Lorena, contra a Bélgica, Flamenga, contra a Holanda, contra a sua própria aliada, a 

Italia, em relação a populações germânicas do Tirol.[...]
 248

 

 

 Prosseguindo sua afirmação acerca da dominação dos outros povos pelo fundamento 

racial, sustentou Oliveira Vianna: “Não importa que sejam a Holanda, a Dinamarca, a Suécia 

e Noruega nações que falam línguas próprias e diferentes da alemã: o Reich Nazista não é 

uma comunidade de língua – e, sim, de raça.”
 249

 

 Como, então, bloquear a expensão alemã aos demais países, inclusive ao nosso? O 

articulista argumentou que, “em boa lógica”, o único meio seria impedir “a imigração dos 

elementos de raça germânica em geral”, o que incluiria os alemães, os holandeses, 

noruegueses, suecos, dinamarqueses e bálticos. Todavia, esta atitude “defensiva” seria 

entendida pela Alemanha como “absurda”, caracterizando o país como “’inimigo público da 

Alemanha’ com todas as tremendas consequências que esta condição comporta [...]” 

 Este artigo é bem elucidativo da concepção vianniana de Estado, qual seja, o que 

entendia por “Estado-Nação”, territorialmente fixo e correspondente a um povo 

indiscriminado etnicamente. O rechaço á concepção nazista de um Estado em contínuo 

movimento expansionista por sobre os demais povos politicamente soberanos foi não apenas 

uma negação temerária do articulista num momento de crise política expressa belicamente e 

os seus possíveis efeitos sobre o Brasil, mas especialmente expressou uma ruptura cognitiva 

acerca de uma ideia da qual considerável quantitativo de indivíduos foram seduzidos, sejam 

alemãs ou não, pelo Reich, pela soberania baseada na raça. 

 Desde os primeiros textos em forma de livro, e os que artigos analisados até o presente 

momento, permite-nos afirmar que a concepção de Estado no Oliveira Vianna do nosso 

recorte analítico não se fundamentou no belicismo e/ou expansionismo por sobre outras 

nações constituídas e internacionalmente entendida como tal, mas fundamentar-se-ia na 

estabilidade territorial de um povo. 
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 A categoria cognitiva “raça”, apesar de não ser o fundamento de um Estado em 

Oliveira Vianna, seria ainda um fator relevante a ser conhecido para o entendimento de uma 

nação. Contudo, à medida que se desenvolvem os estudos baseados na ideia de “cultura” e as 

consequências sociopolíticas do uso do conceito “raça” enquanto um fundamento do Estado, o 

autor fluminense relativizou, com novos argumentos, o uso desta noção. IPB (2vols), última 

publicação, em vida, na forma de livro [1949], é uma manifestação deste movimento 

analítico-conceitual da raça para a cultura. 

O artigo ora analisado foi publicado como a parte I de “Pangermanismo”, em Ensaios 

Inéditos. As críticas apresentadas neste texto foram expressas em outros momentos, em livros 

de Oliveira Vianna, como POPD. 

 

11) O “Herrenvolk” e os seus direitos. 05/mar/1943. 

L.T.: Política Internacional; Fascismo; Raça. 

 Segundo Oliveira Vianna, os alemães, mormente os doutrinadores do nacional-

socialismo, entenderiam a raça nórdica, os dórico-louros como essenciais ao 

desenvolvimento, “progresso”, das civilizações. Neste sentido, como uma “raça” privilegiada 

teriam de prevalecer politicamente no Globo, como uma “casta de ‘chefes ou senhores’ 

(herrenvolk) – as elites dirigentes e dominadoras dos povos civilizados”. Este domínio seria 

imperativo à manutenção da cultura ocidental. Este seria um fator “místico” da crença dos 

alemães de então: 

Para os alemães em geral, especialmente para os nacional-socialistas, são os povos 

de raça nórdica os que trouxeram a civilização ao mundo. Desde o período neolítico, 

toda as civilizações superiores que têm existido, são criações desta raça – e isto 

porque, quando não inteiramente compostos de nórdicos, estes povos, pelo menos 

nas suas elites dirigentes ou aristocracias, eram compostos de indivíduos de raça 

nórdica, conquistadores arianos de tipo dórico-louro. Eles, os nórdicos, são por isto, 

considerados, pelos doutrinadores do racismo alemão, como os únicos portadores da 

cultura e da civilização – os kulturbringer ou kulturträger.
250

 

 

 Na passagem acima é interessante notarmos que, pela primeira vez nos artigos do 

recorte que analisamos, o articulista utiliza o léxico “racismo” para se referir negativamente a 

determinado povo e/ou pensamento. Como expusemos antes, historicamente este termo 

começa a sedimentar-se no Brasil, de modo a ser indicado em Dicionários da época, a partir 

da década de 40 do século XX, com o avançar das críticas à Alemanha em sua postura 

discriminatória e de extermínio étnico-cultural e biológico dos que considerara seus 

“inimigos”. 
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 Outro fator desta "mística”seria a crença na superioridade dos alemães, dentre os 

nórdicos, enquanto raça e, por isto, teriam o direito de domínio político universal. Os alemães 

creriam, por autodenominação, na sua superioridade, inclusive enquanto homens, seriam mais 

que homens, seriam germanos e toda as demais culturas, idiomas e demais expressões da 

diversidade social deveriam desaparecer, segundo estes pangermanistas. 

 Esta mística de superioridade dos alemães existiria desde o Sagrado Império Romano, 

e o Reich de Bismarck e o de Hitler seriam sistematizadores desta crença de domínio 

universal, deste “delírio” (sic). Se os desejos alemães não se efetivaram antes foi devido ao 

jogo de forças das relações internacionais, não por auto-moderação. 

 Este artigo foi publicado como a parte III de “Pangermanismo” em Ensaios Inéditos. 

 

12) “O conceito de ‘inimigo’ na doutrina nacional-socialista”. A Manhã. Rio de Janeiro. 

19/mar./1943. 

L.T.: Política Internacional; Fascismo; Raça. 

 As categorias “inimigo” e “espaço vital” na elaboração nacional-socialista foram 

analiticamente aprofundados neste artigo. Segundo o autor saquaremense, os alemães 

estariam se sentindo “asfixiados” num território relativamente pequeno, de modo que alguns 

doutrinadores passaram a justificar o aumento territorial pela ideia do espaço vital, aonde os 

alemães teriam direito soberano, pois necessitariam, como um povo superior, de mais espaço 

para desenvolverem-se e fixar os seus excedentes populacionais. O Reich se proclamaria 

como possuidor de uma Providência divina da qual a humanidade necessitaria. E, a nação que 

se opusesse a esta concepção de estado, que não aceitasse ceder seu território à expansão 

alemã, deveria, segundo o nacional-socialismo, ser “destruído” como inimigo, com isto, a 

guerra transcenderia os limites do direito internacional, passando a ser “imprevista, 

instantânea, destrutiva, sem aviso prévio [...]”. à este respeito, afirmou o articulista: 

Estas enormidades do raciocínio, estes absurdos flagrantes, estas aberrações do 

senso moral, estão enchendo de espanto a consciência da humanidade civilizada, e a 

deixam estarrecida e como que atordoada; a muitos parecem arrogância; a outros, 

cinismo; mas a verdade é que, para o nacional-socialismo alemão, tudo isto é 

absolutamente natural, honesto, licito, justo.
251

 

 

 Neste momento, o Brasil já havia declarado guerra a Alemanha, portanto éramos 

inimigos declarados. Entretanto, sustentou o articulista, seriam considerados inimigos não 
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apenas os povos que expressamente declarassem guerra aos alemães, mas qualquer um que se 

opusesse aos interesses do Reich. 

 As atividades estatais alemães, como a invasão de outros territórios até a morte 

violenta de uma massa de indivíduos de outras etinas, especialmente os judeus, foram 

rechaçados por Oliveira Vianna como “brutalidades”, “injustiças” e “enormidades contra a 

consciência cristã do mundo”. Em outras palavras, o uso arbitrário do poder por parte de uma 

nação contra homens individual ou coletivamente, foi compreendido como ação ilegítima pelo 

articulista. 

 Este texto foi publicado como a parte “II” de “Pangermanismo”, em Ensaios Inéditos 

de Oliveira Vianna. 

 

13) “Consciência e inconsciência dos ‘simpatizantes’ da Alemanha”. A Manhã. Rio de 

Janeiro, 09/abr./1943. 

L.T.: Política Internacional; Fascismo; Raça. 

 Sequenciando o artigo anterior, Oliveira Vianna permanece na temática do caráter 

expansionista/belicista alemão e a sua justificativa doutrinária via o seu nacional-socialismo. 

Os tratados de não agressão e de amizade ou neutralidade com a Alemanha neste cenário 

político foram entendidos como um engodo pelo articulista, pois não representariam garantia 

de não intervenção na soberania das nações afinidades com este tipo de acordo
252

. A vitória 

alemã seria a vitória do “totalitarismo” (sic). 

Contudo, este pensamento não seria generalizado em nosso país, aonde teríamos um 

quantitativo considerável de indivíduos que viam com bons olhos a vitória alemã. Para estes 

simpatizantes da Alemanha, a melhor posição que deveríamos expressar em termos de 

relações internacionais seria a neutralidade para com este país europeu e, por conseguinte, 

quando da vitória do Reich, poderíamos ser beneficiados com a não intervenção em nossa 

cultura e soberania. 

Dentre estes simpatizantes alemães haveria os que justificavam seu apoio à vitória do 

Reich em detrimento dos ingleses por não termos tido maiores conflitos com o primeiro, 
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diferentemente do segundo, além de arrogarem o que seriam as qualidades da cultura e 

organização alemães, haja visto os seus colonos ao sul do Brasil. 

Para o articulista, os argumentos dos nossos “simpatizantes” do “sadismo nazista” 

(sic) seriam auto-justificativas que conciliariam o imperativo categórico do patriotismo com o 

enaltecimento da Alemanha, pois, com a vitória desta seriamos um País mais “próspero”. 

Estes argumentos refletiriam uma dupla ignorância, da psicologia dos líderes do 3º Reich e do 

alcance dos seus fundamentos doutrinários relativos às relações internacionais e, mais 

especificamente, das suas relações conosco. No primeiro caso, a ignorância fundar-se-ia na 

crença da indulgência alemã ao nosso País pela neutralidade na Guerra e, no segundo caso, 

pela ideia de que as pretensões imperialistas alemãs teriam seus limites delimitados na própria 

Europa.  

Reservando argumentar contra o segundo posicionamento no “próximo artigo”, o 

articulista desenvolve uma contra-argumentação ao que denominou de segunda ignorância: a 

“brutalidade alemã” seria expressão da sua própria “rusticidade” racial levada ao extremo por 

Hitler, que teria suprimido da Alemanha os sentimentos mais propriamente cristãos, que nós 

conheceríamos muito bem, como a piedade e o amor expressos numa palavra, 

“sentimentalismo”. Esta característica seria, na visão dos alemães, uma degradação particular 

das demais raças, não-nórdicas, de modo a que, seja um soldado ou um burocrata, seguir o seu 

dever de ofício em detrimento de qualquer crença íntima seria inconcebível: 

Daí vem que eles chegam a dissociar estas duas entidades que, no geral dos homens, 

andam associadas: o amigo privado e o inimigo público. Para o nacional-socialista, a 

condição de amigo privado nada tem a ver com a condição de inimigo público. [...] 

Os sentimentos pessoais do indivíduo – diga-se, do nacional-socialista -, não tem 

nada com a sua conduta na vida pública.
253

 

 

 Referindo-se ao momento de rendição francesa aos ataques da Alemanha na II Guerra, 

Oliveira Vianna segue afirmando acerca do traço mental que seria característico da 

mentalidade alemã, a impiedade: 

Eles aprenderam a tratar o inimigo vencido sempre de uma forma impiedosa. Os que 

esperam deles atitudes brandas, gestos liberais, transigências de equidade mostram 

desconhecer a mentalidade alemã. É ainda Bismark que nos conta o seu encontro 

com o Jules Favre em Frankfurt, por ocasião da assinatura do tratado de paz com a 

França esmagada. Favre lhe aparece encanecido inteiramente, a tez lívida, de cor 

verde, demonstrando profundo abatimento físico e as devastações do seu drama 

interior. O primeiro pensamento de Bismark diante desta ruina humana é de um 

truque, de uma simulação de Favre, naturalmente para provocar-lhe a indulgência e 

a compaixão e obter, assim, condições mais favoráveis para a sua pátria dominada e 

vencida: - “Eu não digo – conclui ele – que Favre não tivesse realmente sofrido; 
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mas, quando se sofre não se é um homem político. Em política, não há lugar para a 

compaixão.”
254

 

 

 Prosseguindo na construção de uma representação desqualificativa de Bismark do 

ponto de vista cristão católico, Oliveira Vianna finalizou o artigo: 

Iniciado o bombardeio [em Paris], grandes colunas de fumo se erguem, ao longe, da 

cidade em chamas: - “não é bastante isto – diz Bismark, com as narinas de buldogue 

dilatadas -: é preciso mais; é preciso que sintamos o cheiro do chamusco”.
255

 

 

 Desde os primeiros artigos analisados neste estudo, Oliveira Vianna expressou, em 

graus variados, indícios de anglofilia e uma afinidade, ainda que parcial, a determinados 

componentes argumentativos comumente associados à doutrina liberal, como a equidade e a 

tolerância para com o outro. A estas características, as quais o catolicismo tem uma afinidade 

discursiva, foram adicionadas, no presente artigo, outras mais propriamente religiosas, como a 

piedade e a compaixão. 

 Na construção de uma representação negativa de um indivíduo enquanto político, no 

caso Bismark, o articulista elencou princípios secularizados e outros caracteristicamente 

partícipes de um discurso católico, tecendo um enunciado que conforma, no campo da 

política, a impessoalidade no trato dos interesses estatais com a pessoalidade via sentimentos, 

inclusive os mais íntimos, de crença em determinados valores como guias para a ação 

governamental. Esta representação manifestaria indícios da concepção de política, ao menos 

neste momento histórico, de Oliveira Vianna: o espaço público e mais especialmente as ações 

dos governantes poderiam e, de certo modo até deveriam, ser orientadas não apenas pelos 

interesses do próprio Estado, mas semelhantemente incluiriam valores, mormente religiosos 

católicos. O espaço do político seria relativamente autônomo e permeável a valores que 

concorrem com o interesse puramente estatal. O limite da autonomia política com relação a 

determinados preceitos da religião católica – e.g. compaixão e piedade - delimitar-se-ia, no 

extremo, nas ações de violência estatal arbitrárias, entendida como excessivas, para obtenção 

de determinado controle disciplinar dos indivíduos. 

