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MITOS, NARRATIVAS E PERSPECTIVAS DE RAÇA E GÊNERO  

O INAUDÍVEL NO CONSERVATÓRIA DE MÚSICA 

 

Exposição temporária: Pacíficos? Cordiais? Conciliadores. Intérpretes do 

Brasil e mitos sobre a identidade nacional, classe, raça e gênero. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Toda sociedade é construída através da perpetuação das narrativas 

míticas de seus intérpretes. Nesse contexto a exposição temporária “Pacíficos? 

Cordiais? Conciliadores. Intérpretes do Brasil e mitos sobre a identidade 

nacional, classe, raça e gênero” visa traçar uma crítica sobre a narrativa de 

construção desses mitos. 

Nosso recorte analisará o Capítulo III “A Política Social da Revolução de 

30” da obra de Oliveira Viana – Direito do Trabalho e Democracia Social: O 

Problema da incorporação do Trabalhador no Estado. 

Analisaremos o mito da ausência de identidade de classe sob a ótica de 

Oliveira Viana lançando luz sobre o tema e buscando desmistificar a ideia de 

ausência de solidariedade entre os trabalhadores brasileiros. 

 

Oliveira Viana – Direito do Trabalho e Democracia Social: O Problema 

da incorporação do Trabalhador no Estado. 

 

Quem foi Oliveira Viana? 

 

Oliveira Viana, ou Francisco José de Oliveira Viana (1883-1951), foi um 

brasileiro sociólogo, jurista, professor e historiador que ocupou a oitava cadeira 

da Academia Brasileira de Letras, em 1937., 

Dentre algumas de suas obras, estão: Populações meridionais do 

Brasil (1920); Pequenos estudos de psicologia social (1921); Evolução do povo 

brasileiro (1923); O ocaso do Império (1925); O idealismo na Constituição (1927) 
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Direito do trabalho e democracia social (1951), além de outras obras e 

publicações. 

Polêmico em algumas de suas publicações a ponto de ser chamado por 

alguns críticos de racista2 é fato que as obras de Oliveira Viana contribuíram e 

influenciaram na construção da base do imaginário da sociedade brasileira 

moldando a sociedade através de sua visão.  

O Estudo das obras de Oliveira Vianna, assim como a análise de seus 

críticos, evidencia que Viana se envolveu em diversas polêmicas tanto com 

intelectuais socialistas, à esquerda que o acusavam de fascista, quanto com 

intelectuais de direita, vinculados ao liberalismo, que o acusavam de socialista. 

(ROCHA, pág.4) 

Fato é que Oliveira Viana e outros expoentes como Florestan Fernandes, 

Darcy Ribeiro, e Sérgio Buarque de   Holanda, são denominados como 

Intérpretes do Brasil e cada um, guarda dentro de sua obra os mitos, narrativas 

e perspectivas que alicerçaram a construção da sociedade brasileira. 

 

Oliveira Viana e a Política Social da Revolução de 30 

 

Contextualizando historicamente, a Revolução de 30 foi um movimento 

liderado pelos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba que 

engendram um golpe de Estado depondo o então presidente "Washington Luís" 

colocando fim ao período da República Velha e iniciando a era Vargas. 

É diante da ascensão de Getúlio Vargas no cenário político da Revolução 

de 1930 que Oliveira Viana é nomeado em 1932 como Consultor Jurídico no 

Ministério do Trabalho se tornando um dos principais expoentes da política social 

e sindical do Governo Vargas. O Capítulo III “A Política Social da Revolução de 

30” da obra de Oliveira Viana elucida, na visão do autor, a ausência de identidade 

de classe dos trabalhadores. 

 
2 Vanilda Paiva no artigo Oliveira Viana: Nacionalismo ou Racismo (1976) utiliza a definição de 
arianismo a partir de Seillière: “o arianismo é uma filosofia da história que atribui as aquisições 
morais e materiais da humanidade à influência quase exclusive da raça ariana” (PAIVA, 1976, 
p.61). 
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Viana tece suas considerações iniciando o capítulo com a seguinte 

afirmativa: 

“Em primeiro lugar, antes de entrar na análise das realizações dessa 
política, desde 1931 até o momento presente, quero ressaltar essa 
singularidade do seu método de ação, que é o de ser ela uma iniciativa 
do Estado, uma outorga generosa dos dirigentes políticos – e não uma 
conquista realizada pelas nossas massas trabalhadoras. Essas não 
tinham em nosso país, até 1930, nenhuma ideologia dominante, nem 
também nenhuma solidariedade, nenhuma arregimentação, nenhuma 
organização que lhes desse força e prestígio bastantes para impor ao 
Estado uma orientação ao seu favor” (VIANA, 2020, p. 65 e 66).  

O primeiro mito engendrado dentro da literatura de Viana é justamente o 

da benevolência do Estado e o da ausência de arregimentação dos 

trabalhadores. 

