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“O patriarcalismo não tem como voltar”, diz Werneck Vianna 

em entrevista 

 
Por: Leonardo Puglia - 3 de maio de 2019 

 

Fazia sol forte na manhã do dia 3 de maio de 2019, quando a equipe da Revista Visões 

chegou ao apartamento do Edifício Júlio Barros Barreto, joia da arquitetura modernista 

projetada pelos Irmãos Roberto em 1952. O sempre pontual Luiz Werneck Vianna aguardava 

no sofá da sala espaçosa e iluminada por ampla varanda voltada para a praia de Botafogo 

com o indefectível cigarro na mão direita: outra marca registrada deste que é considerado 

um dos maiores nomes das Ciências Sociais brasileiras. 

Apagou lentamente no cinzeiro à sua frente e, antes de se debruçar sobre a complexa 

conjuntura brasileira, perguntou sobre a entrevista: “é para os alunos?”. Ao longo de cinco 

décadas de magistério, o professor Werneck trabalhou em algumas das principais 

instituições de ensino do país, como UNICAMP, UFJF, UFRRJ, IUPERJ e continua – aos 

81 anos – lecionando com a mesma dedicação tanto na pós quanto na graduação da PUC-

Rio.  

Carioca de Ipanema, Luiz Jorge Werneck Vianna se formou em direito em 1962 pela então 

Universidade do Estado da Guanabara – hoje UERJ -, concluiu graduação em Ciências 

Sociais pela UFRJ cinco anos depois e, em 1976, recebeu título de doutor em Sociologia 

pela USP após ser perseguido pelo regime militar devido à sua atuação política.  

Desenvolveu pesquisas sobre temas como democracia, intelectuais, corporativismo,   

sindicalismo, pensamento social brasileiro e judicialização da política e das relações sociais,  

além de ter publicado obras que se tornaram referência nas Ciências Sociais brasileiras, entre 

elas Liberalismo e Sindicato no Brasil (1976) e A Revolução Passiva: Iberismo e 

Americanismo no Brasil (1997) e A Judicialização da Política e das Relações Sociais no 

Brasil (1999). 

Werneck – como é chamado pelos alunos - também foi presidente da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) e um dos fundadores do 

Centro de Estudos de Direito e Sociedade (Cedes). Foi a partir dessa vasta experiência que 

o professor conversou com a Revista Visões sobre a atual situação do país.  
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Com seu ritmo pausado, mas enérgico, Werneck não fugiu a nenhuma das perguntas, tecendo 

leitura sofisticada sobre o atual quadro político e social brasileiro. Falou das disputas internas 

do governo federal, das tensões entre os poderes e enfatizou a primazia da economia sobre 

os temas comportamentais, que teriam “voo curto”, na sua opinião.  

Questionado sobre as mudanças nos ministérios da Educação e das Relações Exteriores, 

Werneck lamentou o que considerou um enfrentamento com a universidade que só levaria 

“a uma radicalização vazia de sentido” e demonstrou especial preocupação com a 

possibilidade de participação do Brasil numa intervenção dos Estados Unidos na Venezuela: 

“vai ser uma tragédia para todos”. 

O tom da conversa, no entanto, foi marcado pelo otimismo, pois as forças de reação não 

seriam capazes de frear “processos societais ingovernáveis”, decorrentes “da própria 

natureza das coisas”. Além de provocar transformações profundas no mundo do trabalho, as 

novas tecnologias também teriam contribuído para consolidar a globalização como um “fato 

irreversível, assim como a secularização e com tudo que se importa”. 

Entre esses processos, Werneck dá destaque especial à “revolução feminina” como um “fato 

de importância capital na cena contemporânea”, afirmando ainda não enxergar 

possibilidades da volta do patriarcalismo no Ocidente; mas não deixa de ressaltar, todavia, 

que não se trata de algo dado. Qual seria o papel, então, da política e dos organismos 

internacionais? E a juventude, qual seria seu lugar nesse movimento histórico?  

