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Resumo: Oliveira Viana em sua primeira obra de 1921, Populações Meridionais do 

Brasil, lança as bases do que viria a ser conhecido como o insolidarismo do povo 

brasileiro. O pensamento do autor estaria embasado em várias teorias vigentes á 

época, como, por exemplo, no determinismo e no racismo cientifico, mas também 

em uma perspectiva elitista e eurocêntrica. A proposta é discutir o capítulo IX da 

referida obra em contraponto as ideias defendidas pelo autor ao longo da sua 

carreira, seu papel no Estado Novo, bem como se a tese do insolidarismo, teria 

atuado como subsidio para outra teoria defendida pelo autor, que entraria para a 

história como o mito da outorga.  
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Introdução:  

Antes de mais nada é necessário esclarecer, mesmo que brevemente quem foi 

Oliveira Viana, bem como contextualizar um pouco o momento histórico e social no 

qual ele estava inserido.  

Oliveira Viana, nasceu em Saquarema no Estado do Rio de Janeiro em 1883 e 

faleceu em Niterói, também no Estado do Rio de Janeiro em 1951. Escreveu mais 

de 20 livros em várias áreas, foi membro da Academia Brasileira de Letras, membro 

do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro – IHGB. Ocupou vários cargos públicos 

durante sua vida profissional, como, por exemplo, assessor técnico em economia 

social do Ministério do Trabalho de 1932 a 1940, foi ministro do TCU.  

Foi um dos principais idealizadores da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 

participou ativamente do Governo Vargas (1930-1934), bem como do chamado 

Estado Novo (1937 a 1943). Nesse ponto vale lembrar que o Estado Novo é 

resultado das rebeliões das elites regionais dos outros estados, contra a hegemonia 

pretendida pela elite paulista. 

Não há dúvidas que foi uma personalidade importante na política nacional, mas 

pode se dizer também, ambígua, já que, embora tenha participado da idealização de 

várias políticas e legislações importantes na perspectiva de direitos sociais e 

trabalhistas, no entanto, justificava a concessão de tais direitos e uma perspectiva 

extremamente elitista, conservadora e até mesmo racista. 

 

O insolidarismo do povo brasileiro:  

Oliveira Viana foi influenciado por várias teorias que vigoravam em sua época, 

sendo possível vislumbrar ecos destas em suas obras. Como defensor do Estado 

Novo, não há dúvidas que comungava das ideias de um Estado forte, 

intervencionista. No entanto, outras ideias perpassam a sua obra e conversam com 

outros intelectuais de seu tempo, como por exemplo, Sergio Buarque de Holanda.  

Oliveira Viana tinha como objetivo uma interpretação crítica da realidade brasileira, 

sendo que algumas ideias centrais perpassam suas obras, tais como a 

incompatibilidade do liberalismo com a realidade brasileira. Para Oliveira Viana a 

falta de senso de solidariedade entre os brasileiros impediria o desenvolvimento do 

liberalismo no país. O povo brasileiro seria incapaz de congregar para defesa de 



interesses coletivos. Essa é exatamente a teoria desenvolvida na sua primeira obra, 

Populações Meridionais do Brasil e especificamente no capítulo nono.  

Mas há que se destacar que essa concepção de insolidarismo, falta de espírito 

público do povo brasileiro e desrespeito com a coisa pública, não é exclusiva de 

Oliveira Viana. A falta de espírito público já é apontada como a doença original do 

Brasil, pelo Frei Vicente do Salvador em 1627: 

 

(...) Esta foi a origem do pecado original, e esta é a causa 

original das doenças do Brasil: tomar o alheio, cobiças, 

interesses, ganhos e conveniências particulares, por onde a 

justiça se não guarda, e o Estado se perde. Perde-se o Brasil, 

Senhor digamo-lo em uma palavra porque alguns ministros de 

S. Majestade não vem cá buscar o nosso bem, vêm cá buscar 

nossos bens(...)”.(Hugo Mãe, p. 16:2021) 

 

Sergio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil de 1936, também aponta a falta de 

espírito público como um obstáculo para a entrada do Brasil na modernidade, 

quando critica o patrimonialismo vigente no período colonial e que perdurou na 

República, que levou o Estado a ser encarado como uma extensão do ambiente 

familiar.   