Em linhas gerais, todo o capítulo é destinado a tratar o Estado como o 

principal articulador das políticas sociais e trabalhistas e, por outro turno, colocar 

o trabalhador como um ser alienado em seu próprio individualismo. 

É bem verdade que as conquistas sociais e trabalhistas tardaram a ser 

iniciadas, principalmente se considerarmos que a abolição da escravatura no 

Brasil aconteceu somente em maio de 1988, contudo, soa leviano reverberar as 

palavras de Oliveira Viana como verdade absoluta, ou seja, como se apenas o 

Estado, a partir de 1930, fosse o principal (e único) responsável por “olhar para 

o trabalhador”. 

As primeiras formas de organização social no Brasil foram as sociedades 

de auxílio-mútuo e de socorro datadas do Segundo Reinado e da Primeira 

República, principalmente as associações criadas por italianos como citou Lugi 

Biondi (2012, p.75):  

“existia a “Società Italiana di Beneficenza (1878); SIMS Vittorio Emanuele II 
(1879); SIMS Militi Italiani (1886); Unione Meridionale Italiana (1887); Unione 
Veneta San Marco (1888); SIMS Leale Oberdan (1889); SIMS Lega 
Lombarda (1897); Società Democratica Toscana di Mutuo Soccorso “Galileo 
Galilei” (1898); Società Operaia di Mutua Assistenza (1899); SIMS Vittorio 
Emanuele III (1900); Operaia “Umberto I” (1900); SIMS Unione della Mooca 
(1902); Società Italiana di MS (1904); Società “Italia” di MS (1905); Società di 
Mútuo Soccorso del Cambucy (1922); Luigi Biondi Dossiê Società di MS 
Colonia di Polignano a Mare-Bari (1923); Operaia Fuscaldese (1924); Unione 
della Mooca (1925); União Fraterna de Água Branca (1925)”. 

 

Ainda, destaca-se que primeira greve no Brasil foi dos tipógrafos do Rio 

de Janeiro e aconteceu em 1858. Já em 1906 aconteceu o 1o Congresso 
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Operário Brasileiro. Em 1917 o Brasil presenciou a Greve Geral em São Paulo, 

iniciada numa fábrica têxtil e que foi aderida por todo o setor têxtil, e 

posteriormente foi seguida das demais categorias, em uma clara presença de 

solidariedade entre os trabalhadores. Já naquela época os trabalhadores se 

insurgiam contra os baixos salários e a alta do custo de vida 

Também não podemos esquecer que entre os anos de 1918 e 1920 o 

Brasil presencial uma eclosão de greves organizadas pelos movimentos 

operários, principalmente nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, 

Pernambuco e Bahia que reivindicavam aumento de salários e melhores 

condições de trabalho. 

Fica claro que o clamor social – decorrente da união dos trabalhadores e 

do caráter solidário de classe – antecede a Revolução de 30, sendo que, o 

Presidente deposto, Washington Luís teria dito que “a questão social é simples 

caso de polícia”3. 

Portanto, não é difícil concluir que as narrativas de Oliveira Viana quando 

a ausência de solidariedade entre os trabalhadores e, igualmente, a narrativa de 

ausência de identificação de classe e de lutas passa pelo também pelo mito do 

“homem cordial”4, nesse caso, o trabalhador cordial e individualista. 

 

Pontos de Convergência e Reflexão 

 

O objetivo da presente crítica não é afastar a construção social da 

Revolução de 30 e as contribuições de Oliveira Viana e da era Vargas na 

evolução dos direitos sociais e trabalhistas, principalmente pelo fato de que foi 

no regime varguista que se deu a criação das Consolidações da Lei Trabalhista 

(CLT). 

Contudo, é necessário desmistificar o discurso de que tais benesses 

decorreram exclusivamente do caráter benevolente do Estado Revolucionário. 

 
3 https://periodicos.unifesp.br/index.php/hydra/article/view/9128 
4 PAULO PERES A CORDIALIDADE BRASILEIRA: UM MITO EM CONTRADIÇÃO - 
http://opiniaopublica.ufmg.br/site/files/artigo/5-Agosto-14-Dossie-Paulo-Peres.pdf 
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Como vimos, Vargas assume a presidência do Brasil diante de um golpe 

de Estado e posterior a movimentos grevistas, sociais e trabalhistas que 

questionavam a exploração do capital sobre o trabalho. 

A movimentação do Governo Vargas foi um grande avanço na 

solidificação dos direitos sociais e trabalhistas, mas não decorreu 

exclusivamente do Estado ou da ausência de solidariedade social dos 

trabalhadores brasileiros. 

Preservar a memória de luta dos trabalhadores que antecederam a 

década de 1930 é uma forma de não apagar a luta de classes que existiu e ainda 

existe e, portanto, é possível reconhecer a importância de Oliveira Viana na 

construção das garantias sociais (a exemplo da CLT) mas sem deixar de 

destacar os movimentos de classe que também contribuíram para essa 

conquista. 
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