 É comum, Oliveira Vianna, inclusive em suas críticas aos seus críticos, o uso de 

conceitos psicológicos, demonstrando que objetivava compreender as ações humanas para 

além da dimensão puramente sociológica. Esta abrangência epistemológica é característica do 
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ensaísmo, comum ainda nesta época, entretanto, esta ideia não reduz ou explica por completo 

a apropriação vianniana deste conhecimento, que deve ser analisada em sua particularidade. 

 Este texto foi publicado como a parte VII de “Pangermanismo”, no livro Ensaios 

Inéditos. 

 

14) “Duas concepções do ‘espaço vital’”. A Manhã. Rio de Janeiro, 23/abr./1943. 

L.T.: Política Internacional; Fascismo
256

; Raça. 

 O primeiro parágrafo é extremamente elucidativo das influências sentidas por Oliveira 

Vianna e do seu posicionamento frente ao novo contexto de desenvolvimento de mais uma 

Guerra Mundial. Argumentando que a concepção de “espaço vital” seria pseudocientífica e 

teria a sua origem em Ratzel e, posteriormente, continuada e aperfeiçoada por Karl Ernst 

Haushofer (1869-1946), o articulista relativiza o seu posicionamento que, pelo menos desde 

PMB-1, foi amplamente favorável ao primeiro autor, qualificando-o como “grande Ratzel” 

(VIANNA, F., 2005, p. 51) e fundador da antropogeografia: “O postulado do ‘espaço vital’, 

formulado pseudo cientificamente há meio século na antropogeografia de Ratzel, a serviço de 

Bismark, e, hoje, continuado na geopolítica de Haushofer, a serviço de Hitler”
257

. 

  Nas publicações em livro, Oliveira Viana prosseguiu relativizando o uso de Ratzel, 

como em IPB (2vols) - publicado 6 anos após deste artigo - no qual o antropogeógrafo seria 

citado 7 vezes, excluindo-se as notas de rodapé, numa tentativa de explicitar que, ao usar 

conceitos deste e doutros autores citados desde PMB-1, a noção de “cultura” já estaria 

presente, mesmo que não explicitamente. Contudo, apesar da relativização, continuou a 

valorizá-lo como forma de auto-qualificação ao não deslegitimar as suas influências 

anteriores. 

Retornando ao artigo em tela, Oliveira Vianna relativiza a sua afirmação anterior 

acerca da noção de espaço vital: a ideia de que o adensamento populacional, como reflexo de 

um desenvolvimento mais amplo no interior de dada sociedade, necessitaria de maiores 

condições físico-econômicas para o seu crescimento, não seria problemática em si, mas o 

seria ao estar associada à “conquista” e à “rapina”, concordando com o que seria a posição 

pretensamente liberal-inglesa acerca da ideia de espaço vital, qual seja, de cooperação entre os 

Estados estabelecidos e reconhecidos enquanto tais. Em defesa desta posição “liberal”, 
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Oliveira Vianna argumentou que a colonização europeia do nosso continente teria ocorrido 

imersa nesta concepção que intitula como “clássica”, “liberal” e “humana”: 

Toda a colonização moderna, pelas raças europeias, dos imensos espaços vazios do 

nosso continente se realizou dentro desta concepção clássica – direi latina ou anglo-

latina – do espaço vital [...] Sob a inspiração desta teoria liberal e humana, deixamos 

que as raças sadias e laboriosas do velho continente aqui penetras em aqui se 

radicassem, incorporando-se ao nosso povo e renovando com o seu o nosso sangue. 

Leis de imigração foram feitas e convenções internacionais foram pactuadas com o 

fim generoso e hospitaleiro de abrir os nossos sertões desertos a estes excedentes 

humanos, mal contidos e mal vividos nos limitados espaços vitais destes velhos 

povos. [...]
258

 

 

 Teríamos acolhido os europeus num momento em que estes povos viveriam maiores 

dificuldades de sobrevivência, seria uma recepção não apenas “liberal” mas “humana” do 

outro e do entendimento das suas necessidades sem, contudo, ocorreu perda de soberania, mas 

através do mútuo acordo entre as partes. O caso da imigração alemã seria uma expressão desta 

concepção liberal do espaço vital entre nós: 

Os alemães, que se difundiram tão largamente ao sul do país, aqui entraram e se 

radicaram e se consolidaram em núcleos maciços e homogêneos unicamente porque 

da nossa parte, sempre os envolvemos – como os demais colonos - nessa atmosfera 

de liberalismo e hospitalidade e mutuo acordo que caracteriza a nossa concepção do 

espaço vital.
259

 

 

 Contudo, apesar de termos recebido o excedente populacional alemão principalmente 

em momentos de guerras internacionais, este povo europeu não teria adentrado nosso 

território com a mesma visão de mundo que nós os acolhemos. Contrariamente, vieram com a 

concepção de espaço vital própria à sua “raça”, “egoísta e predatória, que era a de Bismark e 

que é a de Hitler”. Os alemães não estariam interessados em amalgamar-se com o nosso povo 

e fazer parte da nossa nacionalidade, “como uma segunda pátria”, mas “vinham com o 

pensamento exclusivista de prolongar na nossa a sua pátria. Cada colônia fundada deveria ser 

uma outra pequena Alemanha”, cultuando “tudo o que é alemão, a começar pela língua”. O 

objetivo alemão seria, e não apenas em nossas terras, prolongar a Alemanha sobre nós, ao 

sobrepor a noção de “espaço vital” com a de “soberania alemã”. Na concepção “latina” ou 

“anglo-latina”, estas duas ideias estariam dissociadas. 

 Citando o publicista alemão Grette Stoffel
260

 pensando no doutrinador nacional-

socialista Viererhl, o articulista apresentou-nos, ainda na forma de tradução, uma das 

primeiras referências ao léxico “racista”, mesmo que não atribuindo uma conotação negativa: 
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“Para realizar os seus objetivos no mundo – diz Stoffel – os racistas do nacional-socialismo se 

servem dos elementos germânicos que vivem no estrangeiro como ponto de apoio.”
261

 

Interessante frisarmos este ponto, pois, como já estudado
262

, o termo “racismo” começa a 

sedimentar-se no vocabulário brasileiro a partir da década de 40, antes, como podemos notar 

com consultas aos principais Dicionários da época, o termo “raça” significava um tipo 

humano, sem valorização negativa aos que se utilizassem deste recurso cognitivo. 

 No que respeita ao impeditivo ao imperialismo alemão de sobrepujar as demais nações 

do globo amparada em sua concepção do espaço vital, o articulista expõe o que seria uma 

correlação de forças internacionais, de um lado o “equilibro europeu” advindo das forças 

contrárias britânica e francesa à Alemanha e, de outro, à Doutrina Monroe, por parte dos 

Estados Unidos, que contribuiriam para a manutenção, inclusive material, do equilíbro das 

Américas às investidas alemãs. 

 Na obra publicada em livro, Oliveira Vianna esboçou desenvolvimentos acerca da sua 

crítica negativa ao imperialismo belicista alemão, contudo, estes artigos constituíram-se em 

espaços privilegiados para dedicar-se exclusivamente ao tema, contrastando com os livros, 

que teriam um escopo analítico mais amplo
263

. A publicação deste artigo como componente 

da seção VI de “Pangermanismo”, em Ensaios Inéditos, seria um indício deste 

desenvolvimento argumentativo e de exposição teórica dedicados exclusivamente à temática 

nos artigos do autor fluminense, em contraste com a sua exposição em livros. 

 

15) “O conceito de ‘aryano’ na doutrina nazista”. A Manhã. Rio de Janeiro, 

7/maio/1943. 

L.T.: Raça, Fascismo, Política Internacional. 

 Á medida em que a ideia de “raça” seria, para o articulista, fundamental na 

estruturação da doutrina nacional-socialista germânica, a definição de “ariano” seria basilar. A 

apropriação do território de outro Estado, ato político, teria, portanto, seu fundamento num 

“ato antropológico”; eis o “Estado-etnia”. A desconfiança do articulista no que respeita à 

possibilidade de apropriação alemã do nosso território, foi o mote de mais um artigo acerca do 
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referido tema. Neste, um outro ponto argumentativo da doutrina nacional-socialista alemã foi 

apresentado, o “Herrenvolk”, através do qual, pela ideia de superioridade racial, a Alemanha 

teria o direito de dominação global: 

[...] Vitoriosa a Alemanha, nós, pelo postulado do “Estado-etnia”, perderemos as 

regiões coloniais do sul onde existem populações germânicas; pelo postulado do 

“espaço vital” – aqueles trechos do nosso território, onde é possível u ma 

colonização alemã ou onde se encontrem matérias-primas necessárias ao bem estar e 

ao progresso da grande Alemanha; pelo postulado do “Herrenvolk”, - o que ainda 

restar depois de tudo isto...
264

 

 

 Perscrutando o que seria “ariano”, pilar dos direitos políticos alemães, o articulista 

apresenta o que seria uma breve genealogia da ideia. Num primeiro momento, imperaria na 

Europa a ideia de “raça pura”, de modo que a cada povo europeu corresponderia uma raça – 

francesa, alemã e assim sucessivamente. Com o desenvolvimento dos estudos 

“antropológicos”, a ideia de raça pura teria sido desusada em prol da pluralidade racial dos 

povos. Num segundo momento, os “pangermanistas” modificaram sua ideia de raça, com os 

nazistas, passando a incluir o “mestiço”, o ariano não puro à comunidade germânica. Estes 

“mestiços” seriam os resultantes da mescla de alemão com “raça aparentada”, como a 

holandesa, a sueca e a norueguesa. Esta modificação justificaria o expansionismo alemão para 

terras circunvizinhas aonde dominariam estas “mesclas” raciais.  

Quanto à questão da mestiçagem com outros tipos raciais não aparentados, situação 

que seria comum na própria Alemanha, os cientistas partidários da doutrina teriam elaborado 

a ideia de preponderância do sangue nórdico, não mais da mescla entre “aparentados”. Com 

isto, resolvia-se sobre quem poderia gozar dos direitos civis do Reich. No caso de uma vitória 

alemã, os seus colonos seriam divididos entre os que teriam preponderância do sangue 

nórdico, tendo acesso a todos os direitos e devendo submeter-se aos deveres do Reich e os 

alemãs não genuínos, resultantes da mescla de alemãs com homens de outras nacionalidades 

não nórdicas, como no caso do cruzamento com os “velhos representantes da étnica 

brasileira” – índios, lusos e africanos -, que seriam desqualificados do ponto de vista dos 

direitos civis. Dominar o nosso povo, subjugando-o aos ditames nazistas era uma preocupação 

de Oliveira Vianna, inclusive, criticando os simpatizantes da Alemanha: 

[...] É este o fim confesso e proclamado da política nazista: “O Reich alemão – diz 

Hitler – compreende, ‘como Estado’, todos os alemães e a sua missão consiste, não 

somente em recolher e conservar no povo as reservas mais puras dos elementos 

nórdicos originais, mas ainda em levá-los, ‘lenta e seguramente’, a uma situação de 

domínio.”[...] Seria este o espetáculo que teríamos de assistir em nosso país, se 

porventura o futuro viesse a assegurar à Alemanha a vitória nesta tremenda guerra. 
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Só os ignorantes da doutrina nazista e dos seus postulados e da inflexibilidade e 

dureza com que eles são postos em execução poderão duvidar disto.
265

 

 

 Este texto foi publicado como a seção “IV” de “Pangermanismo”, em Ensaios 

Inéditos. 

 

16) “Razões da originalidade do sistema sindical brasileiro”. A Manhã. Rio de Janeiro, 

18/jun./1943. 

      “Razões da originalidade do sistema sindical brasileiro”
266

. 

L.T.: Corporativismo; Liberalismo; Fascismo. 

 Com o Regime de 37, o corporativismo seria desenvolvido mais vigorosamente no 

Brasil, associado ao sindicalismo, à organização das classes econômicas em suas categorias 

representativas. Segundo Oliveira Vianna, seria possível corporativismo sem sindicalismo 

mas nós optamos por associá-los. Com esta nova meta, teríamos de escolher qual estrutura 

sindical adotar quando da elaboração da lei orgânica relativa à organização profissional; ou 

adotaríamos um das versões então existentes no exterior ou inventaríamos uma que estivesse 

adaptada às nossas particularidades sócio-culturais. 

 Até aquela época, segundo o articulista, o Brasil vivenciara duas experiências 

sindicais, com o decreto 19.770
267

, de 1931 e posteriormente com o decreto 24.694 de 

1934
268

. A Carta Constitucional de 37 seria muito vaga neste assunto, exceção ao art.134 que 

versa sobre a categorização sindical. A ampla possibilidade de escolha e interpretação que a 

última Constituição propiciava um espaço crítico que poderia nos levar a compreensões 

fascistas que não teriam relação o Brasil. Contudo, teria sido por conta de nossas 

idiossincrasias que a nova legislação sindical teria sido elaborada, com a participação de 

Oliveira Vianna, sem uma italianização-totalizante interpretativa: 
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Ora, nem o regime da Constituição de 37 era fascista, nem a nova lei de 

sindicalização, que tínhamos que elaborar em obediência ao seu mandamento do art. 

137, deveria moldar-se pelo figurino do Fascismo. Em vez disto, o foco da sua 

inspiração teríamos que buscá-lo em nós mesmos; a sua fórmula teria que ser 

encontrada, olhando em face as nossas realidades fundamentais, tendo o Brasil à 

vista: - e ela deveria, não somente refletir as nossas particularidades econômicas, 

profissionais e antropogeográficas, como também combinar harmoniosamente a 

nossa tradição de liberdade associativa com o princípio da autoridade forte, que é a 

característica do nosso regime. Foi neste espírito de dominado por esta preocupação 

que elaboramos a atual legislação sindical do Brasil.
269

 

 

 O presente artigo compõe partes literais do cap. IV - “O espírito anti-fascista da nova 

legislação sindical” - de Problemas de direito sindical.  

