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RESUMO
Neste artigo desenvolvemos um debate teórico acerca da ideologia nacionalista brasileira no
pensamento do autor Oliveira Vianna. Fazemos uma leitura da constituição do pensamento político e
social no país até alcançarmos a interpretação de Vianna. Contextualmente, o pensamento de Oliveira
Vianna perpassa um caminho de quase trinta anos, desde a publicação de Populações meridionais do
Brasil (1920) até o período da Era Getúlio Vargas. Em termos globais, as nações estrangeiras passavam
por transformações relacionadas à emergencia do liberalismo, dos Estados totalitários nazi-fascistas e
crescimento de estados socialistas. Vianna procura pensar o Brasil dentro desse contexto de
transformações mundiais e vai demonstrar que há, nas peculiaridades do povo e das instituições
políticas locais, todo um diferencial em relação às nações estrangeiras.
Palavras-chave: Pensamento Político. Oliveira Vianna. Nacionalismo.
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo desenvolver uma revisão teórica acerca da construção da
ideologia nacionalista brasileira no pensamento do autor Oliveira Vianna, partindo de uma leitura da
constituição do pensamento político no país até alcançarmos a interpretação proposta por Vianna.
Para tanto, estruturamos o trabalho em duas seções: em um primeiro momento, para nortearmos
melhor nosso entendimento em torno do debate, destacamos um breve itinerário acerca do pensamento
político no Brasil, seus autores representativos, quando nos amparamos nas contribuições de Gildo
Marçal Brandão, Francisco Weffort, Bernardo Ricupero e Raymundo Faoro para a leitura acerca da
área. Por meio desta literatura, percebe-se que há um terreno amplo e multifacetado dentro do campo
do pensamento social e político brasileiro, principalmente no que diz respeito à conduta teóricometodológica das diferentes “linhagens” de autorias. Além destas questões, vamos perceber, de acordo
com Weffort (2006), que a herança deixada pelos personagens do pensamento político no Brasil
transcende o plano das ideias: “[...] a precedência e a influência na formulação de idéias relevantes para
a formação do povo e do Estado”, mas, também, os que exerceram “influência prática” sobre estes
temas em sua época, ou seja, os “homens de ação””. (p. 12).
Em um segundo momento, adentramos em nosso objetivo principal e desenvolvemos uma
leitura interpretativa do pensamento político de Oliveira Vianna no tocante à temática do nacionalismo
no Brasil. Levamos em consideração alguns pontos para desenvolver nossa leitura: uma breve história
da vida de Vianna; o ambiente intelectual e histórico que o inspira; os diálogos mantidos por ele com
outros pensadores; e como os comentadores e leitores de um tempo posterior recepcionaram as ideias
propostas. Com isto, apresentamos as ideais de Oliveira Vianna relacionadas, sobretudo, aos
paradigmas e mecanismos necessários à construção da nação brasileira. Vianna é um autor que
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apresenta um legado bastante eloquente nas esferas do pensamento político brasileiro, pois, dentre as
linhas de suas inúmeras obras, constam temas como: formação do povo brasileiro, em suas nuances
sociais, econômicas, políticas e culturais; as instituições políticas nacionais que vão se estabelecendo
ao longo do processo histórico, desde a Colônia, passando pelo Império e República; a emergência,
formação e consolidação do Estado brasileiro centralizado, dentre outros temas que foram relacionados
ao longo deste artigo.
2. Breve tópico sobre as nuances do pensamento político no Brasil
Antes de adentrarmos nas discussões sobre a contribuição de Oliveira Vianna ao pensamento
político brasileiro, cabe tecer algumas reflexões sobre este terreno tão multifacetado e farto em
contribuições que perpassa o nosso itinerário histórico e ideológico até a atualidade.
A leitura das reflexões de Gildo Marçal Brandão, Francisco Weffort, Bernardo Ricupero e
Raymundo Faoro sobre os diferentes matizes do pensamento político no Brasil nos encaminha a
algumas considerações acerca desta seara.