O historiador José Murilo de Carvalho, afirma, que “nossa república nunca foi 

republicana” (Schwarcz: 2020, p. 64). Ainda de acordo com Schwarcz (2020), por 

mais paradoxal que possa ser no Brasil, passou a vigorar uma república sem valores 

republicanos, nunca prevaleceu o interesse pelo coletivo, a virtude cívica, essencial 

para o exercício da vida pública.  

Durante toda sua carreira Oliveira Viana criticou aos partidos políticos, que 

considerava um mero aglomerado de pessoas com o interesse de assaltar os cofres 

públicos, sem interesse de classe. Essa critica aos partidos políticos está ligada a 

questão do insolidarismo, uma vez que o autor não via nos partidos políticos o 

comprometimento com os princípios republicanos e, portanto, contribuíam para 

aprofundar o insolidarismo.  

No entanto, é necessário ver com ressalvas essas criticas de Oliveira Viana, uma 

vez que, o autor tinha uma visão de estado autoritário e centralizado que dificilmente 

se coadunaria com a liberdade partidária. Assim, sua critica aos partidos políticos 



parece estar mais conectada com ideais antidemocrático do que o alegado 

insolidarismo. Essa via antidemocrática de Oliveira Viana ficava explicita, quando 

criticava a representação popular por meio do voto universal, que segundo ele seria 

incompatível com a índole brasileira. 

O autor tem uma visão paternalista do povo, que deve ser tutelado e guiado por uma 

elite esclarecida. Suas ideias contra o voto universal, contra os partidos e o 

liberalismo estão de acordo com as teorias nacionalistas da época, que pugnavam 

por um Estado Forte e intervencionista, exatamente o que se passo durante o 

Estado Novo.  

Oliveira Viana também defendia que a índole do povo teria a ver com as raízes 

culturais ibéricas e condição geográfica, mostrando-se, portanto, favorável às ideias 

culturalistas em voga na época, de que os povos de países tropicais seriam menos 

capazes, mais propensos à preguiça, a desorganização social e, portanto, deveriam 

ser guiados pelos países desenvolvidos do norte.  

Quanto a cultura Ibérica, embora ele justifique essa “índole” do brasileiro pela 

herança cultural, no capitulo IX do livro Populações Meridionais do Brasil, ele louva a 

solidariedade do povo português em vários momentos. No entanto, afirma que em 

virtude das condições geográficas do Brasil, o povo brasileiro não teria herdado tais 

qualidades.  

A visão de Oliveira Viana da sociedade brasileira em geral é extremamente elitista, 

paternalista e eurocêntrica. Defendia uma visão elitista de nação, na qual apenas as 

elites brancas, tinham condições de construir um país forte e impor códigos morais a 

grande massa da população. Essa posição elitista estava diretamente ligada com as 

teorias do racismo cientifico em destaque na época. Pregava que os brancos 

caucasiano ou ariano no governo, no judiciário e na educação deveriam impor as 

classes inferiores os padrões de cultura superior.  

Para Viana as classes inferiores são apáticas, incapazes de gerar solidariedade, 

nem para festejos, para cooperação entre vizinhos. Assim como Sergio Buarque de 

Holanda, Viana vê na família, no latifúndio e no poder patriarcal dos grandes 

proprietários uma influência negativa. Para Viana essas instituições seriam 

fundamentais para impedir o desenvolvimento da solidariedade e do espírito público.  