Confira a entrevista na integra: 

 

Revista Visões - Qual é a sua avaliação dos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro? 

Luiz Werneck Vianna – É um governo muito heterogêneo, composto de forças dispares, 

tais como o que se chama de “bolsonarismo raiz”. São os círculos sobre a influência do 

astrólogo Olavo de Carvalho e seus sequazes, que têm conseguido posicionar dois quadros 

em posições relevantes no interior do governo. Tem um Ministério de Economia 

superpoderoso, dirigido por Paulo Guedes: um quadro intelectual enraizado muito 

fortemente na escola neoliberal, sob a influência de Chicago, onde ele recebeu formação e 

que tem o paradigma, o exemplar a ser seguido da experiência chilena sob o regime de 

Pinochet.  

Ao lado disso – que já são duas pontas controversas, contraditórias entre si – há os militares, 

a corporação militar, que está em peso presente na administração pública.  Que não é nem 

seguidora do olavismo nem da ideologia neoliberal. Então é uma situação enigmática, uma 

disputa permanente intragovernamental. 

  

Revista Visões - Esta disputa tem sido mais acirrada entre os seguidores do Olavo de 

Carvalho e os militares. Olavo de Carvalho tem criticado o vice-presidente, General 

Mourão, com a participação do filho do presidente nas redes sociais. 

Luiz Werneck Vianna – É a demonstração mais inequívoca que entre essas duas bandas há 

dissonâncias, há desacordos. E tem a outra banda, que seria igualmente relevante, que é a 

banda econômica dirigida pelo ministro Paulo Guedes. É um caldeirão infernal. Como 
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administrar isso? O governo Bolsonaro tem procurado escapar e se evadir dessa situação - 

que não deixa de ser paralisante, dada a diferença radical de posições – jogando diretamente 

ou pedindo diretamente o apoio da opinião. Através da sua mídia, dessa sua estratégia de 

tuítes, de uso da internet como um meio estratégico na política.  

O sucesso dessa tentativa me parece muito difícil. Isso não vai ser bem-sucedido. Esse 

impasse deve persistir. E mais: ele está agravado pelo fato de que há uma personalidade que 

faz parte desse jogo que não é demissível porque foi eleito, que é o general Hamilton 

Mourão. Não é um liberal de raiz, mas é um homem que acumulou uma experiência política 

prática e sabe que as coisas não podem ser conduzidas da forma como vem sendo, 

especialmente nas relações do Executivo com o mundo congressual. Então para compor o 

resto do quadro é preciso estabelecer o tipo de relação que o presidente tem com o 

Congresso, que é uma relação frágil, sem lideranças fortes, sem a presença carismática de 

um líder governamental. Com personalidades políticas menores, como aquela parlamentar 

de São Paulo, a Joice Hasselmann, e o Onyx Lorenzoni, que também não têm envergadura, 

treino, tirocínio e peso político para influir. Então é um quadro de um difícil equilíbrio.  

Revista Visões - Essa relação com o Congresso Nacional não é fruto do discurso de 

negação da política que ajudou a eleger Bolsonaro presidente, mas que talvez não sirva 

para governar? 

Luiz Werneck Vianna – A parte econômica precisa do Congresso para fazer as reformas. 

Primeiro de tudo a reforma previdenciária, a reforma tributária e outras que viabilizem essa 

transformação macroestrutural que eles querem introduzir no país. Isso sem política não tem 

como se viabilizar. Salvo com uma ruptura política em que o regime se tornasse autoritário, 

o próprio Bolsonaro desse um autogolpe, dissolvesse o Congresso, fizesse intervenções no 

Poder Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal, e aí restabelecendo o quadro 

do regime de 1964 na sua pior feição, na sua feição AI5. Não há país que suporte hoje essa 

alteração, de modo que o governo Bolsonaro se sente obrigado pelas circunstâncias a seguir 

nessa linha de permanente instabilidade que ele vai equilibrando com artes de malabarismo, 

que não são fadadas a ter sucesso a longo prazo.  