Procuraremos aqui, em linhas breves, compreender a variedade do pensamento político
brasileiro que, por meio de diferentes autorias, historicamente vem se dedicando a interpretar, inferir e
influenciar os rumos da sociedade e das instituições políticas nacionais.
Como se trata de área de fronteira, acolhendo orientações intelectuais provindas das diversas
ciências humanas, o estudo do pensamento político-social estabeleceu-se aqui, como em todo o
mundo, no cruzamento de disciplinas tão variadas como a antropologia política e a sociologia
da arte, a história da literatura e a história da ciência, a história das mentalidades e a sociologia
dos intelectuais, a filosofia e teoria política e social e a história das ideias e das visões-demundo. (Brandão, 2007, p. 22).
Com o excerto destacado acima, podemos perceber os pilares teóricos, reflexivos e as diversas
‘linhagens’ metodológicas que vêm conferindo sustentáculo ao pensamento político brasileiro. Mesmo
com tal amplitude teórico-disciplinar características da área, a orientação reflexiva e prática de cada
autor do pensamento político brasileiro apresenta-se provida de uma contextualização histórica e
narrativa própria a cada conjuntura estudada. Muito embora, seja uma área propícia também à
formação de correntes ou “linhagens” com diversos pensadores e atores políticos compartilhando de
paradigmas próximos, quer seja nos horizontes reflexivos ou nas esferas da práxis.
A área do pensamento social e político brasileiro representa um campo vasto que se volta a um
entendimento dos desdobramentos político-sociais no Brasil. Ademais, propõe-se a uma metaleitura
acerca da existência ou não de um pensamento nativo, guiando-se por uma sistematização desse
pensamento. Nesta seara, cabe ainda pensar em um mecanismo que articula formulações teóricas e
práxis, isto é, como as teorias dão ensejo a uma ação e como estas ações podem se inspirar nas
formulações teóricas. Em Faoro (2013), vamos ter que: “O logos, como saber formulado, organizado
em proposições, antecede e domina a práxis, que é um saber informulado, embora não-esotérico, nem
informulável – mas formulável a posteriori, a partir da ação. Os eventos políticos seriam um reflexo da
idéia: no princípio, o verbo se faz ação.” (p. 13).
Com isto, podemos ver o peso dado ao sistema de ideias como matriz das ações e como estes
pares imbricados (teoria e práxis) perpassam inevitavelmente as esferas do saber-fazer no campo
político.
Brandão (2007) ressalta que a área do pensamento social ganha contornos acadêmicos no Brasil
a partir dos idos de 1950 com a consolidação das universidades e com a sociologia reivindicando o
lugar de refletir sobre os problemas sociais, espaço este que ainda era ocupado pela literatura.
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O reconhecimento gradativo que o pensamento político-social vai assumindo ao longo do tempo
encontra motivação na própria necessidade que a sociedade e as instituições têm de compreender as
narrativas, as reflexões, as ações e as lutas de um tempo passado para orientar-se nas demandas
presentes e futuras. A área postula um pensamento processual da história e recorre a um método que
possa trazer para um tempo contemporâneo as evidências que demarcam o pensamento nacional ao
longo do tempo.
Para tanto, faz-se necessário um entendimento dos diferentes contextos históricos, dos diversos
autores representativos, das ideias que orientaram e orientam as ações práticas no cenário políticoinstitucional-social brasileiro. Segundo Weffort (2006), a herança deixada pelos personagens do
pensamento político no Brasil transcende o plano das ideias: “[...] a precedência e a influência na
formulação de idéias relevantes para a formação do povo e do Estado”, mas, também, os que exerceram
“influência prática” sobre estes temas em sua época, ou seja, os “homens de ação””. (p. 12).
São muitos os nomes dos protagonistas do pensamento e práxis no cenário político nacional.