 

17) “O problema social e a pequena propriedade”. A Manhã. Rio de Janeiro, 

02/jul./1943.
270

 

L.T.: Questão Social; Raça; Liberalismo. 

 Este artigo parte do pressuposto da multi-causalidade dos fenômenos humanos, que 

deveriam ser entendidos pelos prismas, por exemplo, social e racial. Para o articulista, 

criticando um livro, ainda inédito, que o seu autor lhe teria possibilitado acesso, a miséria 

seria “eterna” no mundo, pois seria originária, também, de fatores biológicos, heredológicos 

de disgenia. Neste sentido, em todas as sociedades haveria um percentual de desviantes à 

norma por natureza. Ao Estado caberia a incumbência de contribuir na preservação das partes 

“sãs” da sociedade, como através da previdência e da assistência, e à iniciativa privada seria 

atribuído o papel de servir fraternissimamente sob o espírito cristão. 

 Amalgamando a ideia de igualdade de oportunidade do liberalismo com a noção de 

“capaz” do ponto de vista racial, os não disgênicos que seriam a maioria de qualquer 

população, o articulista propõe a generalização da propriedade privada através da pequena 

propriedade de modo a diminuir a miséria em nosso País: 

[...] Nesta luta pela extinção da miséria, que é, no fundo, todo o problema social, 

devemo-nos encaminhar por aí, assegurando, tanto quanto possível, aos milhões de 

proletários brasileiros, - viam nas suas favelas urbanas ou nas suas choças do sertão 

-, uma casa barata ou um lote de terra. [...] Dar a cada um a sua terra ou a sua casa – 

eis a primeira face do problema.
271

 

 

 Este seria um meio de desproletarizar os que não possuem sem proletarizar os que 

possuem. As grandes proporções de terras que teríamos nos permitiriam acesso privilegiado à 

solução da generalização da pequena propriedade frente a outros países. A solução da questão 
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social, entre nós, poderia ser realizada sem a necessidade da coletivização da propriedade e 

socialização dos meios de produção, tal como poderia ocorre nos países “super-

industrializados” e “superpovoados”, mormente do velho mundo: 

[...] No nosso país, o problema [social] [...] tem uma solução natural – e é a que lhe 

está apontando o próprio emigrante, vindo das regiões superpovoadas e super-

industrializadas do globo: a difusão sistemática da pequena propriedade pela 

colonização intensiva do nosso interior deserto. Povoar os nossos grandes “vácuos” 

demográficos do interior (“marcha para o Oeste”), organizar a pequena propriedade 

territorial e o pequeno urbanismo, pondo o conforto da civilização ao alcance das 

populações rurais – eis a diretriz da nossa política social.
272

 

 

 Dadas as nossas especificidades, inclusive tida como natural-territoriais, a solução da 

questão social não passaria pela coletivização dos meios de produção ou eliminação da 

burguesia, mas pela generalização da propriedade privada. 

 O articulista deixou claro, inclusive em sua obra publicada na forma de livros, que não 

pretendia ser um “anticomunista”, pois não julgaria uma teoria pelo seu valor em si, mas em 

sua utilidade em casos particulares. Ao compreender que, especialmente no Velho Mundo, as 

possibilidades coletivistas seriam uma possibilidade para a solução da questão social, aponta-

nos para um Oliveira Vianna que não cria na sua adoção comunista e socialista entre nós, não 

universalizando estas afirmativas. 

 Este mesmo julgamento unilateral do autor fluminense, também no que respeita ao 

liberalismo, é propalado na academia ainda hoje. Como apontamos nos artigos analisados até 

o momento, pensamos que Oliveira Vianna não foi propriamente um “antiliberal”, pois, 

apesar de as críticas ao liberalismo serem circunscritas ao nosso País, como explicitou em sua 

obra como articulista e em livros, ele utilizou componentes discursivos do liberalismo do seu 

tempo, em graus diversos e numa apropriação particular, como influência explícita em suas 

elaborações teóricas. 

 A questão da pequena propriedade e seu potencial para a formação de organizações de 

solidariedade social foi tratada de forma generalizada na obra de Oliveira Vianna, 

perpassando por vários livros, como por exemplo PMB, pela ideia da prevalência da grande 

propriedade frente à pequena propriedade e seus efeitos antissolidaristas; PPO [3ªed.], parte 

II, no qual, citando o programa dos antipersonalistas argentinos como a distribuição de terra à 

colonização, julga que deveríamos adotar também esta solução; Evolução do povo brasileiro, 

3ªed, considerando que a pequena propriedade é essencialmente “democrática”(p. 66 e 70); 
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IPB, edição post-mortem, propõe a generalização da pequena propriedade e, na nota 18 do 

cap. X propôs a adoção da pequena propriedade como forma de evitar o arbítrio do grande 

proprietário rural e “remediar” tutelarmente o problema do colono sem terra.  

Este artigo compõe literalmente o cap. VIII, “O Problema social e a pequena 

propriedade”, de POPD. 

 

18) “O Estado moderno e o problema das ‘elites’”. A Manhã. Rio de Janeiro, 

18/jul./1943. 

L.T.: Elites; Liberalismo; Corporativismo. 

 O Estado Moderno, diferente do Estado Liberal “da concepção de Rousseau e dos 

Enciclopedistas”, teria um outro sistema educativo voltado às novas exigências, que 

incluiriam governos não mais passivos às vontades da maioria, mas executores criativos e 

mais autônomos na direção estatal. As novas responsabilidades e prerrogativas advindas do 

contexto de desenvolvimento do Estado Moderno colocariam a questão da formação das elites 

no centro da educação formal. A “administração pública” e a “direção política” seriam, a 

partir de então, “uma ciência e uma técnica”, não mais estando na ordem da “improvisação”, 

o que exigiria um empenho dos ensinos secundários, técnico-profissionalizante e superior na 

formação de elites, que, por sua vez, estariam incumbidas de formar as massas. 

 Estas elites dirigentes deveriam, na visão do articulista, estar imersas nos “verdadeiros 

valores” das massas, que receberiam um “sistema de ideas” melhor adaptado à cultura do 

povo e ao seu porvir. Esta formação seria, mais que antes, uma exigência dos novos tempos, 

associados à maior participação dos “particulares” no Estado, por exemplo, via representação 

classista no Conselho Federal e no Conselho de Economia Nacional. 

 Além do imperativo de novas competências advindas da organização corporativo-

sindical, para o articulista, empresas como as de serviços públicos urbanos, de navegação, 

mineradoras, de energia hidroelétrica, bancárias e jornalísticas estariam nacionalizadas e 

deveriam ser compostas por diretores brasileiros com a devida formação especializada para 

exercer o cargo. 

 Apesar de explicitar sua preferencia pela generalização do ensino primário – o que 

denominou de “instrução” - e limitação dos ensinos secundário e superiore à formação de 

elites, Oliveira Vianna ponderou acerca da possibilidade de prover educação integral às 

massas. A preocupação principal do autor fluminense assentava-se na formação de elites 
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competentes, das quais dependeriam as democracias, mais que o meio específico de formação 

formal do povo em geral, se integral ou primário: 

Dele, [ensino secundário e superior] como já disse, é que saem as elites dirigentes. 

Ora, a formação das elites, as grandes como as pequenas, as nacionais como as 

locais, as da cultura como as do trabalho e da economia, é hoje uma condição sine 

qua de salvação para as democracias que não estão dispostas a morrer.
273

 

 

 O presente artigo compõe partes literais do cap. V - “Democracia de partidos e 

democracia de elites (teoria de uma democracia social) ” - do livro póstumo Direito do 

Trabalho e Democracia Social, publicado em 1951. 

 

19) “O sindicalismo e o corporativismo do mundo do após-guerra”. A Manhã. Rio de 

Janeiro, 03/set./1943. 

L.T.: Corporativismo; Liberalismo; Fascismo. 

 O corporativismo e a organização sindical, segundo o articulista, não seriam 

esmaecidos com o fim da II Guerra Mundial mas sim prosseguiria se desenvolvendo no seio e 

em defesa das democracias. Neste último caso referiu-se a, e.g., Inglaterra e aos Estados 

Unidos, que teriam organizações sindicais que colaborariam com o Estado, contrastando com 

os países “totalitários” (sic), como a Itália e Alemanha, nos quais o sindicalismo concorreria 

com o Estado, “visando substitui-lo ou mesmo destruí-lo”. Associando as Nações Unidas com 

a democracia, asseverou Oliveira Vianna: 

[...] O triunfo das Nações Unidas, que batalham pela democracia, será o triunfo, não 

do anti-sindicalismo e do anti-corporativismo, mas o triunfo do sindicalismo de 

aproximação e colaboração contra o sindicalismo de abstenção ou de luta com o 

estas. [...] Estas instituições sindicais são inelimináveis e, da mesma forma, as 

instituições corporativas.
274

 

 

 A “velha democracia dos partidos”, que seria fundada no exclusivismo, personalismo 

e monopólio dos cargos públicos, não venceria a Guerra, mas o sindical-corporativismo. Em 

defesa deste último modelo-guia no processo de constante formação estatal, o articulista 

dissociou os regimes totalitários do sindicalismo e corporativismo, atribuindo uma 

anterioridade deste sobre aqueles, que se apropriaram desta doutrina visando os seus objetivos 

de “mando e expansão”, como no caso alemão. Este corporativismo sindical totalitário estaria 

destinado ao desaparecimento.   
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 Modernamente, Oliveira Vianna atribuiu as origens do corporativismo ao pensamento 

católico gestado nas encíclicas papais Rerum Novarum (1891) e Quadragesimo Anno (1931), 

afastando-o das apropriações de Hitler e Mussolini. Aprofundando esta categorização, o 

articulista propõe o que seriam dois tipos de corporativismo dentre os vários de existiriam: o 

modelo “liberal” (sic), vigente na América do Norte, na Inglaterra e na Suiça, e o “totalitário” 

existente na Itália e na Alemanha. O primeiro sindicalismo sobreviveria à Guerra pois 

constituir-se-ia num fenômeno social universal: 

Na verdade, seja qualquer o resultado desta guerra – de amplitude mundial (porque o 

mundo todo, civilizado e também não civilizado está nela, direta ou indiretamente), 

é certo que estas duas realidades, vindas do passado, continuarão a sobreviver no 

mundo por vir: a instituição sindical e a instituição corporativa. Nem o sindicalismo 

nem o corporativismo desaparecerão mais do mundo, do ponto de vista social, do 

ponto de vista econômico, com do ponto de vista político, serão eles os dois mais 

belos legados culturais deste ciclo, prestes a abrir-se.
275

 

 

 No que seria o alvorecer deste novo mundo, Oliveira Vianna seguiu afirmando acerca 

da insustentabilidade das ditaduras e das instituições políticas que as expressam: 

“Desaparecerão as ditaduras, por certo; desaparecerão as instituições políticas em que elas se 

exprimem especificamente”. Contudo, determinadas associações coligadas às ditaduras, 

mesmo que por determinados momentos, permaneceriam, pois não lhes pertenceriam, sendo 

invenções “do passado”. Em contraposição à doutrina liberal de sua época, o “Estado 

Moderno” reviveria o fundamento medieval da fraternidade, da solidariedade e do serviço 

social na valorização e fortalecimento das ações de caráter coletivo. Esta mentalidade que 

privilegiaria o grupo expressar-se-ia em novas associações que, cada vez mais, seriam 

reconhecidas e ensejadas pelo Estado. Neste cenário internacional, nós estaríamos alinhados 

às novas tendências grupalistas e aos seus imperativos. 

 Compõe literalmente, com modificações de forma, como no título, o capítulo VII - 

“Sindicalismo e corporativismo no mundo pós-guerra” - de POPD. Algumas das mudanças 

podem ser notadas na versão original deste artigo, com inúmeros traços à caneta, como na 

escrita de um “n” sobre o primeiro “do” presente no título, os colchetes no corpo do texto para 

demarcar os novos parágrafos e indicações de itálico, tal como foram editados no referido 

livro. Para maiores detalhes, ver a imagem II, nos Anexos. 

Estas anotações no original do artigo visando a sua posterior publicação em livro são 

indícios, como já evidenciamos antes, da releitura dos seus próprios escritos por parte do 
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autor fluminense, bem como a publicação antecipada de parte de seus futuros livros, serviria 

também para esmerilhar sua escrita e efetuar possíveis mudanças de sentido, da mesma forma 

em que contribuiria para criar uma recepção às suas brochuras, concomitantemente com a 

observação da reação do público leitor aos seus textos, possibilitando-o, quando da edição do 

próximo livro de tema semelhante, responder às possíveis críticas, como tinha o costume de 

responder, principal mas não somente, nos seus prefácios. 

 

20) “Individualismo e solidarismo”. A Manhã. Rio de Janeiro, 08/out./1943. 

L.T.: Corporativismo; Liberalismo; Estado-Nação. 

 Rememorando seu primeiro livro acerca da temática da formação social brasileira, 

PMB1, Oliveira Vianna (re) informa a seu leitor o diagnóstico do nosso “problema 

fundamental”: o insolidarismo e o individualismo preponderantes no povo e principalmente 

nas elites dirigentes, de modo a agirem, no espaço público, com a prevalência não dos 

interesses coletivos – e.g. “categoria”, “classe”, “município”, “província” e Nação” -, mas 

privatistas. O papel do Estado no prognóstico de desenvolvimento do solidarismo seria 

propiciar, amparar e desenvolver toda e qualquer manifestação de cooperação em nosso povo, 

excetuando-se as de cariz antinacionais e “antissociais”, como as “associações estrangeiras 

com objetivos anti-nacionalizadores” no sul e o Cangaço no Sertão. Seguir este prognóstico 

entendido pelo articulista como amparado cientificamente e reflexo da “verdade”, 

“representaria o que poderíamos chamar – a luta contra o insolidarismo, isto é, contra a 

grande falha ou lacuna da nossa estrutura social”
276

. 

 Dentre estas associações modernas, as mais significativas seriam, do ponto de vista da 

organização das classes econômicas, as associações sindicais e as instituições corporativas, 

que estariam se desenvolvendo no Velho Mundo. Entre nós, por vários motivos, como a 

dispersão geográfica populacional, os relativamente recentes fenômenos da industrialização e 

da urbanização, o ainda vivo trabalho servil e a ação desintegradora dos potentados rurais, as 

nossas classes econômicas não teriam adquirido condições para atingir um nível mais elevado 

de “consciência de grupo”, com raras exceções. Somente o Estado, uma força exterior ao 

nosso povo, poderia ensejar significativamente a formação desta consciência, através da 

progressiva sindicalização das classes profissionais, que estaria se efetivando. A 

sindicalização constituir-se-ia 
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[...] o processo mais eficaz, rápido seguro para a criação e o desenvolvimento destas 

formas de solidariedade social ativa, que ele [povo] não pode constituir e consolidar 

durante os quatro seculos de sua história social, fronteiriço e latifundiário que 

sempre foi e, como tal, homem de iniciativa e ação pessoal – como o “bandeirante”, 

como o “sertanista”, como o “povoador”, como o “senhor de engenho”, dono de 

grande domínios rurais onipresentes e autossuficientes. [...]
277

 

 

Prosseguindo sua afirmação acerca do homem brasileiro, sustentou o articulista: 

Na verdade, durante todo o período de sua formação histórica, o homem brasileiro 

sempre agiu sob a inspiração do espírito individualista: mesmo quando agremiava 

em torno de si um grupo poderoso – um clã de preá ou de conquista, por exemplo. 

Nunca precisou agir, ou melhor, nunca se viu impelido a agir – seja sob o império de 

contingencias históricas, seja por força de pressões mesológicas – como agente de 

interesses coletivos gerais, isto é, de interesses que transcendem o âmbito do seu 

interesse individual ou de clã.
278

 

 

 Excepcionalmente teríamos vivido momentos de maior solidarismo – e.g. guerra 

holandesa e dos mascates -, entretanto não nos foram suficientemente duradouros para 

cristalizar mentalidades focadas no interesse coletivo. Apenas recentemente teríamos iniciado 

um processo mais estável voltado à ação coletiva no espaço público, com o desenvolvimento 

do sindicalismo e do corporativismo, propiciando a que passássemos da categoria de povo 

“massa” para “comunidade” ou “comunhão”. 

Num contexto histórico marcado pelo governo de decreto e repressão à oposição, 

inclusive partidária, Oliveira Vianna não atribui aos partidos a mesma capacidade de 

integração destas associações sindicais e corporativas. Entre nós, os partidos seriam 

expressões de sentimentos egoístas e da escassez de interesse coletivo e público, manifestando 

a vontade de clãs, famílias e indivíduos, não da nação. 

A iniciativa individual continua a ser valorizada pelo articulista, com chamamos a 

atenção, especialmente no primeiro artigo da nossa análise, “Um novo Poeta” (1910), 

contudo, esta iniciativa, diferentemente do que poderíamos inferir na leitura do artigo da 

primeira década do século XX, não seria capaz, pelo menos não o foi historicamente, de fazer 

prevalecer o interesse coletivo no espaço público. O componente discursivo liberal, via 

iniciativa individual, permaneceu, mas foi relativizado quanto a sua capacidade modificativa 

global. 

O presente artigo foi publicado, com o mesmo título e sem as referências completas, 

como o local de publicação, na sexta parte de Ensaios Inéditos.  
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21) “Os novos territórios”. A Manhã. Rio de Janeiro, 15/out./1943. 

L.T.: Liberalismo; Estado-Nação. 

 Segundo o articulista, a concepção do Presidente da República, do seu ponto de vista 

correta, concernente ao nosso território estaria fundada na seguinte categorização: de um lado 

teríamos o território internacionalmente reconhecido como brasileiro e, de outro, uma vasta 

extensão de terras não apropriadas e não exploradas econômica e socialmente. Neste sentido, 

teríamos duas fronteiras, a dos tratados internacionais e a real, que não coincidiriam 

dimensionalmente: a primeira seria maior que a segunda. 

 O contexto discursivo oficial-presidencial de “Marcha para o Oeste”
279

, de proposta de 

expansão econômica e reconfiguração de determinados territórios de baixa densidade 

demográfica, é legitimado por Oliveira Vianna, que elenca recursos científicos como o que 

entendia ser a falta de capacidade dos dirigentes locais em conseguirem manter um município 

nestas zonas de baixa densidade, por condições não apenas geográficas, mas principalmente 

sociais, por exemplo, pela falta de indivíduos que poderiam fazer parte de ume elite dirigente 

sob o regime democrático, de rotatividade nos cargos eletivos. Getúlio Vargas não estaria 

agindo contra a democracia e o federalismo com esta proposição política, inclusive 

assemelhando-se ao caso do Estados Unidos e à tomada dos territórios indígenas: 

[...] nada há de antidemocrático, nem mesmo de contrário ao regime federativo o que 

acaba de ordenar o Presidente, desmembrando vasta-as zonas de Estados fronteiriços 

para torná-las em Territórios. Este expediente foi um processo normal de que os 

Estados Unidos lançaram mão para preparar a organização social, econômica e 

administrativa de vastas extensões conquistadas aos peles-vermelhas pela audácia 

dos “pioneiros” e “lot-jumpers”, e que hoje são ricos e grandes Estados daquela 

União.
280

 

 

 O federalismo e a democracia estariam mantidos neste processo porque a 

administração local existiria, mas não seria autônoma nos locais aonde não houvesse 

capacidade social para esta consecução. Neste caso, apenas o governo federal teria capacidade 

material e moral para (re) estabelecer a ordem pública nestas áreas do nosso território. 

 O artigo em questão foi publicado, com referências completas, em Ensaios Inéditos. 

 

22) “Imigração e colonização ontem e hoje”. A Manhã. Rio de Janeiro, 05/nov./1943. 

L.T.: Política Internacional; Raça; Liberalismo. 
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 Oliveira Vianna escrevera o presente artigo num contexto histórico em que as 

categorias “raça”, “assimilação”, “nacionalização” e correlatas eram recorrentes socialmente, 

expressando-se em variados meio de comunicação/publicização de ideias, como a imprensa e 

os debates legislativos, quando da abertura da Assembleia Nacional Constituinte, em 1933. 

Segundo a historiadora Endrica Geraldo, as restrições à imigração no Brasil tinham como 

centro, por exemplo, as temáticas de “defesa do trabalhador nacional, o risco do ingresso de 

indivíduos que representassem ameaça à segurança nacional e também as concepções 

eugênicas e raciais do período” (GERALDO, E., 2009, p. 172). O autor fluminense foi 

membro da Comissão de Imigração gestada no primeiro governo Vargas. No Estado Novo, 

como forma de centralização do controle e da discussão relativos a estas temáticas, foi 

efetivado o Conselho de Imigração e Colonização (CIC)
 281

, em grande medida, idealizado por 

Oliveira Vianna (KOIFMAN, F., 2002, p. 104). 

 Com relação ao artigo ora em análise, o contraste entre as leis de imigração e 

colonização baseadas no liberalismo da Carta Constitucional de 1891 e as resultantes das 

Cartas de 1934 e 1937 constituíram o seu tema central. O problema de imigração sob o ponto 

de vista do liberalismo seria pautado em duas preocupações, o imigrante-trabalhador e o 

povoamento do solo, margeando o problema “étnico”, de mescla com o nosso povo, de 

abrasileiramento e, em alguns pontos, iria de encontro à nacionalização – e.g. ao conceder 

viagem ao país de origem ao imigrante por conduta considerada adequada, o que contribuiria 

para a manutenção da identidade nacional. O único critério de seleção racial vigente no 

modelo liberal fundar-se-ia no indivíduo migrante per si. A “nova política imigratória”, 

advinda com o governo Vargas, teria modificado a ótica da ação do poder estatal concernente 

ao imigrante: 

[...] Pela nossa velha legislação, não havia interesse da parte do poder público em 

regular a composição dos núcleos; bastava apenas que velasse pela sanidade do 

local, pela excelência do clima, pela fertilidade das terras, pela construção de 

habitações higiênicas nos centros coloniais. Não interessava a percentagem dos 

elementos componentes dos núcleos e colonias, não preocupava o problema  da 

miscigenação; nem, muito menos, a presença obrigatória do colono nacional agente 

de aglutinação e assimilação.
282

 

 

 Segundo o autor fluminense, citando o 9.081 de 1911, a lei ensejaria a formação de 

núcleos exclusivamente formados por estrangeiros, sem a presença do “elemento nacional”, 
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públicas de controle. 
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com seriam chamados à época, e Oliveira Vianna o reifica, definindo-o como “quistos 

raciais”. A partir da Constituição de 1934 e, especialmente, do “regime de 10 de novembro de 

1937”, estabeleceríamos o “princípio da heterogeneidade obrigatória dos núcleos coloniais”. 

Visando referendar as suas afirmações acerca da assimilação do estrangeiro, o articulista 

citou, no campo científico, e.g., o antropologista francês René Martial (1873-1955)
283

 e, no 

que diria respeito às práticas de políticas públicas de outros países relativa ao afluxo de 

imigrantes, fazendo referência aos Estados Unidos e a França: 

Na França, o problema está sendo resolvido pelo processo do “panachage”, que é 

justamente o que estabelecemos com a proibição de colonias homogêneas. Nos 

Estados Unidos, a solução é antes procurada numa política de nacionalização pela 

escola. Nós usamos os dois métodos, estabelecemos o “panachage” e o ensino 

nacionalizado.
284

 

 

Este Artigo foi publicado, com referências completas, em Ensaios Inéditos. 

Questões relativas à raça como um definidor da nossa nacionalidade foram tratadas, 

principalmente, nas brochuras Raça e Assimilação e Evolução do povo brasileiro. 

 

23) “Democracia e governo de elites”. A Manhã. Rio de Janeiro, 12/dez./1943. 

L.T.: Elite; Liberalismo. 

 Segundo o articulista, em resposta à crítica de um dos seus leitores, democracia e 

governo de elites seriam compatíveis, pois o conceito que utilizaria seria mais amplo que a do 

seu censor. Objetivando dirimir esta divergência conceitual, Oliveira Vianna salientou que, 

para o entendimento mais profundo acerca dos temas tratados em seus artigos como 

periodista, a leitura dos seus livros seria condição sine qua non. Consciente de escrever para 

um público seleto, expos o articulista: 

É evidente que para o meu leitor (talvez o meu único leitor...) “povo” tem sentido de 

“massa”, ou “plebe” e “governo do povo” é qualquer coisa equivalente a “governo 

da massa” ou da “plebe” – forma de governo que os gregos chamavam de oclocracia 

e não propriamente de democracia... [...] Devo confessar, alias, que esta palavra 

“elite” eu a venho empregando, neste artigos de periodista, num sentido especial, 

técnico, cujo conteúdo só a leitura dos livros que estou elaborando sobre a gênese, 

evolução e história das nossas classes dirigentes poderia permitir a sua inteira 

compreensão.
285
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 René Martial é conhecido como um dos principais expoentes do chamado “racismo científico” francês, 
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Joseph Gobineau, Paul Broca e Georges Vacher de Lapouge, objetivando referendar um relativamente novo 

espaço pretensamente científico, a “Antropologia das raças” (LARBIOU, B., 2005). 
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 Elite ou governo de elite para Oliveira Vianna não exatamente dizem respeito a uma 

classe privilegiada por nascimento, sangue ou fortuna, ou a grupamentos de indivíduos que 

popularmente são designados por “alta roda”, mas são grupos de maior ou menos quantitativo 

que estes citados e representariam determinada (s) classe (s) ou “pequenas sociedades” 

partícipes da “grande sociedade”, fazendo referência a Graham Wallas (1858-1932)
286

. Em 

síntese, Oliveira Vianna  

[...] emprega esta palavra elite no sentido de “quadros dirigentes” desses diversos 

“grupos”, “classes” ou, como modernamente se diz, “categorias”, que sempre 

encontramos como elementos estruturais em qualquer sociedade humana 

diferenciada.
287

 

 

 Universalizando o termo, o articulista considerava que elite constituir-se-ia num “fato 

natural”, existente em qualquer sociedade humana - de menor ou maior porte quantitativo, 

principal ou secundária, nacional ou local - e em determinados grupamentos de animais. Em 

todas estas conformações societais existiria um corpo dirigente, que guia a comunidade direta 

– governo – ou indiretamente – por influência moral e intelectual. Na elite comumente 

encontraríamos os indivíduos “mais bem dotados intelectual, cultural e tecnicamente do 

grupo, da classe ou da nação”. 

Se as elites constituem os melhores profissionais, intelectuais e assim sucessivamente 

de dada sociedade, como categorizá-la apenas como “quadro dirigente”? Oliveira Vianna 

estendeu seu conceito de elite, para além dos que efetivamente estão na direção da sociedade, 

incluindo os que fariam parte de uma “reserva”, da qual seriam elencados os componentes do 

corpo dirigente, que, gradualmente, seriam modificados num fluxo impulsionado pela morte, 

doença ou “seleção social” dos seus membros. Citando Saint-Simon, o articulista cria que o 

desenvolvimento de dada sociedade dependeria da sua elite, que existiria em qualquer classe, 

e a guiaria pela ação direta ou pelo “exemplo”. 

 A democracia de elites seria muito mais viva no povo que a do sistema de partidos, 

baseada no interesse individual-eleitoral, não expressando uma coletividade de interesses, 

como uma classe, e, quando expressam, o fazem via uma outra classe, a dos políticos. A 

democracia de partidos desfuncionalizaria a existência de quadros dirigentes das classes ou 
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categorias, pois que a função que poderia exercer na administração pública seria 

monopolizada pelos partidos políticos. Oliveira Vianna acreditava que o papel desta 

democracia de elites seria reestabelecer a função do quadro dirigente das classes, tonando-o 

orgânico e atribuindo-lhe funções de representação e organização das classes, constituindo um 

processo de aquisição da consciência de si por parte das categorias sociais. 