 

Revista Visões - É um cenário complexo e imprevisível, mas do ponto de vista do que 

já foi feito: sente-se muito impacto no Ministério da Educação, com a indicação do 

Abraham Weintraub, que pouco depois de assumir como ministro anunciou corte 30% 

na verba de três universidades federais alegando que “ao invés de melhorar o 

desempenho acadêmico” essas instituições estariam promovendo “balbúrdia”. E esse 

mesmo ministro anunciou que pretende também “descentralizar” recursos das 

Ciências Humanas, em especial sociologia e filosofia, para focar em outras áreas. Qual 

é o impacto dessas medidas para a educação do país? 

Luiz Werneck Vianna – Esse enfrentamento com a universidade só leva a uma 

radicalização vazia de sentido. Talvez tenha inspiração na busca dessa saída de um confronto 

final que leve a uma solução plenamente autoritária. Porque não tem outra finalidade a não 

ser antagonizar a sociedade. Sociedade da qual ele precisaria para alargar as bases de apoio 

político. As bases de apoio político do Bolsonaro são muito estreitas. É um grupo muito 

limitado. E se você olha pra São Paulo, que é o principal estado da Federação – hoje 

incontrastavelmente. As financias, a indústria, que demandam, que reclamam a urgência de 

mudanças. Uma delas é a reforma da previdência e a reforma tributária, com precedência na 



Revista Visões ISSN 1983-2575, Edição, nº1. Volume 7 – 2020. 

 

90 
 

reforma da previdência. E sem Congresso isso não anda.  Esse carro entra em pane com 

muita facilidade e toda hora são visíveis as mudanças de pequenas rotas.  

A chave da intervenção na questão dos costumes tem voo curto. A grande chave é a da 

economia. É a da criação de empregos, de oportunidades. É de dar saída para o grande 

capital, que foi o grande esteio da eleição do Bolsonaro. Sem São Paulo, Bolsonaro não 

estaria eleito. Foi o grande capital paulista que acabou por se inclinar para seu lado e resolveu 

a questão. Basta ver a eleição de parlamentares de orientação bolsonarista em São Paulo, no 

parlamento, na assembleia estadual. E o próprio governo estadual, onde o Dória flertou 

bastante com a candidatura do então presidenciável Bolsonaro.  Então olhando esse quadro, 

pondo esse quadro em movimento, em perspectiva, é um quadro que é de impasse e que 

promete soluções críticas a médio e longo prazo.  

Temos um vice-presidente com uma orientação diversa. Não contrária inteiramente. Não é 

o caso. Mas diversa em questões muito relevantes, como, por exemplo, a da Venezuela. 

Intervenção militar na Venezuela comandada pelos americanos – se houver – com adesão 

brasileira vai ser uma tragédia para todos. Não apenas pela questão humanitária, da 

mortandade, mas porque isso vai incendiar a América Latina. Pondo em perspectiva uma 

velha ideia, uma velha metáfora do Che Guevara: transformar a Cordilheira dos Andes no 

que foi a Sierra Cubana, no que foi Sierra Maestra. É só olhar para o quadro da Colômbia, 

que já tem guerrilha armada lá. A Venezuela tem tradição em guerrilha. Bolívia. A Argentina 

não está satisfeita com essa adesão brasileira a um alinhamento com a política americana. 

Talvez a Kirchner volte ao poder. Então é um quadro internacional.... 

 

Revista Visões - Talvez o presidente Donald Trump não seja reeleito nos Estados 

Unidos  

Luiz Werneck Vianna – Talvez o Trump não seja reeleito e talvez o Trump sofra 

impeachment. Esse quadro, todo ele, é muito fugaz, vide a eleição recente na Espanha, com 

uma vitória forte do Partido Socialista. Então não há uma tendência unívoca da direita se 

fortalecer no mundo. Ela tem se fortalecido, especialmente nos seus setores mais trevosos, 

mas uma coisa é ter posições relativamente significativas: presença no parlamento, como a 

direita espanhola agora vai ter. E a outra coisa a é a capacidade de exercer hegemonia, de 

atrair um bloco maior de apoio. Não há possibilidade na Alemanha, na França, na Inglaterra.  

Aliás, na Inglaterra, uma coisa possível é a sua reintegração do jeito que as coisas andam. O 

Brexit não teve, ou não vem tendo sucesso. É provável que volte uma plena integração do 

Reino Unido à União Europeia.  

Então são tendências presentes no mundo que dizem respeito a processos que ninguém 

governa, como os da globalização, que andam pelas suas próprias pernas. Com as mudanças 

no mercado de trabalho, na produtividade, no mundo da produção. Penetração da ciência na 

vida produtiva cada vez mais intensa. Com isso as fronteiras nacionais vão perdendo o 

sentido antigo. A globalização é um fato irreversível, assim como a secularização e com tudo 

que se importa.  

A revolução feminina é um fato de importância capital na cena contemporânea. O 

patriarcalismo não tem como voltar. Existe lá no Oriente Médio, mas a tendência no mundo 

é outra, inclusive por causa da necessidade da incorporação feminina no mercado de trabalho 
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cada vez maior. Inclusive na ciência. É só ver os quadros da NASA, com uma participação 

feminina cada vez maior. E aqui no Brasil também, onde a ciência tem uma ocupação muito 

forte do contingente feminino.  

Revista Visões - E as mulheres também estão muito organizadas politicamente 

Luiz Werneck Vianna – Olha, esses são processos societais ingovernáveis. Eles decorrem 

da própria natureza das coisas. O que a política tem que fazer é entender a direção desses 

movimentos e imprimir uma orientação democrática. Isso só pode ser num mundo de paz, 

porque o mundo da guerra – que existe agora claro, sempre existe –, com essa fúria 

armamentista que está transcorrendo, ele repõe o teatro, o cenário, da guerra fria: o fim da 

vida.  

Lembra do ‘Doutor Fantástico’ (1964), do Stanley Kubrick? É um filme de grande 

atualidade. Um erro de cálculo, como pode agora ocorrer com a Venezuela, contrapondo 

americanos, chineses, russos, Turquia... Pode ser fatal. Um general ou um estadista 

desembestado. Não um “estadista” – não o chamemos assim -, mas um político 

desembestado, tresloucado como aqueles loucos que participaram do filme do Kubrick 

podem perfeitamente errar o cálculo e precipitar uma situação sem volta que acabe a vida 

nesse planeta tão precário, que é o nosso. Que permitiu esse milagre que é a vida e a criação 

da nossa espécie depois de um processo evolutivo que levou milhões e milhões de anos, que 

criou o homem e com ele, a consciência, a reflexão. 

Então nessas condições em que o mundo como que está se autogovernando no processo da 

“globalização”, a política, a reflexão, a consciência são elementos fundamentais. Não à toa 

uma categoria-chave da sociologia contemporânea é a da “reflexividade”. Qual o desenlace 

disso no mundo e aqui? Pode ser catastrófico, nós podemos evitar a catástrofe. Há forças que 

trabalham no sentido de evitar a catástrofe, uma ONU, por exemplo. E aqui, internamente? 

Um outro AI5 é possível? Do ponto de vista de laboratório é, mas as suas probabilidades 

efetivas são mínimas. Inclusive precisaria do apoio militar.  

A coisa do apoio militar como é relevante pode ser vista aqui e para nossa experiência 

centenária. Mas agora-agora na questão da Venezuela. Por que que o Maduro não cai? 

Porque a corporação militar mantém o Maduro no poder. E deve manter. 

Revista Visões - O caminho da Venezuela passa, então, por uma mediação da 

comunidade internacional?  

Luiz Werneck Vianna – Sem nós fica difícil...  

 

Revista Visões - Só que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tem se 

colocado contra o multilateralismo, inclusive desprezando toda a tradição de Relações 

Internacionais do Brasil. A corporação do Itamaraty está satisfeita? 

Luiz Werneck Vianna – Tudo isso faz parte desse processo de luta. