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RESUMO 

 

O presente artigo, busca confirmar a hipótese da existência de uma 

Metateoria do Liberalismo no Pensamento Político Brasileiro. A partir disso, 

evidenciar as suas principais características e os fatores que fazem essas teorias 

tão singulares, instigando a reflexão acerca de autores renomados no campo da 

Ciência Política brasileira e liberal, tais como: Oliveira Vianna, Wanderley Guilherme 

dos Santos e Luiz Werneck Vianna, que foram escolhidos como objeto de estudo 

deste trabalho. Tendo em vista que essa produção intelectual se encontra em um 

país com uma opinião pública diversificada, localizado na periferia do sistema 

capitalista, muitas das teorias recebidas pelos nossos intelectuais derivam de 

contextos diferentes, gerando assim uma dificuldade de adesão e reprodução literal 

dessas mesmas. 

Palavras-Chave: Pensamento Político Brasileiro; Liberalismo; Metateoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This article attempts to confirm the hypothesis of the existence of a 

metatheory of liberalism in Brazilian political thought. From this, evidence features 

and factors that make these theories so unique, instigating reflection on renowned 

authors in Brazilian and Liberal Political Science’s field, such as Oliveira Vianna, 

Wanderley Guilherme dos Santos and Luiz Werneck Vianna, who were chosen as 

the object of study of this work. Considering that this intelectual production takes 

place in a country with a broad public opinion, located at the periphery of the 

capitalist system. Many of the theories received by our intellectuals derive from 

different contexts, thus generating a difficulty of adherence and equal literal 

reproduction. 

 

Key words: Brazilian Political Thought; Liberalism; Metatheory. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como cerne, trazer a lume as discussões e 

fundamentos das raízes do liberalismo no pensamento Político-social brasileiro, 

com escopo voltado para o contexto organizacional (metateoria) de tais 

fundamentos, ou seja, toda a parte referente a uma adesão social e econômica 

de determinada teoria, e a capacidade de sua “reprodução” em determinado 

contexto. Tomaremos como ponto de partida, a definição de F. Vandenberghe 

(1966) acerca da metateoria, que se define: “Como o nome indica, metateoria é 

a teoria “que vem depois e versa sobre a teoria social e a teoria sociológica 

[...]”. Em sua versão mais simples, a metateoria consiste em um “exercício de 

mapeamento das pressuposições e proposições gerais “(Weltanschauungen, 

hipóteses de mundo, paradigmas, interesses de conhecimento, preconceitos e 

pré-noções etc.)”. Com a noção de metateoria determinada em nosso estudo, 

faz-se necessária a discussão da pertinência de tal estudo. 

A pertinência do tema abordado é encontrada na necessidade de se 

fazer tal discussão metateórica do tema acima, tanto para desenvolvimento da 

Ciência Política quanto para nos dar uma visão mais ampla de como esse 

movimento carrega características próprias exprimidas pelas construções de 

países periféricos. Como nos fala Christian Lynch: 

 

Um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento consistente da 
disciplina nos dias atuais reside, a meu ver, na falta de uma reflexão 
metateórica sobre o seu estatuto, que deveria passar por uma 
discussão dos fundamentos sobre os quais a disciplina se encontra 
ancorada.” (Lynch, 2013: 729) 
 
 

Ele complementa: 

 

Uma reflexão de cunho metateórico, na forma de uma história da 
história do pensamento político-social brasileiro, permitiria romper 
com o naturalismo que predomina os estudos da área, identificar os 
eventuais problemas existentes e apontar os meios para sua 
resolução.” (Lynch, 2013: 730) 
 

 

Antes de tentarmos delimitar a definição de liberal e de liberalismo que 

este trabalho seguirá, uma discussão se faz pertinente. Apoiada nos escritos 

de Christian Lyhch “Porque pensamento e Não Teoria?”, essa discussão se 
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torna relevante na medida em que exprimiu uma marca muito evidente em toda 

a construção do Pensamento Político-social Brasileiro, e para além disso, é 

possível afirmar que toda construção teórica Ibero-Americana tenha essa 

mesma característica em sua formação. 

Em suma, toda produção intelectual de países não centrais, ou seja, 

periféricos, é tida como de caráter inferior a discussões estabelecidas em 

países “desenvolvidos”. O uso do termo “Pensamento” no lugar de “Teoria” se 

dá pela inferiorização de toda a produção intelectual nesses países. Toda 

“Teoria” criada nesses lugares é concebida como “pensamento” ao mesmo 

passo em que toda discussão advinda dos países centrais é tida como “Teoria” 

e amplamente difundida. 

Segundo Lynch, isso de da porque: 

 

[...] no Brasil, suas elites sempre consideraram seus produtos 
intelectuais mais ou menos inferiores àqueles desenvolvidos na 
Europa e nos Estados Unidos, em consequência de uma percepção 
mais ampla do caráter periférico do seu país. (Lynch, 2013: 731) 
 

 

Em seguida, ele complementa: 

 

A internalização desta condição de inferioridade, na forma de um 
sentimento de exclusão do “mundo civilizado”, ou de sua inserção 
nele numa condição subalterna, se refletiu no pouco caso 
demonstrado pelas elites dos países periféricos ao pensamento 
produzido por elas mesmas, comparado aquelas elaboradas nos 
países centrais. (Lynch, 2013: 743) 

 
 

A partir deste ponto, tentaremos destacar uma representação da 

vertente liberal para usarmos como instrumento de identificação do liberalismo 

no Pensamento Político-social Brasileiro. Tomaremos por referência nesta 

tarefa o trabalho de José Guilherme Merquior (1941-1991) intitulado 

“Liberalismo. Antigo e Moderno”. 

Merquior, um liberal apaixonado, como esclarece em seu prefácio, tenta 

elaborar uma historiografia do liberalismo, desde os primórdios do movimento 

liberal, o que ele irá denominar “protoliberalismo” que exprime as 

características mais primárias do Liberalismo até o “neoliberalismo” de Misses 

e Hayek até os mais atuais com o “neocontratualismo” de Bobbio e Nozick. 
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A partir de sua obra, pudemos constatar que existem Liberalismos e não 

apenas um Liberalismo universal, e "Para sugerir uma teoria do liberalismo, 

antigo e moderno, deve-se proceder a uma descrição comparativa de suas 

manifestações históricas." (p. 30) Por mais que eles tenham suas relações e 

características que se aproximam, eles também tendem a ser totalmente 

avessos uns aos outros. 

Para Merquior (1991, p.34) o liberalismo é pautado em duas frentes: 

liberdade e autonomia. Assim sendo, respectivamente: "Portanto, a liberdade 

social pode ser definida como “a ausência de constrangimento e de restrição”" 

e "Autonomia é, portanto, estar livre de coerção: implica que os outros não 

impeçam o curso de ação que escolhemos".  

O pensamento liberal se dava a partir de dois segmentos e/ou níveis. 

Assim sendo: 

 

Em sua idade de ouro, o século XIX, o movimento liberal atuava em 

dois níveis, o nível de pensamento e o nível da sociedade. Consistia 

num corpo de doutrinas e num grupo de princípios que sustentam o 

funcionamento de várias instituições, algumas antigas (como 

parlamentos) e outras novas (como liberdade de imprensa).  

(Merquior, 1991: 31) 

 

 

Deste modo: “A luta formativa do liberalismo foi a reivindicação de 

direitos – religiosos, políticos e econômicos – e a tentativa de controlar o poder 

político. " (1991, p 47). Assim temos o liberalismo formulado em três grandes 

berços. A escola inglesa que vai de Locke a Bentham e Mill que tem como foco 

a liberdade, esta sendo existente na ausência da coerção. A segunda escola é 

a Francesa, embasada nos escritos de Rousseau. O autor genebrino destacou 

“uma poderosa retórica em defesa da liberdade política ou democrática contra 

o caráter odioso do privilégio – algo que os primeiros liberais como 

Montesquieu não estiveram acima de sustentar. “(Merquior,1991: 41). 

A última escola, mas não menos importante foi a escola alemã. 

Constituída por um pensamento mais voltado para a educação: “Educar para a 

liberdade, e libertar para educar – esta era a ideia da Bildung, a contribuição 

Goethiana de Humboldt à filosofia moral. " (Merquior,1991: 41) 



16 
 

 

Em resumo: 

 

[...]a teoria inglesa dizia que a liberdade significava independência. O 
conceito francês (de Rousseau) consistia em que liberdade e 
autonomia. A escola alemã replicou a isso que a liberdade é 
realização pessoal. O ambiente político da teoria francesa residia no 
princípio democrático; e o da teoria alemã era o Estado “orgânico”, 
uma mistura de elementos tradicionais e modernizados. (Merquior, 
1991: 42) 
 

  

A partir desse imaginário político descrito e sintetizado por Merquior e 

Lynch, tentaremos traçar a organização da teoria liberal no pensamento 

Político-social brasileiro.  

O trabalho começa com a organização metateórica de tais discursos e 

suas interpretações, tomando como objeto de análise três autores: Oliveira 

Vianna, Wanderley Guilherme dos Santos e Luiz Werneck Vianna. Usaremos 

as ferramentas metodológicas e analíticas para estabelecer relações e salientar 

fundamentos compartilhados entre todas essas teorias. Portanto, Merquior se 

torna imprescindível para a determinação do que se pode considerar uma 

teoria liberal ou similar a ela, tanto em seus aspectos teóricos quanto nos 

práticos. A construção de um discurso liberal brasileiro no pensamento político-

social brasileiro é constituída necessariamente de discursos que pertencem 

aos autores acima citados, entre muitos outros. Esses serão nossos pilares 

fundamentais, tendo em vista as limitações de um trabalho tão ambicioso, que 

não pretende esgotar, de fato, o tema e hipótese aqui previamente elaborado. 

 

 

2 - METATEORIA DO LIBERALISMO EM OLIVEIRA VIANNA 

 

 

Neste tópico, tentaremos evidenciar a metateoria do liberalismo na obra 

do autor nascido em Saquarema (1883 – 1951). Iremos investigar como o 

liberalismo se desenvolve em “O idealismo da Constituição” (1927) de Oliveira 

Vianna. Muito se conhece sobre a vertente antiliberal caracterizada nesta 

referida obra, principalmente pelo contexto histórico em que ela foi realizada. 

Contudo, ainda existem correntes teóricas que defendem as reflexões de 
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Oliveira Vianna como não sendo “antiliberais”. Essa não é a hipótese deste 

trabalho. 

O estudo se baseia em observar os chamados “agitadores” que em sua 

essência, são os liberais propriamente ditos. Oliveira Vianna tem como foco 

principal o estudo da “opinião pública”: é ela que define o grau de 

“engajamento” e “esclarecimento” político do povo, e é ela que rege (ou deveria 

reger) a direção dos governos, a organização da opinião. Toda a sociedade 

democrática se baseia na opinião pública, ela é a bússola que norteia as 

sociedades em que temos o povo como regente do poder social. 

 

Todo mecanismo do regime estabelecido na constituição gira em 
torno dessa presunção central. O que ali se institui é, com efeito, o 
regime democrático: portanto um regime que deriva da “vontade do 
povo soberano”, manifestada pela “opinião pública”. (p.40) 
 
O conjunto dessas opiniões individuais forma a massa majestosa da 
“opinião democrática”, que elege os governos, que dirige os 
governos, que aplaude os governos, quando bons, e que também 
condena os governos, quando maus, isto é, quando desobedientes a 
dita opinião. (VIANNA, 1981: 41) 
 
 

No Brasil, o autor entende que essa opinião pública não se dá de forma 

organizada: “Ora, não há maior ilusão do que supor que no Brasil há opinião 

organizada.” (p.14). Ele atribui todo o fracasso das prerrogativas constitucionais 

a essa falta de “opinião organizada”, como podemos observar: 

 

Realmente, todo o fracasso do idealismo contido na constituição de 
24 de fevereiro tem, em síntese, esta causa geral: somos um povo 
em que a “opinião pública” na sua forma pratica, na sua forma 
democrática, na sua forma política, não existe. (VIANNA, 1981: 44) 
 
 

Em sua obra: “O Idealismo da Constituição” Oliveira Vianna (1883-1951) 

faz um exercício de reflexão acerca de todas as características teóricas que 

compõem a criação e a construção da constituição brasileira de 1891. Tendo 

como objetivo descobrir os motivos de um “fracasso” na implementação dessas 

diretrizes em uma realidade brasileira, e vendo tal realidade como 

materialização da dificuldade de instauração de uma constituição não pensada 

para sua própria realidade (a brasileira). 
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Tendo de organizar uma constituição para o Brasil ou para 
Cambodgem para o povo inglês ou para um Kraal da Hottentocia, 
criariam o mesmo sistema de governo, com as mesmas peças, a 
mesma estrutura, o mesmo modo de funcionamento, os mesmos 
freios, as mesmas válvulas de segurança: não lhe modificariam nada, 
não alterariam sequer o tamanho da cabeça de um parafuso- porque 
isto equivaleria a comprometer a “beleza do regime” ou quebrar a 
“harmonia do sistema. (VIANNA, 1981: 67/68) 

 

Em suma, grande parte das críticas lançadas à estrutura do pensamento 

político constituinte brasileiro vem carregado de ideias que marcam toda uma 

imagem de país ideologicamente e intelectualmente submisso e 

subdesenvolvido aos “grandes países centrais”. Esse fato dificultava a 

idealização de teorias pensadas especificamente para a nossa própria 

realidade. Como podemos observar: “Excelentes tradutores de males 

estranhos, péssimos interpretes dos nossos próprios males.” (p.26/27).  

A ideia de uma fixação rápida e eficaz dos ideais que compunham o 

programa da constituição fora um grande fracasso para os 

animadores/agitadores deste tipo de estratégia. 

 

Para esses sonhadores, por em letra de forma uma ideia era, de si 
mesma realizá-la. Escrever no papel uma constituição era faze-la 
para logo coisa viva e atuante: as palavras tinham o poder magico de 
dar realidade e corpo as ideias por elas representadas. (VIANNA, 
1981: 25) 
 
 

Através dos anos, em todos os governos democráticos que puderam ser 

vivenciados e experienciados no Brasil, a questão que sempre esteve em pauta 

fora a questão que tem relação direta ou indireta com o voto. Aqui, segundo o 

autor, encontra-se o maior erro da tentativa constituinte democrática no Brasil 

neste período: elevar o problema do voto à máxima potência, assim, delegando 

à falta dele todas as mazelas que pintam um quadro de tentativa a uma 

implementação de regras democráticas na realidade brasileira. 

Dois tipos de sociedades podem ser evidenciados por Oliveira Vianna: 

 

Os povos contemporâneos, ou melhor, as democracias 
contemporâneas podem ser classificadas em dois grupos: as 
democracias de opinião organizada e as democracias de opinião, 
simplesmente. (VIANNA, 1981: 15) 
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No Brasil, o movimento que rege a orientação social e política é a 

segunda ideia de organização da opinião. 

Alguma coisa faltava para a realização de um movimento tão importante 

alcançar o sucesso desejado. Faltavam às ideias caracterizadas na 

constituição de 1891 críticas sérias, que construiriam uma discussão muito 

mais elevada sobre diversos aspectos de diferentes pontos de vista políticos e 

ideológicos, e, ajudariam o modelo a ter mais adesão nas especificidades da 

realidade Brasileira.  

 

Tinha os seus crentes e também tinha os seus fanáticos: o que não 
parecia ter eram os céticos e os seus negadores. Por aquela época, a 
crença nas virtudes do Liberalismo, do Federalismo e da Democracia 
era tão profunda como a dos feiticeiros nas virtudes os seus 
esconjuros e das suas mandingas: a mais leve expressão de dúvida 
sobre a excelência destas formulas políticas acarretaria para o 
dissidente as agruras da lapidação: quando menos, ele sofreria a dor 
de se ver alcunhado de “retrogrado” – ofensa tremenda para aqueles 
tempos. (VIANNA, 1981: 28) 
 
 

Para além destes fatores acima abordados, o autor determina duas 

prerrogativas que foram determinantes para o fim que levou a falha dos ideais 

contidos no texto da constituição.  

 

Em primeiro lugar, faltou-lhes uma classe social que os encarnasse. 
A realização de um grande ideal nunca é obra coletiva da massa, 
mas sim de uma elite, de um grupo, de uma classe, que com ele se 
identifica, que por ele peleja, que, quando vitoriosa, lhe da realidade e 
lhe assegura execução. (VIANNA, 1981: 30) 
 
Em segundo lugar, as condições econômicas da sociedade eram 
perfeitamente improprias a qualquer surto de idealidade política. O 
decreto da abolição do trabalho servil havia explodido com a violência 
de uma mina subterrânea, e a sociedade inteira, de baixo acima, se 
abalou, estremeceu e em muitos pontos, derruiu completamente. 
(VIANNA, 1981: 32) 
 

 

Referente a primeira dificuldade, Oliveira Vianna destaca a necessidade 

de uma classe social que representasse os interesses liberais na constituição. 

Um grupo seleto da própria elite da época seria necessário para que tais ideais 

conseguissem uma expressiva relevância nas discussões das “altas rodas” e 

seguissem firmes. Tais ideias precisavam de alguém que os mantivessem 

vivos na política do dia-a-dia. Para além de uma reflexão no campo político, 
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faltavam a essas prerrogativas sujeitos que as encarnassem em todos os seus 

âmbitos. 

O cenário era de crise, o que dificultou ainda mais as chances de uma 

“reorganização” política através de outros ideais. O engajamento social estava 

voltado para outro setor da sociedade (o econômico), como podemos ver na 

sua observação da segunda dificuldade. “O “momento” em que os novos ideais 

republicanos foram postos em prática, era realmente o menos próprio para 

objetiva-los: tudo conspirava para faze-los fracassar. (p.30)” 

Duas grandes correntes se estabeleceram na época, buscando refletir 

sobre os motivos dos fracassos ideológicos e políticos. Tornando-se as 

principais veias de ideias republicanas disseminadas na época, e com grande 

influência na política Brasileira. 

 

Daí duas grandes correntes de opinião, ou duas atitudes típicas, que 
dividiram os republicanos dos primeiros tempos, e ainda hoje, os 
continuam a dividir: a dos “intolerantes”, que atribuíam a falência do 
regime a corrupção dos que detém eventualmente o poder; e a dos 
“tolerantes”, para os quais a falência do regime era apenas aparente, 
porque oriunda da falta de “experiencia” ou de “aprendizagem” das 
novas instituições” (VIANNA, 1981: 38) 
 
 
 

Apesar de um esforço do autor para apontar todas as características que 

nos faltaram para o fracasso na idealização da constituição, voltaremos ao 

problema que o próprio autor nos aponta no começo do texto. Em uma 

realidade em que nada é pensado especificadamente para nós mesmos, 

devemos procurar por aspectos e modelos “fora” da nossa realidade. Daí, 

voltamos a crença de toda uma teoria central e puritana dos países centrais.  

O Brasil não poderia ter sucesso na tarefa de implementação 

constitucional previamente idealizada, pois o nosso povo se encontrava aquém 

das evoluções sociais, políticas e morais vividas pelos anglo-saxões e seus 

anos de experiência em governos democráticos. Segundo o autor, nunca 

poderíamos alcançar o nível da formidável sociedade Inglesa, composta por 

classes extremamente organizadas de indivíduos sistematicamente virtuosos e 

solidários. 
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É justamente essa maravilhosa organização que dá a opinião do povo 
inglês esta formidável força compulsória sobre os órgãos do Poder, 
de modo a torná-los inteiramente obedientes as suas inspirações e 
desejos. Essa organização é constituída por um conjunto majestoso 
de fontes de opinião, representadas, em parte, pelas várias 
associações de classe, poderosamente unidas e federalistas, e, em 
parte, por esses grupos ativos e militantes nascidos do admirável 
espirito de solidariedade da raça saxônica (leagues, clubs societes, 
ect.) (VIANNA, 1981: 45) 
 
 
 

Todos esses fatores tornam-se determinantes para o fracasso obtido de 

tentativas de implementações de políticas “evoluídas”. A formação do Estado 

Brasileiro é, em sua essência, errada. Contradições constroem um solo fértil 

para o desinteresse do povo pela política, ou seja, o desengajamento popular 

na opinião pública. Os “males” e “corrupções” também são reflexos desses 

mesmos fatores. Sendo assim impossível de alcançar as prerrogativas ideais 

para a instauração de um estado democrático inspirado no modelo inglês:  

 

Desta ausência de opinião organizada, desta ausência de opinião 
pública, de opinião democrática- o que é, aliás, consequência da 
nossa própria formação social- resulta, como vimos, o fracasso do 
regime estabelecido pela carta de 24 de fevereiro, bem como todos 
os “males” e “corrupções”, de que o estamos, há mais de trinta anos, 
acusando: - o monopólio dos órgãos do poder pelas pequenas 
parcelas politicantes, que entre si, distribuem os cargos públicos; 
consequentemente, os congressos federais unanimes, as 
assembleias estaduais unanimes, as camarás municipais unanimes; 
e, a inevitável subordinação de todos esses corpos legislativos e 
representativos aos chefes do executivo municipal, do executivo 
estadual e do executivo federal. (VIANNA, 1981: 51) 
 
 
 

Os aspectos do pensamento de Oliveira Vianna podem ser facilmente 

classificados com vieses elitistas. Podemos observar que, em nenhum 

momento, ele adota uma postura de “revolucionário” no termo mais extremo da 

palavra. Quando falando das elites que necessitavam encarnar os 

pensamentos que foram idealizados na constituição, ele não vê nesse pequeno 

grupo de pessoas que detém o poder social e político como um fator que 

“atrasa” o desenvolvimento social e não os vê como uma barreira.  

As “grandes e pequenas oligarquias” são um “mal necessário”. Oposto à 

renúncia dessas pequenas ou grandes elites, seu papel é visto como 

necessário para a manutenção de uma sociedade “saudável” e mais 
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aproximada dos moldes anglo-saxônicos. Contudo, elas deveriam ser 

“reeducadas” para realizarem o bem e não mais o mal.  

 

Estas grandes e pequenas oligarquias não são, pois, em si mesmas, 
condenáveis. Num povo como o nosso, elas são mesmo inevitáveis. 
Diremos mais: elas são necessárias. [..]O grande problema não está 
em destrui-las; está em educa-las, em disciplina-las, em reduzir-lhes 
a capacidade de fazer o mal e argumentar-lhes a capacidade de fazer 
o bem. (VIANNA, 1981: 53) 
 
 
 

Presenciamos uma lógica inversa das que os países anglo-saxões 

fazem uso. Em um tipo ideal de sociedade, em um processo democrático e de 

direito do povo os eleitores, ou seja, seus representantes deveriam seguir uma 

ordem pública. Me refiro a ordem da opinião pública. Através dela, o povo, ou 

as pequenas elites, deveriam exercer seu papel de pressionar os 

governos/governantes ao seu direcionamento, mas não é o que acontece aqui. 

Com uma opinião pública desorganizada, uma elite que não reconhece os 

ideais constitucionais e nem os representa, vivemos a inversão dessa lógica. 

Os governos tendem a governar para eles mesmos, priorizando manter o seus 

status de poder e perdurando por gerações. Logo: 

 

Todo governo- desde que, como o nosso, atue no vácuo, sem a 
pressão de uma opinião pública organizada – acaba sempre, 
inevitavelmente, fatalmente, humanissimamente, governo de partido; 
logo, governo de facção; logo. Governo de clã; logo, mau governo! 
(p.61) 
Entre nós nada disso se vê. Não há aqui nem organização de 
classes, nem organização da opinião: a única organização, que os 
presidentes encontram em torno de si, cercando-os, sugestionando-
os, exigindo, impondo, são os clãs facciosos, que os elegem. Estes é 
que acabam dominando-os inteiramente e reduzindo-os, por fim, a 
simples instrumentos dos seus interesses e ambições. Eis porque o 
“governo do povo”, idealizado pelos sonhadores da Constituinte, se 
torna aqui apenas o governo das coteries politicantes. (VIANNA, 
1981: 59) 
 

 

Portanto, a maneira que pudemos perceber a organização e crítica do 

pensamento liberal em Oliveira Vianna, é, de certa forma, muito maleável e 

aberta a diferentes interpretações. Sua opinião acerca das prerrogativas 
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liberais que foram usadas como fundamentos universais da constituição é vista 

como “antiliberal”, e de fato ela é. Contudo, podemos observar uma relevância 

enorme nas características sociais de sua época, discursos que priorizavam a 

realidade social brasileira e suas características se misturam a lamentos por 

uma sociedade que foi criada sobre um processo errôneo e que, sendo assim, 

fora marcada para ser uma espécie de “mal exemplo” democrático. Ou seja, a 

sociedade brasileira teve sua construção sobre pilares que não são 

caracterizados como os pilares essenciais as sociedades “civilizadas”. O Brasil 

precisa ser reeducado, em suas normas, em sua opinião pública e política, em 

maneiras, e principalmente, na solidariedade de suas elites. Para assim poder 

alcançar uma “emancipação” do status de país periférico e não civilizado.  

Podemos perceber então, uma dualidade em seu discurso: ele critica as 

teorias estrangeiras que nos chegam como  

“mantras” e tendem a serem seguidos à risca, daí as dificuldades de suas 

implementações.  Ao mesmo tempo ele tenta reorganizar socialmente uma 

determinada “bagunça” social que se instaurou no Brasil, e que está 

intrinsecamente ligada as suas raízes mais profundas. À luz de uma 

democracia tipicamente inglesa, tentando justificar os fracassos políticos na 

formação social do Brasil, entretanto, nada disso poderia ser tomado como 

regra, como já sabemos, modelos exteriores tem uma “certa” dificuldade de 

adesão a nossa realidade social.  

O posicionamento de Oliveira Vianna está, sobretudo, no âmbito social 

antes mesmo de chegar ao político. Toda a sua discussão acerca das mazelas 

sociais enfrentadas pelos Brasileiros tem como objetivo reafirmar a 

necessidade de uma reestruturação dos valores e de um etos construído sobre 

referencias coloniais e imperiais. Características demasiadamente brasileiras, 

tais como: o coleguismo, a hierarquia de classes, e até toda a disputa entre as 

pequenas elites sociais regionais. O discurso de Oliveira Vianna, tende a nos 

mostrar que, no Brasil, o liberalismo tende a falhar de forma inteiramente 

precoce. Tais afirmações, surgem sobretudo, de um autor encarecidamente 

declarado como antiliberal. Há sobre tudo uma crítica às mudanças sociais que 

chegariam com o liberalismo político: neste aspecto o autor tende muito mais a 

um conservadorismo político do que na defesa propriamente dita de uma 
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sociedade baseada em características socialistas ou até mesmo comunistas. 

Oliveira Vianna não tivera nenhuma pretensão de realizar quaisquer alterações 

no imaginário político-social com o Idealismo da Constituição, podemos 

entender sua obra como uma defesa, veemente de seus padrões políticos e 

sociais, de um Brasil rural que defenderia os privilégios das elites. Contudo, de 

forma alguma, esse posicionamento frente ao liberalismo deixa de ser 

relevante para os olhares dos estudiosos do Pensamento Social brasileiro. O 

empirismo e a metodologia de Oliveira Vianna são extremamente importantes, 

depois de destrinchado e entendido, para a compreensão das raízes do 

Pensamento Social brasileiro até os dias atuais. 

 

3 - METATEORIA DO LIBERALISMO NO PENSAMENTO POLÍTICO-SOCIAL 

EM WANDERLEY GUILHERME DOS SANTOS 

 

A partir da análise das reflexões propostas por Wanderley G.S em: 

“Raízes da imaginação Política Brasileira” tentaremos evidenciar as principais 

características metodológicas e intelectuais, justificando a sua relevância para 

o crescimento e a legitimação da Ciência Política Brasileira e todo o seu 

desdobramento, principalmente no que tange o pensamento Político Social 

Brasileiro.  

No período de elaboração desta mesma obra já referida, a necessidade 

de uma delimitação de um campo que estava em seu berço de 

desenvolvimento leva o autor a procurar referências históricas do que podemos 

chamar de “um pensamento político-social brasileiro” em sua primeira faceta. 

Afim de legitimar sua hipótese de que já havia um pensamento social brasileiro 

consolidado, contudo, não era evidenciado por falta de um olhar menos 

“decolonial” sobre o campo brasileiro de estudo. 

Tomaremos a exemplificação de Wanderley G. dos Santos para o que 

seria a “imaginação política”, termo muito pertinente para o estudo desta área 

do conhecimento: 
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Aqui, “imaginação política” refere-se ao tipo de avaliações políticas 
que alguns homens de percepção educada, comprometidos com o 
público de uma forma ou de outra, são compelidos a fazer. (SANTOS, 
1970: 137) 

 
 

A partir dessa reflexão, podemos afirmar que “imaginação política” é, de 

fato, um termo subjetivo, na medida em que esse subjetivismo não altera a sua 

capacidade de interpretar as ações políticas e nem mesmo se sobreponha a 

parte crítica que esse indivíduo possua. Ou seja, podemos interpretar como 

uma ação, em que o indivíduo é “influenciado” no sentido em que a sua 

subjetividade possa compor o seu imaginário, mas, não alterando a sua 

capacidade técnica/interpretativa política. Aqui, podemos afirmar que a 

subjetividade do ator que interpreta os atos político-sociais é o tempo todo 

marcada pelas suas características subjetivas e visão de mundo. Entretanto, 

isso não deslegitima suas reflexões, que, ainda assim, continuam a ser 

pautadas em critérios técnicos e bem definidos teoricamente.  

Temos então, uma mescla de produção intelectual com contribuição das 

mais variadas áreas de atuação social: 

 

É natural, portanto, que o produto final seja uma mistura ilustrativa de 
dados econômicos, indicadores sociais, traços culturais e rumores 
políticos, e que as principais fontes destas elaborações sejam 
jornalistas políticos, altos burocratas, analistas políticos, economistas 
e líderes políticos. (SANTOS, 1970: 137) 
 
 

Afinal, qual o proposito desta discussão e sua relevância para o autor? O 

que podemos afirmar, é que isso se dá numa conjuntura onde todos os atores 

sociais exercem sua “imaginação política” acerca dos mais variados temas 

sociais cotidianos. Tendo isso em tela, podemos afirmar que o objeto de estudo 

de WGS são esses atores sociais e não necessariamente estão preocupados 

com uma temática da Ciência Política ou Pensamento Social Brasileiro acabam 

formando o quadro de pensadores que naquela época já compunham os 

primeiros resquícios dessa área de conhecimento. O objetivo principal, fora 

descobrir o contexto e os critérios dos organizadores do que podemos chamar 

de “primeira” articulação do pensamento político e social brasileiro. 



26 
 

 

O estudo da imaginação política se intensifica, a medida em que é 

necessária a análise dos dados históricos e produções intelectuais referentes a 

época. Os conflitos e as diferenças são evidentes, uma vez que as percepções 

entram em conflitos ideológicos e políticos. Um outro fator determinante para a 

formação de dicotomias entre os “assuntos políticos” é a variação na perícia 

pessoal, como assinala o, Wanderley G. dos Santos: 

 

Portanto, parece pacífico podermos considerar que as variações na 
perícia pessoal e na disposição interior dos formadores de opinião 
estão entre os principais fatores que contribuem para a existência de 
avaliações conflitantes dos assuntos políticos. (SANTOS, 1970: 138) 
 
 

A criação da imaginação política está demasiadamente atrelada ao 

contexto social e histórico a qual ela pertence, influenciando os atores sociais 

que a produzem e, respectivamente, mudando suas reflexões e significações 

acerca delas. 

 

A imaginação política vincula-se ao passado, na medida em que os 
múltiplos acontecimentos do dia, semana ou ano anteriores unem-se 
numa explicação racional prima facie do que sucedeu. Mas a 
imaginação política está também vinculada ao futuro, no sentido de 
que estabelece o limite das alternativas de ação dentro do qual as 
pessoas se movimentarão e escolherão. (SANTOS, 1970: 138) 

 

A partir daí, o objetivo intelectual da discussão proposta por Wanderley 

G. dos Santos se torna clara: “Quais são os padrões que prevalecem na 

imaginação política brasileira? Qual a sua origem?”. Para isto, analisaremos os 

acontecimentos ocorridos no Brasil em 1964. Ou seja, no final do governo do 

presidente João Goulart (1961-1964). 

A produção intelectual que se transformara em imaginação política 

referente a época de 1964 pode ser estabelecida por 114 diferentes textos, dos 

mais variados estilos e posicionamentos. Entre eles, podemos encontrar livros 

e artigos: “Não considerando os vários livros e artigos que procuraram dar 

apenas uma visão cronológica dos acontecimentos [...]” podemos destacar um 

total de 63 produções intelectuais; exatamente divididos entre 36 livros e 27 

artigos com análises positivas e negativas do período deste regime político. 
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As interpretações pró e anti movimento de 1964 gozam de mais 
similaridades, como um padrão, do que se poderia inferir num 
primeiro momento. Existe um estilo de percepção articulado, 
subjacente, compartilhado pelos pró, pelos anti e pelos desviantes 
que, a meu ver, constitui a característica mais importante da 
imaginação política brasileira.  (SANTOS, 1970: 143) 

 

As interpretações pró, anti e desviantes são respectivamente 

caracterizadas por: 

 

Para a literatura pró: participação de massa, comunismo, corrupção, 
desordem administrativa, demagogia, ineficiência governamental 
caminham juntos e não podem ser de outra maneira. Para o lado anti: 
os agrupamentos estão estruturados em torno da democracia, 
industrialização e independência nacional, e contrários ao anti-
reformismo, submissão aos poderes estrangeiros e ao autoritarismo. 
Para os desviantes: o legislativo é igual a “status quo” e executivo 
populista significa modernização. (SANTOS, 1970: 143) 

 

Com a análise destes dados, podemos afirmar que a imaginação política 

nesta mesma época nasce a partir de todas essas características que são tidas 

como referências atreladas ao descompasso entre as instituições políticas e a 

situação do país (Santos 1970). A literatura pró é marcada pela sensibilidade a 

moralidade pública e governamental, a literatura anti se debruça sobre 

indicadores sociais e econômicos.   

 

São esses os elementos que formam o núcleo da imaginação política 
brasileira contemporânea: primeiro um estilo comum dicotomizado de 
percepção política, levando a uma visão agrupada e polarizada da 
realidade; depois, uma persuasão divergente em relação aos fatores 
causais prima facie da vida política; finalmente, a perícia pessoal 
responsável pela maior ou menos habilidade na manipulação do 
esquema básico e das informações disponíveis. (SANTOS, 1970: 
144) 

 

A história intelectual do Brasil, não é um tema particularmente visitado, 

como nos diz Wanderley Guilherme dos Santos. Essa afirmação vem reforçada 

por uma breve exposição da, até então, pouca produção intelectual voltada 

para esse campo em específico. Que tivera grandes nomes presente na 
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produção intelectual no Brasil, tais como: Euclides da Cunha, Florestam 

Fernandes, Gilberto Freyre, Oliveira Vianna, entre outros. 

A partir desta produção intelectual, podemos observar uma ausência de 

avaliações históricas que fazem uso sistemático de um olhar atento à herança 

cultural e histórica brasileira. Tal característica é dada pela falta de 

“reconhecimento” da produção literária nacional, vinda, muitas vezes, da 

herança de visão etnocêntrica de mundo.  

Grandes nomes da sociologia como Florestan Fernandes e Djacir 

Menezes são bons exemplos desta característica e permeia a produção 

intelectual nacional daquela época. Tendo como principal “respaldo” intelectual 

a institucionalização da produção cultural no Brasil, que só fora ocorrer na 

década de 30, toda a produção anterior a esse período era tida como 

“irrelevante”. “[...] considerando que a institucionalização da atividade cientifica 

teve início na década de 30, toda produção anterior a esta data constitui-se de 

ensaios mais ou menos relevantes[...] (SANTOS, 1970: 147) 

Apesar deste legado cultural que caracteriza a nossa produção 

intelectual, o autor busca compreender os processos de formação do 

pensamento político e social brasileiro a partir desta mesma produção. 

Portanto, de maneira alguma o que fora produzido anterior à institucionalização 

pode ser “rejeitado” como produção relevante. 

 

Talvez seja verdade que este legado cultural não tenha nenhuma 
contribuição a oferecer para o progresso das ciências sociais – seja lá 
qual for o significado dessa expressão-, mas duvido que sua 
contribuição ao conhecimento dos processos políticos brasileiros 
possa ser em sua totalidade classificada como irrelevante. (SANTOS, 
1970: 147)  

 

O autor que fugiu deste mesmo padrão de produção intelectual fora, 

somente, Guerreiro Ramos, se tornando uma exceção à regra no que tange dar 

a devida importância para discussões fora do contexto de institucionalização. 

Consideradas “pré- cientificas” por todos os outros. 

Esse tipo de discussão leva a uma construção de um imaginário político 

extremamente voltado para interesses relacionados a questões que não 
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pertencem ao nosso contexto social e político. A falta de sensibilidade nesse 

sentido, dificultou o crescimento deste campo em nosso país. Muitas 

discussões só puderam ter espaço público de discussão muito depois de seus 

primeiros esboços, por terem sido produzidos fora do contexto de 

institucionalização, e, sendo assim, foram por muito tempo excluídos. 

 

O estilo de análise predominante no Brasil do século XIX é 
semelhante a um tipo maquiavélico de percepção. [...] A história 
política não é a projeção necessária de choques sociais e/ou 
econômicos agregados, nem o espelho fiel onde e poderia ver o 
caráter ético da época. A produção política registra, simplesmente, os 
resultados sucessivos de movimentos políticos bem sucedidos. 
(SANTOS, 1970: 148) 

 

Portanto, uma breve reflexão sobre tais fatos abordados por Wanderley 

Guilherme dos Santos nós dá a impressão de que existe um contexto onde os 

fatos políticos e sociais são trabalhados e “recebidos”. Assim sendo, essa 

produção se manteve aquém dos centros reflexivos e não recebera a 

importância necessária para, a partir daí, contribuir nas discussões do 

pensamento político social brasileiro, campo esse a qual ela deu início. 

O intuito de fazer uma reflexão acerca do conceito de “imaginação 

política” é, não apenas para fortalecer o argumento central deste texto, que é a 

interpretação minuciosa acerca dos autores, sendo assim, para além deste 

sentido, buscamos compreender os argumentos precedentes à discussão 

acerca do liberalismo para Wanderley Guilherme dos Santos, que será feita em 

seguida pela discussão elaborada em seu trabalho intitulado: “A práxis Liberal 

no Brasil” (1978).  

 

3.1 - O liberalismo de Wanderley Guilherme dos Santos 

 

O liberalismo no Brasil não teve uma história linear. Conflitos e 

dicotomias foram, por muito tempo, a sua principal marca. Essa marca, ecoa na 

história até os dias de hoje. Para entender a práxis liberal no Brasil, precisamos 

primeiramente entender em que sentido tomaremos a “práxis”. O conceito de 
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práxis é vagamente definido (SANTOS, 1978: 9), sendo assim, é necessário 

delimitar a abordagem do autor acerca do conceito. 

 

[...] estarei preocupado não apenas com as ideias políticas que 
precedem ou acompanharam o desenrolar da história brasileira, ou 
com fatos concretos, mas principalmente com a ação política – 
enquanto ideias traduzidas em comportamentos – e com ideias 
políticas como guias estratégicos para a ação. Este é o significado de 
práxis adotado aqui. (SANTOS, 1978:p.9) 

 

O conceito de liberalismo pode ser considerado igualmente vago e 

aberto a diferentes definições. Um liberal, pode ser considerado ao mesmo 

tempo um progressista nato, e também um conservador inabalável (Santos: 

1978: 9). Sendo assim, precisaremos novamente exercer a nossa marcação 

acerca do exato conceito que tomaremos como “padrão”. Nesse sentido, 

temos:  

 

Distinga-se, então, as liberdades básicas associadas ao liberalismo – 
de associação, de pensamentos, palavras e de organização política – 
do liberalismo como conceito de organização social e econômica que 
iguala a maximização dos lucros individuais a maximização do bem-
estar geral. (SANTOS, 1978: 9) 

 

A partir dessas determinações conceituais feitas acima, afim de delimitar 

o real sentido que tomaremos para a execução dessa reflexão, podemos 

considerar a práxis liberal no Brasil como: 

 

Por práxis liberal no Brasil definirei não só as tentativas de criar uma 
sociedade segundo o modelo descrito mas, também, as dificuldades 
enfrentadas por aqueles que as empreenderam. (SANTOS, 1978: 9) 

 

Um fator importante para o aparecimento da convicção liberal na 

sociedade brasileira fora nos anos que antecederam a independência do Brasil, 

mais especificamente nos cinquenta anos que antecederam a independência 

(SANTOS, 1978: 13). Características que ainda hoje tendem a ser observadas 

em nossas elites vieram deste mesmo período e ajudaram ou até memo 
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atrapalharam a constituição de um estado regido pelas ideias liberais. É 

importante destacar a importância que esse grupo exerceu na independência 

brasileira, fomentando ideias progressistas e contribuindo para uma dissolução 

do Brasil como colônia. 

Neste período, os mais abastados tinham a oportunidade de sair do país 

para estudar em lugares como a França e Reino Unido. Por este motivo, a 

partir da exposição destes indivíduos a outras maneiras de organização social 

e pela crescente “evolução” que estavam passando estes mesmos lugares, 

uma nova geração de intelectuais fora formada no Brasil, forjada a partir de 

conceitos que eram tidos como “novos” como o Estado Liberal.  

Duas grandes correntes de pensamento adentraram a cena política 

brasileira neste mesmo período, a francesa e a inglesa. A França por sua vez, 

liderada pelas ideias de Montesquieu (1689-1755) e Rousseau (1712-1778) em 

contrapartida, a Inglaterra tinha como principal corrente teórica liberal as ideias 

de John Locke (1632-1704). Contudo, o que veio a prevalecer se distanciou 

efetivamente do pacto liberal (SANTOS, 1978: 19).  

O Brasil se afastou cada vez mais de uma proposta de Estado liberal, 

tendo em vista a necessidade de criação de um Estado nacional que é um 

precedente para o Estado liberal ser instaurado. A dicotomia entre os liberais 

que defendiam uma agenda puramente liberal e os que só faziam uso de seus 

ideais ao passo que os seus interesses pessoais estavam sendo igualmente 

beneficiados. 

Uma das mais completas reflexões acerca do liberalismo no Brasil fora 

feita por Oliveira Vianna. Suas contribuições reúnem um dos principais 

materiais que se dedicaram a estudar o berço dos ideais liberais no Brasil. 

Evidenciando o problema de uma constituição social brasileira ser pautada em 

características muito distintas e que não favorecem em nada a criação de um 

Estado liberal clássico. 
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Em 1920, Oliveira Vianna expressou pela primeira vez, tão clara e 
completamente quanto possível, o dilema do liberalismo no Brasil. 
Não existe um sistema político liberal, dizia ele, sem uma sociedade 
liberal. O Brasil, continua, não possui uma sociedade liberal mas, ao 

contrário, parental, clânica e autoritária. (SANTOS, 1978: 34) 
 

Oliveira Vianna defendia que a dificuldade para a implementação de um 

estado liberal brasileiro estava pautada em valores que eram intrinsecamente 

conectados a criação de um Estado brasileiro, e até mesmo precedendo a sua 

criação. O movimento “natural” do Estado brasileiro ia contra os valores que 

defendiam os liberais, por este motivo quaisquer investidas que pretendiam 

mudar a realidade do Estado sem mudar a realidade social estaria fadada ao 

fracasso. Nesse sentido, ele defendia a tese de que seria necessário um 

governo autoritário para uma investida agressiva contra os valores que 

impediam a longevidade das ideias liberais no Brasil. A partir dessa reflexão, 

uma discussão fora revivida nos maiores âmbitos político-sociais brasileiros a 

de dois grandes grupos: os liberais doutrinários e os autoritários instrumentais. 

 

[...] seria necessário um sistema político autoritário para que se 
pudesse construir uma sociedade liberal. Este diagnostico das 
dificuldades do liberalismo no Brasil, apresentado por Oliveira Vianna, 
fornece um ponto de referencia para a reconsideração de duas das 
mais importantes tradições do pensamento político brasileiro:  a 
tradição do liberalismo doutrinário e a do autoritarismo instrumental. 
(SANTOS, 1978: 34) 

 

Esses dois grupos que se formaram no quadro político-social brasileiro, 

foram de grande importância nos anos que os sucederam. Os liberais 

doutrinários são uma espécie de coalizão que se formara a partir do tempo, por 

clãs, analistas políticos e intelectuais que defendiam a tese de que o Brasil 

seria um palco ideal para o desenvolvimento nato de condutas liberais. Sendo 

assim, eles acreditavam que o país seguiria “naturalmente” as normas e os 

valores liberais, contudo, somente se tivesse passado por uma reforma político-

institucional. Aparentemente, essa linhagem de pensamento começara com 

Tavares Bastos, no século XIX devido ao seu fascínio pelo sistema político 

Americano. (SANTOS) 
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Liberais doutrinários são, portanto, as sucessivas facções de políticos 
e de analistas que, desde meados do século XIX, sustentaram a 
crença de que a reforma político-institucional no Brasil, como em 
qualquer lugar, seguir-se-ia naturalmente à formulação e execução de 
regras adequadas. (SANTOS, 1978: 38) 

 

 

A diferença entre os liberais doutrinários e os autoritários instrumentais 

se dá à medida em que os liberais doutrinários acreditam fielmente que apenas 

mudando algumas regras jurídicas e posicionamentos governamentais, 

deixando assim, o liberalismo seguir seu curso “natural” sem nenhum tipo de 

“impedimento”, ele iria se aflorar e atingir o seu auge. Um grupo de 

especialistas políticos e intelectuais nega essa premissa, que o liberalismo 

naturalmente seguiria seu curso com as regras do jogo servindo ao seu 

interesse, esses indivíduos compõem o que podemos chamar de autoritários 

instrumentais. 

Os autoritários instrumentais defendiam a tese de que o modelo 

autoritário não é uma situação transitória, por conta de suas causas 

conjunturais. O autoritarismo é necessário, a medida em que ele evitaria 

conflitos e discussões que fugissem dos reais interesses do Estado. As 

características que diferem esses grupos de liberais doutrinários, autoritários 

instrumentais e outros autoritários é: 

 

Em primeiro lugar, os autoritários instrumentais, na designação aqui 
adotada, creem que as sociedades não apresentam na forma natural 
de desenvolvimento, seguindo antes os caminhos definidos e 
orientados pelos tomadores de decisão. E desta presunção deriva-se 
facilmente a inevitável intromissão do Estado nos assuntos da 
sociedade a fim de assegurar que as metas decididas pelos 
representantes dessa sociedade sejam alcançadas. Nesta medida, é 
legitimo e adequado que o Estado regule e administre amplamente a 
vida social – ponto que, desde logo, os distingue dos liberais. 
(SANTOS, 1978: 46) 
Em segundo lugar, afirmam que o exercício autoritário do poder é a 
maneira mais rápida de se conseguir edificar uma sociedade liberal, 
após o que o caráter autoritário do Estado pode ser questionado e 
abolido. A percepção do autoritarismo como um formato político 
transitório estabelece a linha divisória entre o autoritarismo 
instrumental e as outras propostas políticas não democráticas. 
(SANTOS, 1978: 46) 
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 É em Oliveira Vianna que podemos perceber essas diferenças na 

prática, sendo um precursor desse tema no pensamento social-brasileiro. O 

grande problema enfrentado pelo pensamento liberal no Brasil, segundo 

análises de Wanderley Guilherme dos Santos, é a dificuldade de compreensão 

e absorção das necessidades de uma postura política liberal adotada por parte 

do Estado. 

 O movimento dos países que adotaram essa postura liberal perante as 

suas instituições foi possível, somente pelo fato que precedeu esse primeiro, a 

criação de um Estado forte. A burguesia tem parte fundamental nesse contexto, 

somente a partir dela que foram difundidos e instaurados modelos de Estado, 

voltados para o comércio e a sua manutenção que é exatamente o que a 

doutrina liberal necessita. 

 

A inexistência de uma burguesia nacional organizada como ator 
político, em interação com e dentro do Estado, produziu como uma de 
suas consequências o desinteresse dos capitalistas brasileiros por 
três dos pilares mais importantes para a constituição e reprodução de 
uma sociedade liberal, a saber, a organização militar, o sistema 
educacional e a burocracia pública. (SANTOS, 1978: 57) 

 

 No Brasil, por conta da formação nacional e a falta de uma burguesia 

articulada e organizada, não fomos capazes de produzir um solo fértil para 

esse modelo governamental. As elites político-sociais que vinham de uma 

formação colonial e extremamente regionalizadas, não tiveram a capacidade 

de se juntarem como fizera a burguesia estrangeira e formular a política 

brasileira sobre sua alcunha.  Apesar disso, as elites agrárias continuaram a 

exercer um papel importante no pensamento político social brasileiro, contudo, 

com uma visão de Estado “internacional” e sem a perspectiva de articular um 

movimento forte que, consequentemente, ajudaria no aparato que o liberalismo 

necessitava. 

 

4 - METATEORIA DO LIBERALISMO EM LUIZ WERNECK VIANNA 
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 O pensamento político-social brasileiro conta com diversas contribuições 

intelectuais importantes. Dentre elas, uma das mais importantes para esse 

campo do conhecimento é a contribuição que Werneck Vianna nos traz em sua 

obra: Americanistas e Iberistas: A polêmica de Oliveira Vianna com Tavares 

Bastos. (1991) 

 Em sua obra, o Werneck, V. trabalha duas categorias políticas. O 

iberismo citado pelo autor, está intrinsecamente relacionado ao iberismo em 

seu sentido geográfico, agregando a ele, noções políticas diretamente 

atreladas ao seu lugar de origem e sua formação histórica (colonização).  A 

interpretação de iberismo é feita a partir da designação de Richard Morse, 

evidenciando a situação de “terceiro mundo” vivida pelo Brasil. 

 

Nesse lugar particular da geografia, estar no terceiro mundo significa 
uma referência à sua situação atrasada em relação aos países de 
capitalismo maduro, mas não se explicita por incompatibilidade entre 
suas raízes culturais e os processos de modernização que 
prevalecem nestes últimos. (WERNECK, 1991: 145) 

 

 Ou seja, o iberismo carrega consigo as ideias políticas voltadas para a 

América Ibérica, levando em consideração a sua localização, à “margem” das 

sociedades mais “desenvolvidas”. Esse pensamento periférico, permeia todo o 

pensamento intelectual desenvolvido no Brasil daquela época, e não é 

diferente no pensamento político brasileiro, principalmente no que tange o 

pensamento liberal. 

 Essa característica é evidenciada por Morse, como uma das principais 

assinaturas que permeavam o pensamento dos iberistas. “Filhos diletos do 

capitalismo mercantil, não fomos postos no mundo por uma história sem 

intenções.” (WENECK, 1991: 145) A natureza da formação da sociedade 

brasileira mais uma vez, é pautada como característica chave dos nossos 

problemas. 

 Em suma, o iberismo é: 

 



36 
 

 

Na sua recusa ao utilitarismo individualista, o iberismo americano de 
hoje seria fiel à filosofia e à cultura política do legado original, 
exprimindo-se, entre os personagens sociais excluídos e 
marginalizados pelo processo de modernização ibero-americano, 
como uma nova utopia de justiça e de integração social solidária, 
duplamente negadora, enquanto vocação pós-moderna, do mito 
prometéico da ideologia marxista e do fáustico da sociedade 
burguesa. (WENECK, 1991: 147) 

 

 Destacam-se as suas principais características: 

 

De um lado e de outro, portanto, o iberismo se constitui como 
elemento de determinação estrutural, impondo-se aos atores e às 
suas circunstancias, importando, para uns, um caminho natural de 
obscurantismo, autoritarismo e burocratismo para a vida política e 
social, e, para outros, a preservação de uma ética moderna não-
individualista e comunitária. (WENECK, 1991: 147) 

 

 O conceito de iberismo, não apenas se constitui a partir das nossas 

políticas nacionais.  O processo de independência, na formação das nações 

ibero-americanas tem um importante papel na formação desse conceito. A 

construção das nações ibero-americanas como Estados independentes está 

diretamente ligada aos valores liberais e iluministas, a partir da independência 

destas nações, quando se instaura um Estado pautado em diretrizes liberais, e, 

consequentemente, o afasta das diretrizes iberistas. 

 

Com a independência e a criação dos Estados nacionais, todo o 
subcontinente se volta para a organização liberal do seu sistema 
político e para a valorização dos supostos que presidem a teoria do 
liberalismo, implicando isto – principalmente na américa hispânica, 
ressalvada a singularidade transformística da independência 
brasileira – um forte movimento de recusa à herança ideal recebida 

do colonizador e de adesão ao iluminismo europeu. (WENECK, 1991: 

148) 
 

 A transformação do imaginário político-social por parte da 

independência brasileira e a construção de um Estado nacional forte, não 

somente diz respeito a novas características sociais que seriam postas em tela 

pelo novo sistema político. É importante perceber que, por um lado nos 

emancipamos de um sistema muito precário e submisso aos nossos 

colonizadores, entretanto, continuamos a absorver as suas ideias. O Brasil 
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ainda era um país dependente, tendo em vista que a formação nacional era 

baseada em saciar as necessidades dos colonizadores, essas características 

permaneceram mesmo após a independência e, consequentemente, a criação 

do Estado. 

 Apesar de serem grupos diferentes, alguns fatores aproximavam os 

americanistas dos iberistas, principalmente no que tange a independência 

social do Brasil e a sua formação estatal. Esses grupos partilhavam da ideia de 

que: 

 

 [...] o processo de independência implicava construir uma ordem que 
viesse a prevalecer sobre o localismo e as forças centrífugas que 
animavam as novas nações depois de expulso o aparelho estatal do 
colonizador. (WENECK, 1991: 149) 

 

 

 O grande problema dessa ruptura social com os modelos colonizadores, 

é que o Brasil era essencialmente um país forjado sobre esses valores. Com o 

passar do tempo, mesmo havendo uma reforma e uma independência e com a 

criação do Estado nacional, o Brasil ainda tinha características que o levara de 

volta para as antigas práticas, e nisso, consistia a crítica e denuncia dos 

americanistas. A “ruptura” que fora feita, passou a ter somente uma função de 

“fachada” e atrás dela, ainda sobrevivera o mesmo modelo de localismo e 

escravocrata. 

 Os americanistas defendiam uma reforma mais “firme” no sistema 

político-social brasileiro, inclusive uma reforma demográfica, com a abertura do 

país para a imigração de mão de obra europeia. (WERNECK, 1991: 150) 

 Com a criação do Estado e o aprofundamento de uma república, um 

novo tipo social surge: “Yankee hispano-americano -, abandonando-se de vez 

a herança ibérica “. (WERNECK, 1991: 150) A formação educacional deste 

novo ator social é importantíssima, na medida em que reitera os interesses 

liberais e os prepara para uma “educação industrial” tornando essa a nova 

“cara” do homem sul-americano. Lutando diretamente contra o nosso “atraso 
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material” e a “natureza bruta e primitiva do nosso continente”. (WERNECK, 

1991: 150) 

 As características mais presentes no programa americanista são: 

Abertura ao mundo exterior, interrompendo os quase quatro séculos 
de relações exclusivas com a Península Ibérica, imigração maciça, 
reforma constitucional que instituísse a liberdade de comercio, 
reconhecimento do casamento civil -  exigência para a legitimação  do 
matrimônio dos imigrantes de cultos não católicos -, resumiam, em 
linhas gerais, o programa americanista, posto em confronto com 
outras duas alternativas: a ibérica em sentido estrito, patrimonial, com 
seu mercantilismo fiscal e seu sistema de valores extraído da 
especulação moral e filosófica e, como tal, fechado à ideia de 
progresso, de indivíduo e de livre mercado; e a originária da barbárie 
das lideranças locais, com seus caudilhos interpeladores da massa 
do povo, como Francia, no Paraguai, e Rosas, na Argentina, e suas 
concepções de autarquia nacional , de militarização do Estado e 
centralização das atividades econômicas, antiindividualistas e 
antiliberais em suas utopias de Estado como comunidades nacionais. 
(WERNECK, 1991: 150) 

 

 Nesse contexto, os americanistas começam a ter um papel ambíguo. Se 

por um lado eles defendem uma forma de “progresso” com os novos valores a 

serem seguidos pelas sociedades que estão a margem das civilizações de 

“primeiro mundo”, por outro lado, eles começam a negar efetivamente os 

valores sociais característicos das suas próprias nações, ou nas palavras do 

autor: 

 

Na América Hispânica, os americanistas se convertem em publicistas 
radicais que investem contra o seu meio em nome de civilizações e 
dos valores ocidentais, animados por um duplo movimento: ruptura 
com sua própria história e transformação do elemento popular pela 
educação e, principalmente, pela indignação. (WERNECK, 1991: 151) 

  

 Essa rejeição as características sociais ibero-americanas trás diversos 

conflitos inevitáveis para essa sociedade emergente. A promessa de progresso 

passa a dar lugar a despotismo, insulamento autárquico e o antiliberalismo. 

(WERNECK).  

 Os ideais americanistas se atrelam, constantemente aos ideais liberais. 

Contudo, podemos observar que o liberalismo, para essa elite americanista, é 

tido, não como uma doutrina libertadora do indivíduo sobre o Estado, mas 
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como uma reforma civilizatória, que reestruturaria a sociedade em novos eixos 

morais, sociais, políticos e econômicos. Um dos grandes problemas desse 

reformismo defendido pelos americanistas, era a necessidade de democratizar 

o acesso à terra e, assim, diluir um dos principais valores do iberismo, essa foi 

uma das mais difíceis incursões americanistas neste período e nos próximos 

anos seguintes. 

 Tavares Bastos foi um dos mais importantes interpretes desse 

movimento americanista e um de seus maiores críticos. Do lado oposto ao de 

grandes nomes da literatura referente à época como Oliveira Vianna e 

Sarmiento, que compunham uma ampla frente em defesa do americanismo. O 

principal fator que diferenciava Tavares Bastos destes outros autores, era a 

sua interpretação sobre o movimento americanista. Ele sabia que o 

americanismo necessitava de uma ampla reforma política, contudo, ele 

acreditava que o americanismo encontrava na sua forma monárquica a sua 

melhor fase, sendo assim, caberia apenas uma reforma em sua estrutura para 

adequar a realidade brasileira. 

 O americanismo não era visto, pela sua própria elite, como um 

movimento reformista. Ele era tido como uma modelo de crescimento e 

abertura do país para o mundo “civilizado”. Consistia em adequar o país aos 

valores tidos como “evoluídos” naquela época e inserir o país nesse grupo de 

nações. 

 A percepção de Tavares Bastos acerca do movimento americanista vai 

muito além de reformas político-sociais. Ele defendia um modelo emergente de 

governo, fazendo uso de ferramentas presentes em modelos liberais para 

chegar ao seu objetivo. O capitalismo, pretendido por ele: 

 

[...] não apenas identificava o progresso material, mas também a 
cultura política do indivíduo livre com seus supostos de livre mercado, 
trabalho livre, fronteiras econômicas aberta, emancipada a sociedade 
de relações “invasoras” por parte do Estado. (WERNECK, 1991: 162) 
 

 

 Surge a partir desta nova e emergente discussão política o homo 

economicus, porém, uma diferença era relativa a essa mesma categoria 



40 
 

 

mundialmente famosa e já consolidada. Nosso homo economicus não nascera 

e vivera pela indústria, até mesmo pelo fato de o Brasil ainda não ter passado 

por esse movimento naquela época, ele viera do campo, ou seja, era agrário. 

 Essas eram as características que permeavam a substancia do 

programa dos americanistas. “Reformas políticas liberais mais capitalismo 

agrário moderno [...]” (WERNECK, 1991: 162) 

 A grande diferença encontrada no pensamento de Oliveira Vianna e 

Tavares bastos é a recusa do primeiro pela necessidade de uma reforma mais 

profunda na sociedade para a criação de um Estado mais pautado em valores 

ditos “liberais”. A necessidade de uma mudança no que tange a formação 

social brasileira, com a herança do caudilho e o coleguismo. A falta de uma 

instauração “cronológica” de uma reforma burguesa, pautada em valores 

liberais com a construção de um Estado voltado mais para o comércio e suas 

práticas que, necessariamente, precisam fazer uso de ferramentas presentes 

em modelos capitalistas liberais, como o livre mercado. Nas palavras de 

Werneck Vianna: “Uma história singular resultaria numa democracia também 

singular [...]”. Assim sendo, cada uma das singularidades presentes no Brasil, 

desde a sua formação, passando pelo seu processo de independência e toda a 

sua “evolução” até alcançar determinados valores políticos, o torna um país 

com uma composição histórica extremamente singular. Esta singularidade é 

uma das características que dificultam a “reprodução” de modelos sociais, 

principalmente os não ibero-americanos, pautados em normas e valores que 

não necessariamente são os que compõem a nossa sociedade. 

 

5 - CONCLUSÃO 

 

 

A partir das contribuições e reflexões contidas neste trabalho, podemos 

considerar que obtivemos uma fotografia da metateoria do pensamento liberal 

no início do pensamento político brasileiro. Faz-se necessário discutir cada 

autor e suas especificidades teóricas e os contextos aos quais eles estão 
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inseridos. Essas características são essenciais para a obtenção de um parecer 

mais preciso e um quadro geral dessa reflexão pretendida. 

Segundo a hipótese inicial deste trabalho, podemos afirmar que existe 

uma metateoria do liberalismo dentro do pensamento político brasileiro. A 

organização dessa teoria se destaca na medida em que analisamos alguns dos 

seus representantes, Oliveira Vianna; Wanderley Guilherme dos Santos e 

Werneck Vianna, a partir de uma visão mais minuciosa. 

Contudo, também podemos afirmar que o pensamento liberal sofre de 

uma descontextualização. No Brasil, segundo Oliveira Vianna (1981) somos: 

excelentes tradutores de males estranhos, péssimos interpretes de nossos 

próprios males. Essa sentença sintetiza a dificuldade que enfrenta o 

pensamento liberal em nosso contexto social e político. 

Muitas são as especificidades enfrentadas em cada contexto, época, e, 

em cada governo no qual o liberalismo realizou uma investida. Entretanto, 

algumas dessas dificuldades são mais evidentes e se repetem com mais 

facilidade na história do Pensamento Político Brasileiro.  

A transposição de ideias de contextos diferentes é uma das principais 

características presentes na organização da metateoria liberal. A partir da 

análise desta característica podemos perceber que há uma necessidade de 

conversão da realidade nacional em parâmetros que não se fazem presentes.  

Acredito que esta é a característica principal que permeia o pensamento liberal, 

pois, a partir dela podemos ver todas as outras características. Tal como a 

dificuldade que alguns autores tem de pensar o Brasil como produtor de teorias 

e questionamentos intelectuais, com capacidade social e até mesmo moral de 

incorporar certas regras e posicionamentos políticos. 

A localização periférica do nosso país e a sua formação histórica através 

da colonização e de uma emancipação tardia fazem o Brasil ser um país com 

características políticas e sociais únicas. Muitas vezes, esse contexto não é 

levado em consideração e esse é um dos principais erros cometidos pelos 

percursores de pensamentos que são característicos de outros contextos.  
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O presente trabalho trás muitos questionamentos e dúvidas acerca 

desse tema tão importante na história do pensamento social brasileiro. Um 

tema tão diverso e com tantas caracterizações e significações não poderá ser 

esgotado com um artigo. Ainda existem características da metateoria do 

liberalismo no pensamento social brasileiro que necessitam de uma atenção 

especifica para uma maior reflexão do curso e importância que ela teve na 

formação histórica nacional. 
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