 Os sindicatos seriam um instrumento de ação das elites e, por isto, teriam caráter 

universal. Contudo, Oliveira Vianna não afirmou neste artigo que a política rumaria para o 

desaparecimento total do sistema de partidos ou se conciliaria com a democracia de elites, a 

tese central do autor dizia respeito à ideia de que a democracia de elites representaria mais 

amplamente o povo que a baseada nos partidos, que exclusivizaria a representação do povo 

nos políticos, ainda que estes sejam eleitos por sufrágio universal. Dada a centralidade das 

elites nesta concepção vianniana, uma questão que se colocaria aos povos neste “mundo 

moderno” seria a imperatividade da formação de quadros dirigentes pelas próprias classes 

sociais: 

O problema das elites é, pois, um problema cuja solução é essencial ao êxito e à 

vitalidade desta nova modalidade de governo do povo pelo povo, que está 

dominando o mundo. Não se alegue o exemplo dos Estados Unidos com a sua 

democracia de partidos. Os que invocam o exemplo americano demonstram apenas 

que não conhecem o funcionamento intimo dos partidos na América do Norte e 

menos ainda o que se está passando ali depois de 33, com o advento do Roosevelt e 

da sua política socializadora. É o que veremos no próximo artigo.
288

 

 

 Como havíamos chamado atenção em outros momentos, Oliveira Vianna foi 

influenciado quer pelo sindicalismo da Alemanha e Itália quer pelo inglês e norte-americano, 

mesclando componentes de ambos numa concepção corporativista, voltada aos interesses 

nacionais, muito além dos apenas classistas. Com o avançar da II Guerra Mundial, o 

articulista relativizou cada vez mais os modelos ditos “totalitários” e manteve a aproximação 

que tinha desde os seus primeiros textos com o modelo democrático anglo-saxão. 

 O presente artigo compõe partes literais do capítulo V - “Democracia de partidos e 

democracia de elites (teoria de uma democracia social) ” -, de Direito do Trabalho e 

Democracia Social. Neste capítulo o autor enfatiza que o modelo de democracia de elites 

seria o norte-americano, no qual as elites das classes, num “espírito associativo” comum aos 

anglo-saxões, conseguiriam sobrepujar os politicians de modo a torná-los “passivos” aos 

interesses da coletividade. A participação cada vez mais ativa da sociedade mais ampla no 

Estado, ainda que nos limites de um modelo político fundado na categoria “elites”, foi 
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valorizada por Oliveira Vianna desde os seus primeiros escritos, mesmo que em graus 

diferentes ao longo da sua obra, o que relativiza a noção de “imposição pelo alto” comumente 

atribuída ao autor fluminense quando da sua proposta de democracia no Brasil. O modelo 

político que o autor fluminense almejaria para nós, seria muito mais próximo do anglo-saxão 

do que do alemão ou italiano da década de 40 do século XX. 

 

24) “A unidade nacional e a missão do poder central”. O Estado. Niteroi, 02/abr./1944. 

L.T.: Estado-Nação; Liberalismo; Corporativismo. 

 Um pequeno texto abaixo do título do artigo traz-nos alguns indícios da proposta do 

jornal ao publicar o texto de Oliveira Vianna. Literalmente: 

O ESTADO sente-se orgulhoso da colaboração de Oliveira Viana distribuída pela 

Agencia Nacional. Sem o bairrismo prejudicial á nacionalidade, fazemos um jornal 

fluminense, para que os outros Estados sintam, em nossa labuta, a grandeza desta 

nesga tradicional da Pátria. Oliveira Viana, o maior dos sociólogos brasileiros vivos 

é motivo de orgulho para a Velha Província e de glória para o Brasil.
289

 

 

 O texto do autor fluminense foi produzido para um órgão oficial do governo e 

divulgado, como mais um recurso de legitimação, enfatizando o sólido conhecimento 

científico do articulista, do Estado Novo. Há uma dupla construção representacional neste 

metatexto, de um lado do fluminensismo vianniano e do seu notório saber no campo 

sociológico e, de outro, de explicação e justificação científicas da existência e permanência do 

governo estadonovista e de contribuição ao engendramento de uma mística nacional. 

 Centralmente o artigo trata da imperatividade do Estado centralizado, como uma 

“missão”, na construção nacional, formando uma “ordem legal” para além dos interesses 

locais e particulares. O articulista defende a invenção de uma mística nacional fundada neste 

objetivo do Estado soberano, diverso do expresso na Constituição de 1891, extremando o 

federalismo, obstaculizando a efetivação da sua “missão”de restaurar o que seria o “grande 

programa legalizador e nacionalizador dos estadistas do tipo autoritários do período imperial”.

  

 Em defesa deste autoritarismo do Império, Oliveira Vianna entendida que o seu 

aspecto centralizador não advinha de experiencias exógenas, mas seria inspirado na realidade 

nacional, impedindo a fragmentação do País. O ‘movimento de 10 de novembro de 1937”, e o 

regime subsequente, deveriam ser compreendidos a partir deste processo histórico no qual o 

Estado buscaria a sua Nacionalidade. O Estado Novo ter-nos-ia permitido não apenas o 
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prosseguimento da construção nacional mas de proteção econômica das riquezas nacionais em 

detrimento dos interesses estrangeiros de apropriar-se das nossas reservas vitais. Seria uma 

dupla afirmação, interna, via construção da Nação e externa, pelo desenvolvimento de um 

povo politicamente soberano frente aos demais povos. 

 A descentralização proposta pelo autor fluminense fundar-se-ia em autarquias 

funcionais, não territoriais como no federalismo da Carta Constitucional de 1891: 

determinadas funções do Estado poderiam ser prerrogativas de autarquias ligadas direta ou 

indiretamente ao Estado, como os institutos de previdência e os sindicatos, respectivamente. 

Descentralizar-se-ia funcionalmente a administração estatal sob a égide do poder central. Esta 

distribuição de funções poderia ter expressões territoriais, mas estariam unificadas 

centralmente, por exemplo, no caso das confederações e federações sindicais, atuando em 

níveis territoriais distintos, o que evitaria a “asfixia” do local pelo nacional, mas centralmente 

unificada. 

 Seria função do Estado centralizado, inclusive, a organização da economia nacional, 

como do desenvolvimento da legislação social, que regularia os direitos e deveres da “massa 

trabalhadora” numa ordem corporativista e centralizadora. 

 Este artigo em defesa do statu quo foi escrito num momento de maior 

desenvolvimento das críticas ao governo varguista, expressas, por exemplo, no chamado 

“Manifesto dos Mineiros”
290

, em 1943. 

 O presente texto analisado comporá partes literais do capítulo de mesmo nome do 

livro póstumo Problemas de Organização e Problemas de Direção, publicado em 1952. 

 

25) “Corporativismo e fascismo”. 

L.T.: Corporativismo; Fascismo; Liberalismo. 

 Este artigo objetivava dissociar as ideias de corporativismo e fascismo tal como 

estavam sendo entendidas à época. Isto não significou uma desqualificação da arquitetura 

corporativa italiana, considerada pelo articulista como uma perfeita expressão da doutrina, 

mas do meio como foi efetivada, através do regime político “fascista”. O Regime de 
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Mussolini ter-se-ia apropriado do corporativismo, mas não seria o único, outros País, como a 

Suíça e a França teriam uma organização corporativa: 

[...] Poder-se-ia dizer que não se compreende fascismo sem corporativismo, e vá que 

assim seja; mas, já a reciproca não seria verdadeira. Porque pode haver, e há, 

corporativismo sem fascismo, como há corporativismo sem nazismo. Na Suiça, por 

exemplo, há corporativismo e, no entanto, é um povo dos mais democráticos, senão 

o mais democrático do mundo. Na França, a organização corporativa da economia, 

aquilo que Bacconnier chama “o território corporativo”, se estende e cresce 

rapidamente; entretanto, a França é um país democrático, nada tendo que recorde a 

mais vaga aparência de fascismo ou nazismo. Tudo depende, pois, do conceito que 

fizemos do corporativismo ou do que seja a organização corporativa da economia.
291

 

 

 Oliveira Vianna, pensando nos publicistas do corporativismo, expõe o que seria as 

duas formas de corporativismo, o de associação e o de Estado; no primeiro a organização 

profissional seria autônoma e espontânea, livre e privada, “tolerada” pelo Estado, ao passo 

que no segundo, esta organização seria ensejada pelo Estado, através de seus órgãos. A Suíça 

seria um exemplo de corporativismo de associação e a Itália e Alemanha, de Estado. Quer seja 

privada ou estatal, a expansão do corporativismo seria universal e uma consequência do 

estado do capitalismo de então. Dado o caráter incoercível e global do corporativismo, não 

deveríamos nos contrapor a esta ideia força, mas a ela nos filiar e inventar o nosso modelo. 

 Por se tratar de uma tentativa de dissociar a doutrina corporativista das experiências 

então já desqualificadas cada vez mais, presumimos que este artigo dataria da década de 40 do 

século XX. 

 

26) “O problema da approximação entre a classe política e as outras classes”. O Jornal, 

Rio de Janeiro. 

L.T.: Corporativismo; Liberalismo. 

 No primeiro parágrafo deste artigo, o articulista narra uma historieta de um 

estrangeiro, habituado à uma “verdadeira democracia”, como a anglo-saxã – único exemplo 

citado -, que nos perguntaria qual a participação das classes econômicas no governo? Em 

resposta, diríamos: “nenhuma!” Posicionando-se favorável á adoção da representação de 

classe no Estado, o modelo democrático do autor é, desde as primeiras linhas, expresso e 

contraposto aos nossos processos tidos, legalmente, como democráticos, mas que, ainda 

assim, perpetram 
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[...] leis de repercussões múltiplas e profundas – como a do imposto da renda – que 

se fizeram intramuros, nas secretarias dos governos ou nas salas das comunicações 

do Congresso, sem uma consulta séria às classes interessadas.
292

 

 

 No Velho Mundo, em contraste, as democracias seriam manifestações da “realidade” 

local pois o povo participaria nas decisões estatais, que seriam conciliação, adequação e 

adaptação contínuas. Entre nós, “os homens que estão no poder trabalham sem o menor 

contato com o povo, com as classes, com os órgãos da sua expressão coletiva. Isolam-se. 

Excluem-se”
293

, segundo Oliveira Vianna. 

 O exclusivismo da nossa classe política expressaria um duplo erro: técnico, pois a lei 

“perfeita” precisaria da participação de técnicos em sua elaboração e; de psicologia política, 

porque a lei somente poderia ser eficiente com adesão popular. Especialmente, a partir deste 

último ponto, seria um engodo crer num estado de subordinação do povo como fundamento 

para a eficiência estatal, antes, a colaboração do povo formaria o pilar estrutural de uma 

democracia. 

 O meio de evitarmos novas leis ineficientes, estaria na adoção de uma política de 

aproximação entre as classes que governam e as classes governadas, estas últimas através das 

suas representações de classes, sem, contudo, meramente copiar os processos estrangeiros. Se 

haveria uma resistência a este tipo de política entre nós, seria porque os nossos políticos ainda 

estariam imbuídos de uma mentalidade que “presidiu, no Velho Mundo, o ciclo das 

constituições outorgadas”: 

Ora, se lá [Velho Mundo] os inconvenientes desta mentalidade se patentearam á 

plena luz; si lá esta mentalidade já desapareceu; se ninguém lá acredita mais na 

onisciência dos governos e dos parlamentos; não há razão para que este estado de 

espírito sobreviva aqui, num povo novo que não tem, como tinham os povos 

europeus, para operar esta mudança de atitude, o obstáculo de nenhuma tradição 

embaraçante. 

 

 O artigo é finalizado com certa reticência quanto á aplicabilidade deste método entre 

nós, pois teríamos, possivelmente, de inventar um modelo especifico adaptado às 

idiossincrasias sociais do nosso povo ou mesmo teríamos de nos haver numa modesta 

aplicação destes novos “métodos de política”. 

 Determinados indícios, como a crítica à escassez de experiências sindical-corporativas 

entre nós e a constituições outorgadas, podemos supor que o artigo analisado seja, no mínimo, 
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anterior ao Golpe de 37, num momento em que a chamada legislação social estava em fase 

muito embrionária e no qual o autor fluminense ainda não vivenciara um movimento que 

outorgasse uma Constituição - a Carta de 1891 e de 1934 foram proclamadas, diferentemente 

da Carta de 1937 - e estivesse alinhado às suas perspectivas sociopolíticas. 

  

27) “O papel das cooperativas”. 

L.T.: cooperativismo; Corporativismo. 

 Este artigo constitui um comentário a um “memorial” no qual o tema da colonização a 

partir de bases cooperativistas, bases semelhantes aos Kolkoses russos – coletivização da 

propriedade -, seria tratado como uma proposta para o Brasil. Oliveira Vianna posiciona-se 

contrário à proposta pois este modelo “cooperativo integral” não seria muito eficiente na 

agricultura, pois nela os produtores, quando pequenos proprietários, quereriam certa 

autonomia na disposição dos seus negócios para além dos limites do regime integralmente 

coletivo, aonde teria de partilhar seus bens com todos os cooperados e receber um retorno 

financeiro proporcional às suas terras. 

 No caso específico brasileiro, o nosso pequeno proprietário seria ainda mais 

individualista, “cioso da sua autonomia”, de modo a que rechaçaria um regime cooperativo 

puro. Outros povos no Ocidente também não aceitariam facilmente este modelo de partilha 

total dos bens e do trabalho, com exceção dos russos, polacos, tchecos, iugoslavos e 

balcânicos como um todo, que, por tradição, trabalhariam já desta maneira. 

 Para referendar sua posição, o articulista citando o escritor italiano Ludovico Occhini 

(1874-1941)
294

 que, analisando os resultados da reforma agraria na Itália fascista, teria 

afirmado que o mais eficiente cooperativismo seria o de venda, aquisição de maquinário e de 

crédito. 

 Oliveira Vianna, desde os primeiros artigos analisados nos quais tratou de 

cooperativismo, propunha que adotássemos o cooperativismo como forma de organização 

social e econômica, mas baseado na propriedade privada dos bens e do trabalho. 

 Pelo tema estudado aproximar-se de outros artigos nos quais o autor fluminense tratou 

exclusivamente do cooperativismo e pela citação de um comentador do regime fascista – o 

que pressupõe um tempo de alguns anos, desde a sua elaboração até a sua comercialização no 

Além-mar -, supomos que este texto date dos fins de 1920 ou início de 1930. 
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28) “Os conselhos technicos nos governos modernos”. O Jornal, Rio de Janeiro. 

L.T.: Corporativismo; Liberalismo. 

 Desenvolvendo o tema do papel dos conselhos técnicos nos governos de então, 

Oliveira Vianna argumentou que quase a totalidade das democracias que lhe eram 

contemporâneas estariam vivendo um processo de aumento da importância dos técnicos como 

colaboradores dos parlamentares na elaboração das leis, de modo a subtrair a relevância dos 

próprios parlamentos em sua competência legiferante. Este movimento estaria presente, 

inclusive, na Inglaterra na qual o Parlamento teria maior força governativa historicamente; 

afirmação que seria referendada pelo autor francês André Siegfried (1875-1959
)295

, citando a 

seguinte passagem de L’Anglaterre d’aujourd’hui (1924), acerca do fenômeno na Inglaterra: 

“o declínio do Parlamento em favor do Gabinete”, ou, mais especificamente, prosseguindo a 

citação “não era mais o Gabinete, personalidade coletiva, que concentrava o essencial do 

poder; mas o Primeiro-ministro, secundado de colaboradores pessoais e técnicos 

escolhidos”
296

. 

Posicionando-se à favor do regime inglês sob a ótica do corporativismo via conselhos 

técnicos, Oliveira Vianna contrastou a experiência inglesa, na qual o trabalho legiferante no 

gabinete seria coletivo, pela presença dos técnicos, e a brasileira, aonde a lei seria “obra de 

gabinete”, no sentido de ser elaborada por um indivíduo “encerrado no seu gabinete e fiado 

nos livros da sua biblioteca [...]”. As leis, ao menos as mais importantes, na Inglaterra seriam, 

citando o cientista político francês Émile Boutmy (1835-1906), “[...] consequência e de 

acordo com os resultados de um inquérito”
297

, uma pesquisa acerca do tema realizada por 

técnicos em contato com as classes interessadas. 

Na Itália, Alemanha e França, por exemplo, diferentemente dos anglo-saxões, mas 

substancialmente o mesmo, as classes interessadas teriam como canal de comunicação com o 

governo no processo de elaboração das leis não o “inquérito”, mas os “conselhos 

econômicos”. Seria substancialmente o mesmo processo, pois se manteria a colaboração das 

classes representadas por suas respectivas organizações na legiferação. 
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Convidando o leitor à reflexão sobre um possível próximo texto sobre a temática, 

finalizou Oliveira Vianna reafirmando a importância dos conselhos técnicos nos “governos 

modernos”: 

Eis como, hoje, se legisla na França. Eis como, hoje, se legisla na Itália Eis como, 

hoje, se legisla na Bélgica, na Alemanha, na Espanha, na Rússia, no Japão; e se 

legislará, talvez em breve, na Noruega, em Portugal. Eis como sempre se legislou na 

Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos. Eis como se está legislando em toda a 

parte do mundo. [...] É tempo agora de ver como se legisla no Brasil.
298

 

 

Por tratar do desenvolvimento do corporativismo na Europa do após Primeira Guerra 

Mundial, provavelmente este artigo date de meados de 30 a início de 40, quando da maior 

concentração de textos e leituras do autor sobre o tema. 

 

29) “A Nação e o Estado”. 

L.T.: Estado-Nação; Elite; Liberalismo. 

 O tema central deste artigo diz respeito ao que seria a inexistência de uma “mística 

nacional”, de uma consciência do povo acerca dos seus próprios destinos. Este sentimento 

nacional teria um caráter “militante”, ativo cognitivamente quer como auto-compreensão, 

quer como motivador da ação individual, sendo construído historicamente associando 

gerações que se sacrificariam pelo interesse coletivo. Este sentimento se manifestaria 

institucionalizado no “orgulho íntimo” que cada povo, como o inglês, japonês e alemão, 

“sente da sua nação”. 

 Entre nós, diversamente dos povos europeus e do asiático citados como as maiores 

nações pelo articulista, não teríamos uma “mística nacional”. A ausência desta coletividade, 

entendida como tal, refletir-se-ia em ações políticas primordialmente fundadas nos interesses 

privados e localistas. Teríamos atingido a ideia de nação, mas não o seu sentimento, com 

exceção de “uma pequena elite diminutíssima”: 

[...] entre nós, na generalidade do nosso povo, a nação não é sentida como uma 

comunidade, não se formou na consciência de cada cidadão este complexo afetivo, 

que constitui o sentimento institucional da nação. 

 

 Para referendar as suas afirmações concernentes à nação e à institucionalização do seu 

respectivo espírito, da sua “mística”, Oliveira Vianna citou alguns dos principais escritores 

institucionalistas franceses, os filósofos François Gény (1861-1959), Maurice Haurriou 

(1856-1929), e o historiador Georges Renard (1847-1930). Estes autores expressaram o que se 
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denomina do retorno da valorização da noção de lei natural no século XX, partilhando, neste 

sentido, com a posição da Igreja Católica Apostólica Romana, como através da Doutrina 

Social da Igreja (DSI), na proclamação de um direito transcendente e natural aos homens. 

 O tema da solidariedade, que perpassa os autores franceses em questão, foi uma 

preocupação de Oliveira Vianna desde os seus primeiros escritos analisados neste trabalho. 

Contudo, ao proclamar o povo alemão como constituinte de uma das maiores nações do 

mundo, sem contemporizações, indicaria que o artigo, provavelmente, fora escrito antes do 

início da década de 40. Como o texto compõe a partes literais iniciais do capítulo XIV – “O 

Carisma Imperial e a Seleção dos ‘Homens de 1.000’ (Gênese da aristocracia nacional) ” -, de 

Instituições políticas brasileiras, vol. 1, e o autor indicou nas notas 1 e 5 quais os livros citou 

dos autores franceses referenciados – que datam do início da década de 20 e 30
299

 -, é 

provável que o artigo fora elaborado entre as décadas de 30 e 40 do século passado.  

 

                                                 
299

 Renard, G., La théorie de l’institution, Paris, 1930, p. 154 e 152 seg.; Geny, F., La notion de droit en France, 
Archives de Philosophie du droit et de la sociologie juridique, nº 1-2, 1931, p. 33 seg.; Hauriou ,M., Précis de 
droit constitutionnel, Paris, 1920, p. 73-4. 



190 

 

O Brasil não é apenas um mundo próprio, mas 

a soma absurda de uma infinidade de mundos 

subjetivos e experiências rituais, muito além 

do que qualquer sociologia, ou qualquer 

história, ou qualquer psicologia conseguiria 

apreender.  

(Arthur Omar) 

 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Oliveira Vianna foi um autor fluminense no sentido mais amplo do termo, não apenas 

porque nasceu no atual Estado do Rio de Janeiro, mas principalmente porque manteve 

consideráveis relações pessoais na então Capital da República, de modo permitir-lhe, por 

exemplo, concentrar grande parte dos seus artigos periodísticos, em torno de 91% do nosso 

universo analisado, em publicações jornalísticas fluminenses, em especial no Correio da 

Manhã, com quase 50% do total. 

Temporalmente, a maior concentração de artigos publicados localizou-se na década de 

20 do século passado, coincidindo e ao mesmo tempo contribuindo para a efetivação de um 

dos ápices do reconhecimento positivo, em vida, enquanto intelectual preocupado com 

questões candentes ao Brasil. Nesta década, um dos seus livros de referência básica, 

Populações Meridionais do Brasil (vol. 1), foi lançado, tendo algumas partes sido publicadas, 

na forma de artigo, na Revista do Brasil. 

A segunda maior concentração temporal de publicações do articulista foi na década de 

40 do século XX, coincidindo com o momento de saída do MTIC e do aumento das críticas do 

conceito de raça e às experiências fascistas no ocidente. Pensamos que a necessidades de 

responder às novas demandas intelectuais deste momento foi um fator importante para esta 

concentração. 

No que se refere ao conteúdo dos artigos, precisamos fazer uma ressalva 

metodológica: uma obra não deve ser entendida como uma unidade à priori, um bloco 

uníssono de pensamentos de um autor determinado. Desta forma, ao analisarmos os artigos de 

Oliveira Vianna, apresentamos as suas particularidades e especificidades, semelhanças e 

dessemelhanças ao longo do tempo e das contingências históricas. Ao estudar a “obra” do 

Saquaremense, Luiz de Castro Faria afirmou: 

Identificá-la [a “obra”] com a relação de “obras do autor”, que geralmente figuram 

nas contracapas dos livros, ou com as bibliografias que acompanham os trabalhos de 

crítica, é permanecer submisso ao senso comum. A obra não é um simples rol de 

títulos de publicações, mesmo porque são bem evidentes as discrepâncias entre esses 

róis. [...] (FARIA, L., 2002, p. 24). 
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Os artigos de jornais de autoria de Oliveira Vianna contribuíram para a sua construção 

como intelectual – e.g. ao pretender demonstrar que estava atualizado teórico e 

bibliograficamente além da expor o seu pensamento em análises críticas ao social- e, devido 

ao reconhecimento dos seus estudos sobre o Brasil, conseguiu participar de cargos técnicos no 

Estado brasileiro, especialmente a partir de 1930 com Getúlio Vargas. 

À medida que o autor fluminense conseguiu obter reconhecimento da legitimidade da 

sua fala e posicionar-se na hierarquia social como especialista, a inserção social das suas 

ideias ocorreram de forma semelhante ao que Marilena Chauí denominou de “discurso 

competente”: 

O que é o discurso competente enquanto discurso do conhecimento? Sabemos que é 

o discurso do especialista, proferido de um ponto determinado da hierarquia 

organizacional. Sabemos também que haverá tantos discursos competentes quantos 

lugares hierárquicos autorizados a falar e a transmitir ordens aos degraus inferiores e 

aos demais pontos da hierarquia que lhes forem paritários. [...] Enfim, também 

sabemos que se trata de um discurso instituído ou da ciência institucionalizada e não 

de um saber instituinte e inaugural e que, com conhecimento instituído, tem o papel 

de dissimular sob a capa da cientificidade a existência real da dominação. (CHAUÍ, 

M., 1982, p. 11). 

 

 Neste sentido, concordamos com Venâncio (2003, 2007) sobre a importância dos 

artigos de Oliveira Vianna, inclusive dos seus prefácios, para a (auto)construção da sua 

representação como intelectual e a consequente possibilidade de acesso às funções técnicas 

estatais. 

Ainda que os artigos de Oliveira Vianna tenham sido publicados em jornais de grande 

circulação, o público em potencial dos seus textos seriam intelectuais minimamente versados 

no assunto tratado. Isto é indicado não apenas pelo estilo de escrita, mas também pelos temas 

e pela forma como foram abordados. À título de exemplificação, o articulista tinha por hábito 

citar autores do campo científico sem situá-los na exposição para o grande público, o que 

dificultaria a leitura do maior número. 

A diversas temáticas foi considerável na produção do Oliveira Vianna articulista, 

passando por questões mais cinscunscritas ao Brasil ou região/Estado/Cidade em específico 

até macro-análises que abordaram o povo brasileiro, as Américas, a Europa e as suas relações 

politíco-internacionais. 

 Pensamos que os textos do autor fluminense publicados em jornais podem ser 

entendidos através do mesmo prisma analítico proposto por José Murilo de Carvalho ao 

estudar a obra de Oliveira Vianna na forma de livro, afirmando que a sua pretensa 

objetividade, expressa inclusive em vários títulos dos seus livros e vastamente nas suas 
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considerações metodológicas, não “devem ser levadas a sério”, pois são “um tributo, talvez 

automático, ao cientificismo do século XIX. Não é difícil mostrar que ele próprio não 

acreditava nisto” (CARVALHO, J., 1993, p. 16). Assim, para Oliveira Vianna, “a história 

deveria ser escrita com o cérebro e com o coração. Na verdade, concluía, era o lado de ficção, 

era o lado artístico, que conferia fascínio à história”. (Ibidem). 

Em todos os artigos que analisamos a relação entre objetividade e passionalidade 

estavam presentes, como ao criticar os seus críticos, comumente, com depreciações que 

excediam os limites da crítica propriamente científica adentram o campo da moral e da ética, 

inclusive ficcionando cenários e atitudes em historietas depreciativas e que tentavam não 

apenas convencer o leitor da falta de legitimidade do criticado no campo cientifico, mas 

também objetivava tocar os corações do público com uma narrativa concisa e emotiva. 

O léxico “ora” nos seus textos, seja nos livros seja nos artigos de jornais, constitui um 

indício desta passionalidade na escrita de Oliveira Vianna, pois foi adotado, comumente, 

quando o autor fluminense estava se contrapondo a uma ideia ou a um autor, pretendendo 

evidenciar, cientificamente, que a sua fala “diagnostica” e “prognostica” legitimamente, em 

poucas palavras, diria o que é e o que deveria ser o Brasil. 

Considerando o alto grau de relação positiva entre os livros do saquaremense e os seus 

artigos, como procuramos demonstrar ao longo da nossa análise, entendemos que os seus 

escritos poderiam ser, grosso modo, pensados em dois momentos:  

I - o primeiro quando o autor não tinha contato com a obra de Alberto Torres, como 

chamou a atenção em recente dissertação de mestrado, Antonio da Silveira Brasil Jr (2007), 

defendendo o liberalismo e a sua adoção entre nós; 

II - num segundo momento, no qual passou a criticar esta doutrina e a problematizar a 

sua adoção irrestrita em terras brasileiras.  

Apesar desta periodização da obra do autor fluminense, pensamos que mesmo após as 

suas mais severas críticas ao liberalismo no Brasil, alguns componentes desta doutrina 

continuaram a ser valorizados, inclusive defendidos, até o fim da sua vida, como as liberdades 

civis e o direito praticamente incondicional à propriedade privada. Outro componente 

doutrinário liberal, a noção de vontade/iniciativa individual como propulsora da sociedade 

esteve presente, muito fortemente, nos seus primeiros artigos, datados da década de 10 do 

século XX. Esta importância atribuída à vontade foi sendo dispersada, ao longo do tempo, na 

obra de Oliveira Vianna. 
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A inclusão de uma nova variável analítica para entender o povo brasileiro, a vontade, 

inclusive por sua dimensão caracteristicamente irracionalista, complexifica o pensamento de 

Oliveira Vianna, pois não se adéqua às atribuições generalizantes que lhe fazem no que 

respeita à organização social, caracterizando-o como, simplesmente, um autor que propunha 

impor à sociedade mais ampla os seus ideais políticos via Estado, numa ação meramente 

“pelo alto” e compreendendo o nosso povo, por conseguinte, como “ausente” e “amorfo”. 

Ainda que nos textos posteriores a meados da década de 10 do século XX o autor em questão 

concedeu maior importância ao Estado como organizador privilegiado da sociedade mais 

ampla, não nos permite compreendê-lo pela simples noção de imposição de ações “pelo alto”. 