Por meio de Brandão (2007), há alguns representantes que podemos citar: “visconde de Uruguai,
Tavares Bastos, Sílvio Romero, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Euclides da Cunha, Alberto Torres,
Oliveira Vianna, Azevedo Amaral, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Nestor Duarte, Caio
Prado Jr., Raymundo Faoro, Vítor Nunes Leal, Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes, Celso Furtado”
(p. 23), dentre outros.
Como não é nosso objetivo neste artigo, não adentraremos nas construções e linhagens
reflexivas de cada um destes protagonistas, mas cabe salientar que estes “intérpretes do Brasil” – nas
palavras de Brandão (2007) – e cada um ao seu tempo, apresentam um legado substancioso para a
história nacional, na medida em que se colocam a pensar, dentre outras questões mais aprofundadas,
sobre: formação do povo brasileiro, em suas nuances sociais, econômicas, políticas e culturais; as
estruturas de poder e as instituições nacionais que vão se estabelecendo ao longo do processo histórico,
desde a Colônia, passando pelo Império e República; a emergência, formação e consolidação do Estado
brasileiro, dentre outros temas.
Na obra Sete lições sobre as interpretações do Brasil, Bernardo Ricupero (2007) retrata
diferentes autores do pensamento político nacional, cada um com sua agenda de pesquisa e propostas
práticas para ação, e as principais inquietações destes quanto aos problemas nacionais, com relação aos
rumos das instituições políticas, das possibilidades de construção da nação, das formas de
modernização, desenvolvimento e dependência econômica vivenciados pelo país.
Como tencionamos discutir no tópico seguinte a construção do ideário nacionalista no âmago do
pensamento brasileiro, foi de fundamental importância a leitura da interpretação proposta por Oliveira
Vianna, bem como de comentadores de sua obra, para compreendermos os esquemas teóricos,
metodológicos e as propostas de ação deste pensador na esfera da vida político-institucional brasileira.
3. A construção do caráter nacional brasileiro sob a ótica do pensamento político de Oliveira
Vianna
Desenvolver uma leitura do pensamento de um autor sempre requer algumas posturas objetivas
do pesquisador, que levem em consideração: 1) a história de vida do personagem estudado; 2) o
ambiente intelectual e histórico que o inspira; 3) os diálogos mantidos pelo autor com outros
pensadores; e 4) como os comentadores e leitores de um tempo posterior recepcionam as ideias
propostas. Não é tarefa das mais fáceis, vale salientar, principalmente levando em consideração que
esta não representa nossa área específica de pesquisa, mas tentaremos nos guiar por um esforço
compreensivo dos textos.
Francisco José de Oliveira Vianna, natural de Saquarema, interior do Rio de Janeiro, nasce em
1883 e vai a óbito em 1951, aos 68 anos, em Niterói. Estuda o curso de Direito na Faculdade Livre de
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Ciências Jurídicas e Sociais. Depois torna-se professor na Faculdade de Direito Teixeira de Freitas. Ao
adentrar na atividade jornalística, conhece seu precussor intelectual Alberto Torres. A partir de 1920,
torna-se um autor de renome, sobretudo com a publicação de Populações meridionais do Brasil:
populações rurais do centro-sul. A partir de 1930, além das contribuições intelectuais, passa a atuar na
vida pública, como consultor jurídico do Ministério do Trabalho, depois, em 1940, torna-se ministro do
Tribunal de Contas da União. Em 1937, ocupa uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Além de
Populações meridionais, obra que lhe confere grande destaque como autor, publica também outros
tantos livros de renome com forte reverberação no pensamento nacional, a exemplo de Instituições
políticas brasileiras, de 1949, nos quais articula suas teses. (Ricupero, 2007).
Três autores de linhagem internacional influenciam o pensamento de Oliveira Vianna. São eles:
Pierre Guillaume-Fréderic Le Play, que o embasa na elaboração das reflexões sobre os tipos regionais
no Brasil; Gustave Le Bon, influência esta que se direciona a uma leitura de psicologia social e na
convergência entre raça e nacionalidade; e G. Vacher de Lapouge, com o qual corrobora a ideia de uma
precedência superior da “raça ariana”. Dentre os intérpretes brasileiros a influenciar a obra de Vianna,
destacam-se: Sylvio Romero, do qual foi aluno, e que o inspira a refletir sobre as questões sociais e a
construção do pensamento político; Euclides da Cunha, com o qual coaduna-se na leitura de uma
dualidade na formação do Brasil (um país legal e um real); Alberto Torres, do qual apresenta maior
aproximação e compartilha o pensamento autoritário; e, na crítica aos liberais e à sua ideologia
político-institucional ‘precipitada’, aproxima-se de Paulino Soares de Sousa (mais conhecido como
visconde de Uruguai). (Ricupero, 2007, pp. 53-55).
Feita esta breve reconstituição acerca da biografia e influências teórico-metodológicas na obra
de Oliveira Vianna, adentraremos enfim em uma leitura interpretativa acerca do pensamento do
intérprete, tentando pontuar elementos de contexto histórico e, mais precisamente, destacar aspectos
que demonstrem a convergência entre suas reflexões e a construção do ideário nacionalista brasileiro.
Um dos primeiros pontos a ser destacados no pensamento de Oliveira Vianna no âmbito da
construção de um espírito nacional seria a ideia de um Estado forte e centralizado, capaz de construir o
povo e a nação. Nesse sentido, o Estado seria visto como um tutor, um líder centralizador com
condições de gerar um amor pátrio e um espírito civil. Assim, tem-se um ideal de nação sendo fundado
a partir do Estado e não propriamente pela sociedade civil. A partir desta premissa fundamental,
tentaremos desenvolver e contextualizar o repertório proposto por Vianna.
Contextualmente, o pensamento de Oliveira Vianna perpassa um caminho de quase trinta anos,
desde a publicação de Populações meridionais do Brasil (1920), ou seja, um momento em que o país
passa pelas transições da República Velha para o período da Era Vargas. Em termos globais, as nações
estrangeiras passavam por transformações relacionadas à emergencia do liberalismo, dos Estados
totalitários nazi-fascistas e crescimento de estados socialistas. Então, uma das inquietações de Vianna
era como pensar o Brasil dentro de todo esse contexto de transformações mundiais e como reconhecer,
nas peculiaridades do povo e das instituições políticas locais, um diferencial em relação às nações
estrangeiras. Como ressalta Piva (2000):
Para o autor, não se forjará no Brasil o admirado (também por ele) modelo inglês de
organização política e social, tendo em vista os aspectos incapacitadores de nossa formação
para a dimensão pública e para a predominância do Estado-Nação (determinismo negativo). O
poder central forte (que atende a nossas qualidades formadoras: determinismo positivo) deverá,
por isso, criar o espaço público e a Nação, mas não o inglês e sim outro, mais adequado àquele
poder central forte que se propõe – por sua vez, este é o que melhor exprime o espaço público e
a Nação então criados. (p. 90).
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Com isto, vemos o quanto Vianna se esforça por não tomar de empréstimo e precipitadamente
modelos estrangeiros de organização do espaço público, inadequados, segundo ele, às condições
políticas e sociais brasileiras. Deste modo, procura, a partir da observação da realidade brasileira,
estudar um modelo de organização próprio para o Brasil, seguindo uma linha de estudos acerca do
povo brasileiro e das instituições políticas desde a Colônia, passando pela Independência até o período
republicano.
Vianna procura apontar, em suas pesquisas, as profundas diferenças históricas do povo
brasileiro em relação aos nativos de outras nações. Um dos pilares reflexivos para se pensar em uma
organização nacional eficaz seria a consciência da própria realidade, da constituição histórica do povo
brasileiro, como vemos no excerto abaixo:
Todo o meu intuito é estabelecer a caracterização social do nosso povo, tão aproximada da
realidade quanto possível, de modo a ressaltar quanto somos distintos dos outros povos,
principalmente dos grandes povos europeus, pela história, pela estrutura, pela formação
particular e original. (Vianna, 2005, p. 51).
A insistência do pensador em caracterizar e estudar o povo brasileiro justifica-se pela
necessidade de se estabelecer uma “política objetiva e experimental” pautada em uma “mentalidade
coletiva” em contraposição à ideologia de intelectuais e políticos liberais deslumbrados pelas condições
e estruturas das nações inglesas, francesas e norte-americanas. (Ricupero, 2007, p. 56).
Com o estudo do povo e das particularidades do Brasil em relação a nações estrangeiras, Vianna
vai ressaltar que o nosso ‘atraso’ tem bases políticas e sociais, fruto da forte “descentralização e
privatização do poder político” que comprometem sobremaneira a unificação da nação. De modo que
características como estas constituiriam fatores de impedimento para abarcarmos os modelos das
nações desenvolvidas. (Piva, 2000, p. 91). De acordo com Carvalho (1991), Vianna “queria era um
cuidadoso exame das condições locais para que a adaptação de instituições estranhas não causasse
efeitos inesperados, se não contrários, aos pretendidos.” (p. 86).
Em síntese, a proposta de Oliveira Vianna era construir a Nação com base em características
peculiares ao povo brasileiro, por meio de um Estado forte, centralizado e autoritário que pudesse
sorver em sua organização o problema do privatismo e da descentralização, promovendo a unidade
nacional e levando o país a um futuro de modernização e desenvolvimento social e políticoinstitucional. Porém, que povo era esse e que cultura privativa era esta que deveria ser superada,
segundo as teses do pensador, para o pleno desenvolvimento da nação?
No curso de suas formulações, Vianna vai estudar o povo a partir da constituição de tipos
sociais regionais. Como vemos no trecho abaixo:
O Brasil é um país descontínuo e ganglionar. O que eu vejo nele, no seu conjunto, é uma série
numerosa e variada de núcleos ou gânglios regionais, distintos, pela formação e estrutura social,
uns dos outros e que, por sua vez, se subdividem em núcleos menores, separados (insisto em
frisar esse traço) por enormes espaços desertos, lacunas intermediárias como diria La Blache.
Núcleos estes praticamente destituídos de circulação material e espiritual e vivendo, por isto
mesmo em regime de insulamento. Insulamento que tende a particularizá-los cada vez mais em
grupos culturais próprios, pela sua quase ausência de contatos com os outros grupos e os
centros civilizadores do litoral. (Vianna, 1999, p. 415).
Nesta citação, vemos a preocupação de Oliveira Vianna com a configuração territorial do Brasil
e as ilhas de povoamento formadas, dividindo o povo em grupos culturais diferenciados, ou, como ele
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mesmo assevera, em “três sociedades diferentes: a dos sertões, a das matas, a dos pampas, com seus
três tipos específicos: o sertanejo, o matuto, o gaúcho”. (Ricupero, 2007, p. 59).
A divisão originária do povo dificultaria o projeto de unificação nacional, prejudicado
sobremaneira pela própria estrutura do sistema latifundiário fragmentado, privatista e pela formação
dos “clãs (cujos chefes são os próprios senhores de terra), com seus capangas, seu arbítrio, sua ação
daninha sobre o espaço público” (Piva, 2007, p. 127).
Um dos grandes problemas apontados por Vianna estaria nesta configuração clânica, dando vez
aos interesses privativos que sufocava a organização pública, gerando um fortalecimento das entidades
locais e do latifúndio rural em detrimento da construção da unificação do país.
Ao identificar as características de nossa formação e o caráter heterogêneo da população
brasileira, Vianna aponta a necessidade de constituição de um estado forte, centralizado, capaz de
aglutinar estas diferenças e assegurar a liberdade social por meio de uma configuração autoritária que
transformaria as bases de nossa estrutura fragmentária e de instituições políticas historicamente falhas,
promovendo assim o ideário de unidade nacional. Tal ambiente foi muito bem configurado por Piva
(2007): “A abolição, logo seguida da República, inaugurou um mundo novo em que a ordem imperial,
politicamente centralizada, mas alicerçada em valores rurais, deixou de ter condições de sobrevivência.
Novo arranjo fazia-se necessário para substituí-la.” (p. 100).
Nessa nova ordem social e política instaurada pela República, o Estado deveria se configurar
como o mentor maior das mudanças e melhorias sociais, pondo fim à velha política das oligarquias,
privatistas e fragmentárias que atrasavam o país e adiavam o projeto de unidade nacional. Nas palavras
de Silva (2010):
[...] as instituições do Estado autoritário, elaboradas e justificadas em diferentes momentos [...]
da obra de Oliveira Viana, são compreendidas como meios (ou meros instrumentos) para a
realização de determinados fins; mais ainda: tais instrumentos teriam caráter transitório,
devendo ser abandonados após a plena realização dos fins almejados.
Dentre os principais representantes do pensamento autoritário no Brasil, temos, além de
Oliveira Vianna, os nomes de Alberto Torres, Azevedo Amaral e Francisco Campos. Estes autores
destacam-se pelas críticas desenvolvidas ao suposto modelo de democracia instituído pela constituição
de 1891. (Araújo, 2006). Críticos ferrenhos das propostas das elites liberais, esta linhagem de
pensadores tem no fortalecimento do Estado a salvaguarda para a integração social e para a construção
da nação.
Ainda dentro deste espectro ideológico em torno da construção do caráter nacional, seguindo o
que nos diz Ferreira (1996), temos que:
Os anos 20 e 30 deste século [XX] abriram uma fase fecunda no pensamento social brasileiro,
marcada pela produção de interpretações globais do Brasil onde predominaria, com linhas e
estilos variados, a questão da formação nacional, aliada à da modernização. É neste terreno
comum que podemos situar autores como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre e
Oliveira Vianna. Apesar de suas divergências — especialmente entre o último e os dois
primeiros — aproxima-os a preocupação em produzir novas interpretações da sociedade
brasileira, procurando enfatizar a nossa especificidade e tendo como horizonte a possibilidade
de nossa constituição em nação.
Ferreira (1996) vai destacar que a preocupação dos autores supracitados com a ideia de nação
perpassa toda sua obra, muito embora cada qual apresente um repertório de análise próprio. Contudo,
todos eles preocupam-se em sorver de tempos passados explicações para a realidade nacional. Vianna
encontra na formação do “clã rural” bases para compreender a formação nacional; Buarque de Holanda
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apresenta do conceito de “homem cordial” sua orientação analítica; e Freyre vai destacar a questão da
““plasticidade” da colonização”, variáveis como “(miscigenação, mobilidade social, adaptabilidade ao
trópico)” como motes interpretativos das influências sobre a constituição do povo nacional. (Ferreira,
1996)
Com isto, vemos como cada um destes autores, a seu modo e a seu tempo, ocupa-se em pensar
interpretativamente a formação da nação brasileira e, sobretudo, compor um ideário representativo da
nação.
Para compreender melhor o contexto em que isto ocorre, fazemos uma leitura da proposta de
Hobsbawm, destacada por Chaui (2001):
Se acompanharmos a periodização proposta por Eric Hobsbawm, em seu estudo sobre a
invenção histórica do Estado-nação, podemos datar o aparecimento de nação no vocabulário
político na altura de 1830, e seguir suas mudanças em três etapas: de 1830 a 1880, fala-se em
princípio da nacionalidade; de 1880 a 1918, fala-se em idéia nacional; e de 1918 aos anos 195060, fala-se em questão nacional. Nessa periodização, a primeira etapa vincula nação e território,
a segunda articula à língua, à religião e à raça, e a terceira enfatiza a consciência nacional,
definida por um conjunto de lealdades políticas. (p. 16).
Vemos então que os autores da linhagem nacionalista brasileira, sobretudo Oliveira Vianna,
aqui estudado, podem ser inseridos entre o segundo e o terceiro período proposto por Hobsbawm, em
que a “ideia nacional” e a “questão nacional” ganham fôlego interpretativo por meio da preocupação
com a formação da raça, do povo – nas esferas culturais, econômicas e sociais – bem como pela
preocupação com o andamento e organização de nossas instituições políticas para assegurar o bom
encaminhamento da unidade nacional.
Como citamos em parágrafos anteriores, há uma forte aproximação de Oliveira Vianna – e de
seus contemporâneos no pensamento nacionalista – a uma ideologia autoritária de caráter
conservadorista, voltados a pensar sobre os caminhos que seriam seguidos pela República durante as
décadas de 20, 30 e 40 do século XX. Esta ideologia autoritária exerce forte influência nos rumos
assumidos pelo Estado no país. Período marcado pela transição da República Velha, por
transformações no estado federativo, descentralizado, para um Estado forte, centralizado,
racionalizado, corporativo, afeito à modernização, com condições de construir a democracia, mesmo
que em moldes autoritários. É deste modo que o pensamento político e social de Oliveira Vianna
apresenta-se como um repertório estratégico a ser utilizado por Getúlio Vargas desde o golpe de 1930 e
durante o Estado Novo.
Ao longo do tempo, muitos pesquisadores vêm lendo e refletindo sobre a obra de Vianna e
sobre suas contribuições para as formas de entendimento da nação brasileira e para mudanças
significativas ocorridas nas instituições políticas nacionais. Estas leituras e interpretações dos
estudiosos divide muitas das opiniões em torno da contribuição de Vianna. Seguindo as orientações de
Ricupero (2007) e Piva (2000), tentaremos destacar alguns nomes de autores que se colocam a discutir
a obra de Oliveira Vianna.
Piva (2000) vai destacar as contribuições de Rugai Bastos (1993) que “inscreve Vianna nas
tentativas feitas pela inteligência brasileira de encontrar nossa via de modernização, diagnosticando as
instituições existentes e prescrevendo as que seria necessário implantar, sobretudo no âmbito do
aparelho estatal, coadunadas com o jeito de ser do povo brasileiro.” (p. 93).
Já para Leão Rêgo, citado por Piva (2000), Oliveira pretendia compor uma “ordem legal e
civilizatória (...) pautando-se fundamentalmente por uma visão conservadora de mundo”. (p. 102).
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Gilberto Freyre y Sérgio Buarque de Holanda, ambos citados por Ricupero (2007), vão
desenvolver, respectivamente, uma crítica ao racismo em Vianna e ao Estado Novo e seu desenrolar
autoritário.
Ricupero (2007) cita um seminário ocorrido na Unicamp, no ano de 1991, em que muitas das
críticas feitas a Oliveira Vianna, a exemplo das críticas ao racismo e ao autoritarismo, são postas em
xeque, quando é apontada “a perspicácia de seu julgamento sociológico, principalmente ao tratar de
certos temas, como a questão agrária.”. (p. 70). Destaca-se também no mesmo texto estudado, as
contribuições reflexivas de José Murilo de Carvalho, de Wanderley Guilherme dos Santos e Luiz
Werneck Vianna (Ricupero, 2007); o último ressaltando que o autoritarismo do Estado seria fruto de
uma postura iberista por parte de Vianna; e os dois primeiros convergem na interpretação de que
Oliveira Vianna via no Estado um forte aliado para as transformações que a sociedade brasileira
precisava, de modo que esta mesma sociedade fosse preparada para uma futura implantação do modelo
político-institucional europeu e norte-americano para a nação brasileira.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em termos conclusivos, cabe destacar alguns pontos-chave da leitura interpretativa que, em
breves linhas, procuramos tecer acerca do pensamento político de Oliveira Vianna sobre a temática do
nacionalismo brasileiro. Dentro desta perspectiva, apontamos ao longo do artigo as principais reflexões
e críticas do pensador no tocante à constituição da sociedade brasileira, à formação e desenvolvimento
das instituições políticas nacionais, a defesa do um Estado forte e centralizado que pudesse se
estabelecer em contraposição ao histórico domínio fragmentário das oligarquias latifundiárias e que,
principalmente, pudesse conduzir o país ao crescimento, mesmo que, em um primeiro momento, não
igual aos moldes modernos de outras nações pelo autor admiradas como modelos de desenvolvimento.
Em síntese, a proposta de Oliveira Vianna era construir a Nação com base em características
peculiares ao povo brasileiro, por meio de um Estado forte, centralizado e autoritário que pudesse
sorver em sua organização o problema do privatismo e da descentralização, promovendo a unidade
nacional e levando o país a um futuro de modernização e desenvolvimento social e políticoinstitucional.
O pensamento de Vianna motiva-se por construir as bases de uma nação brasileira estruturada
dentro de suas próprias condições. Nesse sentido, vai criticar a posição dos políticos liberais que
pretendiam pensar o país copiando modelos político-institucionais de outras nações. Ademais, para
Oliveira Vianna, o povo brasileiro apresenta características peculiares que precisariam ser levadas em
conta quando o assunto fosse construção da unidade nacional.
Com isto, vemos o quanto Vianna se esforça por não tomar de empréstimo e precipitadamente
modelos estrangeiros de organização do espaço público, inadequados, segundo ele, às condições
políticas e sociais brasileiras. Deste modo, procura, a partir da observação da realidade brasileira,
estudar um modelo de organização próprio para o Brasil, seguindo uma linha de estudos acerca do
povo brasileiro e das instituições políticas desde a Colônia, passando pela Independência até o período
republicano.
Ao longo de seus estudos, Vianna divide o povo brasileiro em três grupos: o dos sertões, o das
matas, o dos pampas, configurando, respectivamente, os “tipos regionais” sertanejo, matuto e gaúcho.
Além disto, ressalta também a fragmentação territorial do país e a estrutura latifundiária, privatista,
como características de forte impacto negativo para a proposta de unificação nacional.
Vianna aponta a necessidade de constituição de um estado forte, centralizado, autoritário, capaz
de aglutinar estas diferenças e assegurar a liberdade social, facilitando assim o ideário de construção da
unidade nacional.
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Na nova ordem social e política instaurada pela República, o Estado deveria se configurar como
o mentor maior das mudanças e melhorias sociais, pondo fim à velha política das oligarquias,
privatistas e fragmentárias que atrasavam o país e adiavam o projeto de unificação.
A obra de Oliveira Vianna vai ter forte reverberação nas décadas de 20, 30 e 40 do século XX
quando se pensa nos caminhos que seriam seguidos pela República. Período marcado pela transição da
República Velha, por transformações no estado federativo, descentralizado, para um Estado forte,
centralizado, racionalizado, corporativo, afeito à modernização, com condições de construir a
democracia, mesmo que em moldes autoritários. Segundo alguns comentadores da obra, a ideologia
autoritária exerce forte influência nos rumos assumidos pelo Estado no país. Ademais, o pensamento
político e social de Oliveira Vianna apresenta-se como um repertório estratégico a influenciar a ação
política e as reformas empreendidas por Getúlio Vargas desde o golpe de 1930 e durante o Estado
Novo.
Ao final deste artigo, cabe salientar que a proposta de estudar um autor, seguindo uma
perspectiva temática (no caso o nacionalismo) dentro de uma obra tão vasta, apresenta algumas
limitações que nos conduziram a pinçar os pontos inteligíveis e que melhor nos ajudassem a interpretar
os vínculos entre o pensamento do autor e o contexto histórico por ele refletido.
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