Exatamente com base em tais ideias forja o mito da outorga das leis trabalhistas, 

previdenciárias e sócias, que serão expostas na obra “Direito do Trabalho e 

Democracia Social” de 1951. Oliveira Viana nega a existência de qualquer iniciativa 



popular por direitos, seja na época do império com os movimentos abolicionistas e 

as diversas insurreições, bem como na república. Afirma inclusive que, “um outro 

agente de solidariedade, tão eficiente na organização dos povos ocidentais, a 

hostilidade das classes, aqui também não atua” (Viana, 1920: 233), portanto, nega a 

própria luta de classes. 

No capítulo III do livro Direito do Trabalho e Democracia Social, afirma 

expressamente que:  

 

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 trabalhadores. Estes não tinham em nosso 

país, até 1930, nenhum ideologia dominante, nem também 

nenhuma solidariedade, nenhuma arregimentação, nenhuma 

organização que lhes desse força e prestígio bastante para 

impor ao Estado uma orientação em seu favor.(1951:65/66) 

 

Mesmo tendo testemunhado a Greve Geral de 1917 e diversos outros movimentos 

grevistas que eclodiram no período de 1900 a 1929, Oliveira Viana nega todas as 

conquistas do operariado anteriores a 1930. Inclusive Evaristo de Moraes Filho na 

obra “O problema do sindicato único no Brasil”, de 1952, contrapõe expressamente 

essa posição defendida por Oliveira Viana.  

Segundo Evaristo de Moraes, é falsa a tentativa de tentar colocar a classe operária 

como mera espectadora dos fatos, sem qualquer iniciativa, na luta por uma 

legislação protetora (1952:192). Evaristo acrescenta ainda que não há fundamentos 

para declaração de que estes movimentos nunca foram capazes de pressionar os 

governos e as classes patronais por direitos (1952:192).  

Outra critica o pensamento de Oliveira Viana é o fato de desconsiderar o passado 

escravista do Brasil colonial, bem como a situação em que a população liberta foi 

inserida no mercado de trabalho em total desvantagem. Tanto que, para Florestan 

Fernandes (1982), o insolidarismo brasileiro, seria fruto das violências das elites, da 



classe dominante, do abandono dos negros, da ausência de políticas públicas para 

educar e preparar a população subalternizada.  

Um ponto de convergência entre Florestan (1982) e Viana (1921) é a concepção de 

que as elites agrárias e oligárquicas, o Brasil rural arcaico seria um obstáculo ao 

desenvolvimento do país. No entanto, na visão de Oliveira o brasileiro era um 

incapaz que precisava ser tutelado pelo Estado e pelas elites urbanas brancas e 

letradas, enquanto Florestan vê um brasileiro oprimido, alijado do poder político, 

para o qual foi relegada uma democracia esterilizada.  

O arcaico e o moderno também está presente no capítulo IX de “Populações 

Meridionais do Brasil”, mas não na mesma perspectiva de Florestan, mais na 

perspectiva de Sergio Buarque de Holanda em “Raízes do Brasil”, da oposição entre 

os valores europeus burgueses urbanos e os valores antieuropeus rurais.  

Viana também concorda com Gilberto Freire quanto ao fato de que a sociedade da 

época estava fundada no particularismo da família patriarcal. No entanto, 

desconsidera como o instituto da escravidão seria um dos maiores empecilhos para 

uma sociedade solidaria e de espírito público.  

No capítulo em discussão existem claras referências ao mito da mestiçagem e do 

bom colonizador, que seriam galvanizados por Sergio Buarque de Holanda, 

Cassiano Ricardo, Gilberto Freire e outros pensadores em obras posteriores.  

Oliveira Viana é um feroz critico do liberalismo, por promover a livre competição 

entre desiguais, proporcionar o separatismo e fortalecer oligarquias estaduais. 

Portanto, as ideias liberais seriam desagregadoras, representando um empecilho 

para um Estado Forte. Para ele as elites brasileiras estariam alienadas da realidade 

ao importarem ideias liberais europeias incompatíveis com a realidade do Brasil. 

No entanto, parece um contracenso criticar o liberalismo e afirmar que existe 

cooperação social na iniciativa privada.  

Embora Oliveira Viana critique o insolidarismo brasileiro, bem como formule várias 

criticas aos clãs rurais, desconsidera a solidariedade entre as elites agrárias que 

sempre dominaram o país, que foram responsáveis pela manutenção da escravidão, 

até o último minuto. Apenas no final do capítulo, ao falar sobre as bases da 

nacionalidade da sociedade rural, atenta para o espírito de corpo dos clãs rurais.  

 

Conclusão:  



Não há dúvidas da importância da legislação trabalhista e previdenciária formulada 

durante o Estado Novo, muitas dos direito ali assegurados até hoje são os pilares 

que ainda restam do Estado Social que se imaginava para o Brasil e não pode ser 

esquecido ou menosprezado. No entanto, não se pode também esquecer que ela foi 

fruto de uma serie de debates realizados na sociedade civil. Ademais, também foi a 

resposta encontrada pela elite econômica e política da época para barrar os 

movimentos sociais que se alastravam pelo mundo, bem como se contrapor as 

demandas dos anarquistas e do Partido Comunista, que embora só venha a ser 

fundado formalmente no Brasil em 1922, já contava com vários militantes muito 

antes.  

Nesse sentido a mensagem enviada pelo Presidente da República, Epitácio Pessoa, 

em 1919 ao Congresso Nacional:  

 

Exercendo passageiramente o alto cargo de Chefe do Estado, 

nesta hora delicada em que, pela assinatura do Tratado de 

Versalles, se criam direitos e deveres para o Brasil, entre estes 

– o da organização do Trabalho, como os consequentes 

necessários do solidarismo e constituição das uniões 

profissionais – julguei, contudo, do meu dever pedir-vos que, 

pós leis adequadas, sejam suprimidas as omissões de nossa 

legislação, de modo a torna-la harmônica com as conclusões 

da memorável Assembleia da Paz. (MORAES FILHO:1952, p. 

205) 

 

O insolidarismo da sociedade brasileira defendido por Oliveira Viana no inicio da 

década de 1920, está totalmente dissociado da realidade e dos fatos históricos 

ocorridos no período. Na verdade, se apresentou como uma teoria preparatória e até 

mesmo justificadora, para as teorias que seriam defendidas pelo autor nas décadas 

seguintes. O insolidarismo de certa maneira justifica e sustenta o chamado “mito da 

outorga”, segundo o qual nenhuma legislação social ou trabalhista brasileira foi fruto 

das demandas da classe trabalhadora, mas sim uma dádiva do Estado, na figura de 

Getúlio Vargas. Uma sociedade que não conseguia congregar, nem mesmo para 

realizar uma quermesse conforme apontado por Oliveira Viana, uma sociedade que 

não conhecia a divisão de classes seria incapaz de demandar direitos trabalhistas e 



sociais de forma organizada e eficaz. Os direitos deveriam ser concedidos, 

outorgados pelo Estado clarividente.  

Essa teoria construída durante o período do Estado Novo lançou bases tão 

profundas na sociedade, que até hoje é considerados por muitos como uma 

verdade, mesmo no meio jurídico.  

No entanto, Oliveira Viana ignorou não só os movimentos sociais, revolucionários e 

proletariados anteriores a 1930, que congregou milhares de brasileiros na luta por 

direitos para o operariado, bem como no movimento abolicionista, como também 

ignorou a realidade internacional pós primeira Guerra Mundial, que forçou vários 

países a adotar políticas sociais e de proteção dos trabalhadores a fim de evitar uma 

convulsão social e a expansão socialista. A CLT é como o próprio nome já 

demonstra a consolidação de várias legislações trabalhistas e sociais, muitas delas 

anteriores a 1930, que foram ampliadas e consolidadas num único instrumento, pela 

força e pela luta de varias gerações de brasileiros que solidariamente atuaram em 

prol de um bem comum e não a benesse do Estado ou de um governo 

personificado, na figura de um mito.  
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