Outro ponto importante que corrobora esta nossa firmação é a questão da participação 

altamente ativa, via livros e artigos jornalísticos, no processo de construção do mito 

bandeirante
300

: a invenção de um pretérito de São Paulo, como de qualquer outro, teve 

objetivo políticos, ao legitimar a representação do “típico” paulista e seu passado 

“aventureiro” e “desbravador”, na linha de Alfredo Ellis Jr., concedia ao povo brasileiro, 

ainda que não como um todo, não apenas a possibilidade, mas a experiência societal movida 

pela “iniciativa” e pela “vontade”. O livro PMB volume I é um exemplo disto, além dos 

artigos que trataram especialmente da questão dos “paulistas antigos”. Ambas são publicações 

escritas, em especial, à partir de meados da década de 10 a década de 20 do século passado, 

amalgamando conclusões autoritárias com certa valorização de componentes liberais que 

caracterizaram o nosso o povo pelo prisma da positivação da iniciativa privada. “Amorfismo” 

e “iniciativa privada” são ideias completamente díspares do ponto de vista prático e teórico. 

Mesmo nos momento de maior ênfase na ação estatal e nos momentos em que 

afirmou, explicitamente, que o povo aqui seria ausente, não nos indica que fossem afirmações 

categóricas e monolíticamente representativas do seu pensamento, mas seriam muito mais 

assertivas retóricas de um inconformado com os rumos da República do que propriamente 

expressões fidedignas das nuances da sua obra como um todo. 

 A conciliação de componentes liberais no autoritarismo de Oliveira Vianna e a sua 

relação com o Brasil do “dever ser”, coloca-nos outra questão: quais seriam os limites das 

duas interpretações mais recorrentes acerca deste autor, quais sejam, as que o caracterizam 

como partícipe do “autoritarismo instrumental” e, de outro, as que sustentam o seu 

“antiliberalismo”? 
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 O texto “Partida da monção: modos de (re) ler o mito bandeirante”, de Emerson Dionisio, é um artigo 
interessante sobre a construção do mito bandeirante através de uma crítica às leituras do Museu Paulista 
acerca da tela “Partida da Monção”, de Almeida Júnior. 
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A noção de “autoritarismo instrumental” originou-se na análise de Wanderley 

Guilherme dos Santos (1978) ao tratar de uma corrente do pensamento brasileiro, do qual 

faria parte Oliveira Vianna, que defenderia a adoção de meios autoritários para alcançar fins 

liberais. 

Geralmente, os que se posicionam criticamente acerca da ideia de autoritarismo 

instrumental para pensar Oliveira Vianna, asseveram que este seria um antiliberal, 

questionando a viabilidade de alcançar fins liberais por vias autoritárias. Críticos desta 

perspectiva analítica ou não, inúmeros estudos caracterizam Oliveira Vianna e a sua obra 

como antiliberais; não tratamos de citar a maioria destes estudos, mas podemos fazer 

referência a alguns dos relativamente mais recentes na literatura nacional e estrangeira, como 

Rogério Dultra do Santos (2010) no artigo “Oliveira Vianna e a origem corporativa do estado 

novo: Estado antiliberal, direitos sociais e representação política”, Juarez Guimarães (2001), 

em “A trajetória intelectual de Celso Furtado”, Hélio Mário de Arruda e Carlos Vinicius 

Costa de Mendonça (2006), em “Oliveira Vianna: Ideologia social autoritária”, Joan L. Bak 

(1983), em “Cartels, Cooperatives, and Corporatism: Getulio Vargas in Rio Grande do Sul on 

the Eve of Brazil's 1930 Revolution”, e o artigo "autoritarismo instrumental ou estatismo 

autoritário? (considerações sobre o pensamento político de Oliveira Vianna)", de Ricardo 

Silva, apresentado III Encontro da ABCP, realizado em Niterói, na Universidade Federal 

Fluminense, em julho de 2002. Quanto aos textos, publicados no fim do século passado e que 

entendem Oliveira Vianna, “A força e a fraqueza do argumento anti-liberal democrata: A 

crítica à Primeira República em Oliveira Vianna, Sérgio Buarque de Holanda e Vitor Nunes 

Leal”, de Fernando Luiz Abrucio (1992), “A ideologia da modernização em Gilberto Freyre e 

Oliveira Vianna”, de Carlos Henrique Davidoff (1982), o livro Ideologia autoritária no Brasil 

1930/1945, de Jarbas Medeiros (1978) e “The Historiography of Brazil, 1889-1964: Part I”, 

de Thomas E. Skidmore (1975), constituem algumas referências importantes. 

Se os textos de Oliveira Vianna possibilitam a interpretação do autoritarismo 

instrumental
301

 pela tensão entre os componentes liberais e autoritários numa conformação 

voltada para a construção de uma democracia brasileira, tal como expressa, por exemplo, em 

Direito do trabalho e democracia social (1951), o mesmo não ocorre com as afirmações 
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 Não tratamos de fechar a questão sobre a possibilidade de Oliveira Vianna ter pretendido alcançar fins 

liberais por meios autoritários porque a sua obra é repleta de tensões e conciliações que, em dados momentos 

pendem para o “autoritarismo instrumental” e outros não. Nossa questão é problematizar as interpretações 

sobre Oliveira Vianna no que se refere à conciliação, ou não, de componentes liberais em seus argumentos 

“diagnósticos” e “prognósticos”. 
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acerca de um Oliveira Vianna antiliberal, pois, a sua obra como um todo e, mais 

especificamente os seus artigos de jornais, é muito mais complexa no que respeita à sua 

posição concernente ao liberalismo. Em linhas gerais, Oliveira Vianna oscilou da adesão ao 

liberalismo entre nós para uma crítica a sua adequação irrestrita ao Brasil; a questão do autor 

era a relação desta doutrina ao povo brasileiro e não julgá-la ou avaliá-la per si. 

Oliveira Vianna não foi um antiliberal, mas, contrariamente, aceitou várias dos 

postulados do liberalismo
302

 em diversos momentos da sua obra – por ex. a valorização da 

organização inglesa, interna e externa a este País, e.g., via ações imperialistas; “tolerância” 

entre os indivíduos, preocupação com a coação e a representatividade social discrepante de 

determinados grupos sociais, mormente os “clãs”, com relação à sociedade mais ampla e, 

consequentemente, aos indivíduos que a compõe; “anti-totalitarismo”, preocupando-se com os 

limites da ação do Estado em relação à sociedade global e a limitação da discricionariedade 

dos poderes executivos e legislativos, por dispositivos legais, através de um judiciário forte. 

 Pensar Oliveira Vianna pela noção de possibilidades em tensão parece mais adequada 

que a “oposição e/ou contradição” que geralmente se lhe atribui, seja de um liberalismo no 

“jovem Oliveira Vianna” seja de um completo autoritarismo, per si contrário ao liberalismo, 

como se esta última doutrina não permitisse um plasma, em casos particulares, de alguns dos 

seus componentes ao autoritarismo e vice versa. Ambas as noções podem ser amparadas no 

conceito de “autoritarismo instrumental”. Ao caracterizar o Saquaremense como “antiliberal”, 

o prefixo “anti” anula, completamente, a possibilidade de amalgamentos e conciliações entre 

as algumas ideias gestadas no âmago de doutrinas dessemelhantes. 

Propomos, portanto, uma terceira perspectiva de análise que, de um lado, se opõe ao 

unitarismo das críticas que associam o autor de PMB a um “antiliberalismo” e mesmo ao 

“anti-democratismo” e, de outro, mantém a ideia de valorização, por parte do Saquaremense, 

de alguns postulados básicos do liberalismo, mas, sem atribuir a certeza de um fim completo 

ou majoritariamente liberal para o Brasil como um objetivo, como aponta dos defensores do 

“autoritarismo instrumental”.  Pensamos que o autor em questão não expressou uma certeza, 

ao longo de sua obra em livros e jornais, relativa ao fim liberal, o máximo que se aproximou 

de uma proposta sócio-política e institucional mais elaborada foi através da democracia 

autoritária e corporativa sem, contudo, deixar claro, recorrentemente e ao longo de toda a sua 
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 A importância da iniciativa privada em Oliveira Vianna teria diminuído à partir do fim da década de 20 e ao 

longo da década de 30 do século XX, passando a conceder cada vez maior importância ao estado como 

ensejador da ação coletiva sem, contudo, absorver o indivíduo no Estado, ao propor uma saída pedagógica e de 

longo prazo. 
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obra, que pretendia utilizá-la como um meio para alcançarmos uma democracia de corte 

liberal. Nossa perspectiva não anula esta última possibilidade, mas a trata com maior 

contemporização. Aproximamo-nos, com relativizações
303

, do que Ricardo Luiz de Souza, no 

artigo “Oliveira Viana, democrata?”, pretendeu ao chamar a atenção para a não rotulação, 

especialmente pelas ideias de “antiliberal” e “antidemocrata”, do autor em tela, enfatizando, 

ainda, o caráter histórico do seu escrito: 

[...] o caráter antiliberal e antidemocrático de sua [Oliveira Vianna] obra é mais 

complexo: apesar de propor, a partir dos anos 30, a substituição da democracia 

representativa pelo corporativismo, fica claro, em toda sua obra, um tom de lamento 

quanto à inexistência das características políticas e sociais que tornariam possível a 

adoção de um regime liberal no Brasil. Essa constatação levou-o, é claro, ao 

autoritarismo, mas tornou-o, também, um nostálgico de um liberalismo que, por 

inviável, segundo ele, nunca chegou a prevalecer no país. E quanto a seu aspecto 

antidemocrático, não vejo por que suspeitarmos de Viana quando ele se afirma um 

democrata: essa crença é sincera; apenas a democracia corporativa por ele defendida 

é hoje englobada – acertadamente – em uma concepção de autoritarismo. Mas as 

concepções, como os tempos, mudaram. (SOUZA, R. L., 2001, p. 124). 

 

Na obra do autor fluminense, seja em livros ou em artigos, podemos notar certa tensão 

entre a objetivação de um espaço público completamente secularizado, no qual o político seria 

um lugar de completa autonomia, e a possibilidade de incursão de valores religiosos como 

guia para a ação política.  

Utilizando uma terminologia weberiana (1970), poderíamos afirmar que político 

desejável em Oliveira Vianna, ao menos no decorrer da Segunda Guerra Mundial, seria uma 

tensão entre o homem que se orienta por uma ética das convicções de cariz católica, fundada 

na crença moral como um fim em si mesmo, e na ética das responsabilidades, baseada 

unicamente nos interesses estatais. 

No campo da ciência, a religião também deveria ter o seu espaço, para Oliveira 

Vianna: ciência poderia ter uma ética baseada em valores religiosos. Para o Saquaremense, 

este conjunto de comportamentos esperados não iria de encontro com a objetividade 

científica. Assim, ainda que, nuns momentos expressa ampla valorização de um cientificismo 

positivista quanto ao método, noutros concede considerável importância aos valores 
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 Neste artigo, Souza perpassou por vários pontos da obra de Oliveira Vianna e que não pretendemos tratá-la 

neste momento. Ao que nos interessa aqui, distanciamo-nos do primeiro articulista em sua afirmação 

concernente à “inviabilidade” da democracia liberal no Brasil e a restringir a valorização de componentes da 

dogmática liberal à “nostalgia” do autor fluminense. Contrariamente, como demonstramos, este último não 

apenas valorizou, mas também entendia como princípio basilar das suas propostas políticas, alguns 

componentes liberais, como através da adoção, por exemplo, das noções de “tolerância” e “antitotalitarismo”, 

além da preocupação com a limitação dos poderes, e.g., por um judiciário proeminente e “independente”, 

ainda que possibilitando maior discricionarismo ao executivo. 
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religiosos. Devido à alta correlação entre o Oliveira Vianna articulista e o escritor de livros, 

podemos nos valer de uma passagem de IPB-2, no qual argumentava a desconfiança de 

Alberto Torres para com a Escola Social de Le Play por considerá-la católica. Oliveira Vianna 

argumentou que a ciência social poderia ser objetiva e impessoal, tal como a de Ratzel, e 

possuir uma “ética” católica, o que nos indica que a ciência e a religião poderiam confluir 

para uma verdade e seriam conciliáveis sem perdas dos seus critérios de cientificidades: 

Esta sua especial inclinação para os fatores geográficos e econômicos deveria levá-

lo [Torres] logicamente a aproximar-se da escola de Le Play [...] Esta aproximação, 

entretanto, não se deu - e isto me surpreendeu. Presumo que foi impedida por uma 

pequena suspeita, aliás, infundada. É que, como certa vez mesmo me confessou em 

confidência, Torres desconfiava que esta escola tivesse um objetivo oculto de 

propaganda clericalista: - e o clericalismo era um dos papões que mais atormentaram 

o espírito desse poderoso pensador. Julgamento falso, que surpreende ter surgido 

numa inteligência lúcida como a de Torres. Se é certo que a política desta Escola é 

católica; que católica é a sua ética; que é católica a sua filosofia social; é também 

certo que a sua ciência social é uma ciência social tão legítima, impessoal e objetiva 

como é a ciência de Ratzel - com a sua "antropogeografia" [...] confluir, como já 

estão confluindo, numa harmonização definitiva e num sincretismo geral. 

(VIANNA, O., 1999, p. 401-402). 

 

Com relação à linha temática raça, faremos duas considerações, uma contextual e 

outra particular ao caso do autor saquaremense. Apesar redundante, salientamos que Oliveira 

Vianna não escrevia solitário, mas em profundo diálogo com os intelectuais da sua época e 

que tiveram a sua formação escolar e acadêmica mais básica na virada do século XIX até o 

início do XX e que, muito recorrente, mas não unanimemente, utilizavam o léxico “raça” 
304

 

como recurso cognitivo para o entendido do homem, frequentemente pretendendo caracterizá-

lo como científico. 

Os artigos de Oliveira Vianna que utilizaram a categoria “raça” foram publicados em 

jornais de grande circulação, configurando um indício da cotidianidade do termo na época do 

autor. 

O Saquaremense utilizou o léxico “racismo”, como recurso desqualificador do outro, a 

partir de 1940
305

, aparecendo em nosso recorte, pela primeira vez, em 1943 no artigo “Duas 
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  Quando Oliveira Vianna utilizava a categoria raça, não julgava os indivíduos isoladamente, mas o que 

seriam as médias dos seus caracteres (des)favoráveis do ponto de vista racial numa nação e/ou comunidade. 

Isto lhe permitiu conformar o individualismo liberal, que fora maior em sua primeira fase, na década de 10, 

com as perspectivas raciais de determinação do homem, abrindo espaço para as vontades pessoais. 

305
 Noutro espaço (ALVES FILHO, s.n.), apresentamos uma pesquisa realizada em diversos dicionários de língua 

portuguesa e notamos que o termo “racismo” teria aparecido inicialmente por volta da década de 40 do século 

passado. Até então, a categoria “raça” era definida sozinha e sem menção á desqualificação dos que dela se 

apropriassem. Esta observação segue a linha de estudo proposta por Lilia Schwarcz, que menciona a escassez 

de estudos acerca da conciliação, no pensamento social brasileiro, do liberalismo com as teorias raciais no 

século XIX. À este respeito, afirmou a autora em tela: “[...] Ora entendidas como ‘subciência’, ora como cópias 
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concepções do ‘espaço vital’”, publicado no A Manhã, em 23 de abril deste ano. Esta data não 

é casual, pois coincide com o agravamento das críticas ao nazismo, mormente no seu uso da 

categoria “raça” como justificava de dominação política. Os riscos sociais e biológicos deste 

termo pareciam cada vez mais evidentes e Oliveira Vianna buscou relativizá-lo e a condenar 

as ações e pretensões hitlerianas de domínio e massacre
306

. Em termos de marcos históricos, 

somente próximo do falecimento do autor, convencionou-se internacionalmente, através da 

Declaração das Raças da UNESCO, o fim do uso do referido termo para o entendimento do 

ser humano
307

. 

Apesar de utilizar a categoria raça para o entendimento do nosso povo, Oliveira 

Vianna, já na década de 20 do século passado
308

, apontou para o que chamou de “preconceito 

da mestiçagem”, chamando a atenção para a discriminação, na sociedade brasileira - que seria 

formada pelo caldeamento dos tipos negro, branco e índio - dos mestiços. Estes, inclusive, 

introjetariam esta discriminação de forma a identificar-se como branco nos censos da época, 

prejudicando uma identificação mais precisa do nosso povo. Ainda sem utilizar a ideia de 

“racismo”, o autor fluminense mencionou um dos pilares deste termo que seria construído ao 

longo das décadas subsequentes. A ideia de uma discriminação de homens pela tonalidade da 

pele afasta-se da ideia que seria consagrada pelo Gilberto Freyre de Casa Grande & Senzala 

[1933] sobre a harmonia étnica na sociedade brasileira. 

Se considerarmos a totalidade dos artigos analisados neste trabalho como 

representativa do universo da obra de Oliveira Vianna, o fato do termo “raça” ter sido um dos 

                                                                                                                                                         
desautorizadas do imperialismo europeu, as teorias raciais de larga vigência no período foram condenadas 

antes de serem compreendidas em sua oportunidade e especificidade no âmbito de sua época.” (SCHWARCZ, 

L., 1995, p. 15). 

306
 Por exemplo, esta crítica ocorreu através da ideia de “Pangermanismo” como novo tema em Oliveira 

Vianna. O liberalismo anglófilo do autor continuou a ser expresso, com mais frequência, após a II Guerra 

Mundial e o desenvolvimento do nazi-fascismo. 

307
 Sabemos, contudo, que a categoria raça continua presente, ainda que de forma velada, em nossa sociedade 

e, com perigosas implicações nos trabalhos científicos, por exemplo, na área de genética. A chamada 

sociobilogia, que reúne um conjunto de estudos na área da saúde, com temas como longevidade, pureza e 

busca de aperfeiçoamento das “qualidades” humanas, possibilitando aos indivíduos escolher uma prole X em 

detrimento de uma Z através de recursos de seleção genética de caracteres humanos. Este campo é um 

exemplo de como explicações sociais, concernente ao campo sociológico, estão sendo abarcados por 

“entendimentos” biológicos e psico-biológicos. Seria um perigo de re-atualizarmos as divisões entre os homens 

proveniente da categoria raça, como aponta Mozart Linhares da Silva (2009), organizador do livro Ciência, raça 

e racismo na modernidade. 
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 Referimo-nos ao artigo “Raça e pesquizas estatísticas”, Correio Paulistano, 25/set./1926, de Oliveira Vianna. 
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assuntos mais publicados pelo autor deve-se, de um modo mais amplo, à recorrência do uso 

desta categoria enquanto cognitivamente relevante para o entendimento dos fenômenos 

sociais em sua época, principalmente nos anos da sua formação inicial, nas primeiras décadas 

do século passado. A categoria raça não tem a mesma importância explicativa em todos os 

artigos nos quais foi usada como um fator de pretensa compreensão do nosso povo, 

permitindo um espaço consideravelmente vasto para as explicações de caráter sociológico. O 

autor fluminense é reatualizado em nossos dias, num contexto no qual a ideia de raça foi 

abandonada do campo do socialmente aceitável, porque o espaço que concedeu às análises 

sociológicas foi criativamente elaborado de modo a provermo-nos de categoria heurísticas 

para o entendimento do nosso País, suas tensões formativas e impasses. Em poucas palavras, 

o autor fluminense pensou sociologicamente, de modo a nos fornecer um pensamento que 

prescinde de outras categorias também utilizadas à época, como as associadas às influências 

geográfica e biológica nos fenômenos sociais. Nesta senda analítica, de busca das 

especificidades de um autor sem aprisioná-lo em condenações superficiais, afirmou Gildo 

Marçal Brandão sobre a linhagem conservadora a que faz parte Oliveira Vianna: 

Independente do valor desta linhagem, hoje francamente minoritária, pode-se dizer 

que ela concedeu mais atenção à sociologia do que a ciência política de Oliveira 

Vianna e apenas precariamente enfrentou os problemas de organização e direção da 

sociedade e do Estado que sua reflexão pretendia resolver. [...] E se chega a ser 

ridículo o esforço acadêmico recente para tapar o sol com a peneira e minimizar o 

fato de que a obra [de Oliveira Vianna] é “cheia de preconceitos ideológicos” e de 

“uma vontade excessiva de adaptar o real a desígnios convencionais”, para usar os 

termos de Antonio Candido, cabe reconhecer que tanto o Brasil como as teses 

políticas que emergem de suas páginas, põem o dedo em algumas feridas e 

constituem um desafio à teoria e à prática da construção da democracia no País. 

(BRANDÃO, G., 2007, p. 70-71). 

 

 O tema do corporativismo em Oliveira Vianna foi tratado centralmente no livro 

autoritarismo e corporativismo no Brasil: Oliveira Vianna & companhia, de Evaldo Vieira. 

Neste o autor perpassa por algumas das principais influências estrangeiras no Saquaremense, 

especialmente Mihail Manoilesco. A nossa análise dos artigos do autor fluminense 

possibilitou-nos identificar dois momentos do seu corporativismo, indo de encontro ao que 

geralmente lhe é atribuído, um único momento pós-1930: 

I - por estar engajado fortemente à doutrina liberal na primeira década do século XX, o 

articulista em questão concebia a adoção, entre nós, de um corporativismo, nos termos de 

Philippe Schmitter (1974) mais próximo ao societal, valorizando a iniciativa privada como 

meio privilegiado da ação coletiva, secundarizando a ação estatal, na construção de 

representações de classe; 
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II - após o contato com a obra de Alberto Torres, o liberalismo brasileiro em prática na 

época foi progressivamente sendo mais criticado pelo articulista, que direcionou maior 

atenção à ação estatal como veículo mor, privilegiador da ação coletiva, secundarizando, sem 

desconsiderar, a ação da iniciativa privada, aproximando-se, portanto, do corporativismo 

estatal. Este segundo momento pode ser fortemente demarcado nos artigos posteriores, 

especialmente, aos anos de 1920. Este segundo momento constitui, geralmente, um 

denominador comum para tratar do “Oliveira Vianna” como todo. Em exemplo desta 

generalização autoral está presente na ideia de “semeador” utilizada por Luiz Guilherme Piva 

(2000, p. 68), na qual o autor fluminense prognostica um estado forte contra os 

“determinismos negativos” do nosso povo, principalmente a insolidariedade. 

A partir da participação do Saquaremense no MTIC em 1932, ele intensificou as suas 

leituras sobre a temática, refletindo em maiores e mais detalhados diagnósticos e prognósticos 

acerca do corporativismo no Brasil. 

Ainda no interior deste segundo momento do corporativismo em Oliveira Vianna que, 

aos termos de Schmitter (1970) denominamos de estatal, já mais ao fim da sua vida, 

especialmente no decorrer da II Guerra Mundial, o autor objetivou distanciar o corporativismo 

enquanto doutrina das suas experiências singulares
309

, principalmente a alemã e italiana num 

momento de aumento das críticas às ações estatais destes países. 

Como apontamos no capítulo 1, o corporativismo é, ainda hoje, reatualizado em nosso 

país, mesmo que, discursivamente, não empreguemos esta nomenclatura para definir as 

nossas experiências corporativas. Podemos citar, além do arranjo sindical, a representação de 

classe no interior do nosso Parlamento, formando “bancadas” específicas para atender a 

interesses determinados pela sua base de apoio social, constitui mais uma manifestação da 

relevância deste tipo de organização na vida brasileira. 

Interessante notarmos que, na tentativa de re-significação das nossas experiências 

corporativas, os veículos da grande mídia costumam restringir o uso do termo “corporação” 

ao seu uso costumeiro na língua inglesa, às “corporations”, às grandes empresas, pouco 

mencionando o caráter corporativo das nossas associações de classe, do governo e do 

Parlamento. 

Um tema pouco lembrado da obra de Oliveira Vianna diz respeito à melhor 

distribuição de terras à população desprivilegiada economicamente: a pequena propriedade e 
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 O livro Lições sobre o Fascismo, o historiador Palmiro Togliatti (1978), é uma referência básica acerca da 

relação entre fascismo e corporativismo, contextualizada historicamente. 
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o seu potencial para a solidariedade social, inclusive democrática, tiveram espaço, ainda que 

expressamente pequeno. Esta distribuição ocorreria sem prescindir do direito de propriedade 

privada, porque as terras devolutas públicas seriam as utilizadas para este reformismo sócio-

territorial. 

A educação elitista permeou os artigos de Oliveira Vianna e a sua obra em livro e 

visava à formação democrática, à construção de um mito vivido do Estado-nação
310

 e à 

especialização do saber. O modelo de escola e ensino superior no Brasil, ainda que com 

atenuações, principalmente nos últimos 10 anos, prossegue similar ao que determinados 

grupos político e intelectuais propalavam na época do Saquaremense, por ex., ao restringir o 

acesso da massa via processos seletivos visando a formação de “elites” técnico-dirigentes. A 

permanência, em partes, deste modelo serve-nos de indício da representatividade social deste 

pensamento na época de Oliveira Vianna e na atualidade, com as devidas contemporizações 

temporais, teóricas e terminológico-discursivas, enquanto componente cognitivo de 

entendimento, mormente dos cursos superiores, entre nós. 

Desde os primeiros artigos até os da década últimos analisado, perpassando por um 

período de mais de três décadas, a preocupação com a solidariedade social foi uma constante, 

portanto conciliando-se com o seu momento de maior proximidade com a doutrina liberal até 

o de maior autoritarismo sociopolítico. 

Comumente a participação do Saquaremense no Estado é definida apenas no seu viés 

de defesa dos governos varguistas, contudo, observando atentamente, podemos identificar 

algumas críticas ao Estado pós-30. Aliando esta característica com a sua escrita em jornais 

tradicionalmente opositores de Vargas, ainda que num momento de cerceamento das 

liberdades civis, demonstra certa autonomia intelectual com relação ao regime vigente. 

Todas as temáticas, ou a maior parte delas, estudadas por Oliveira Vianna e 

apresentadas na forma de artigos de jornais e, posteriormente em livros, estavam ligadas a sua 

preocupação em construir no Estado-nação brasileiro. Tal como argumentou Benedict 

Anderson (2008, p. 71-83), entendemos que os jornais tiveram e tem importância na 

construção e manutenção do mito nacional, por exemplo, ao conferir uma identidade aos 
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 A ideia de um mito como invenção histórica e crença viva em nosso cotidiano é uma abordagem presente, 

por exemplo, no livro O mito das nações: a invenção do nacionalismo, de Patrick J. Gear e no Comunidades 

imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo, de Benedict Anderson (2008).  A este 

respeito, afirma Gear: “[...] mesmo que estas comunidades [nações] sejam em certo sentido imaginadas, elas 

são bem reais e muito poderosas: todos os fenômenos históricos importantes são de certa forma psicológicos, 

e os fenômenos mentais – do extremismo religioso à ideologia política – provavelmente mataram mais gente 

do que qualquer outra coisa [...]” (GEAR, P., 2005, p. 29). 
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“anônimos” consumidores desta mercadoria e a propalar, nacionalmente, um mesmo conjunto 

de notícias dispostas interessadamente, servindo como uma “janela de observação” para os 

demais países. Neste sentido, O autor fluminense, ao criticar e propor uma forma específica 

de Nação em nossos diários do século passado contribuiu, ao seu modo, para a consecução do 

Estado-nação como mito vivido e não mais, apenas, nas mentes de alguns intelectuais. 
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ANEXOS 
Imagem - I 

 
              Fonte: Arquivo Múcio Leão - Academia Brasileira de Letras 

 

Carta do 1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro dirigida ao 

Presidente da Academia Brasileira de Letras por ocasião da escolha de Oliveira Vianna para 

integrar esta “Casa”. 
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Imagem - II 

 
       Fonte: Casa Oliveira Vianna 

 

Calendário de Oliveira Vianna em seu último movimento, marcando o falecimento do autor. 
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Imagem – III 

 

 
                  Fonte: Casa Oliveira Vianna 

 

Reprodução do original “O sindicalismo e o corporativismo do mundo do após-guerra”. A 

Manhã. Rio de Janeiro, 03/set./1943. Notar os grifos e anotações de Oliveira Vianna visando 

a sua posterior publicação como parte do capítulo VII - “Sindicalismo e corporativismo no 

mundo pós-guerra” de POPD.   
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periódicos, que não constituem nossa fonte de pesquisa neste trabalho. 

http://www.achegas.net/
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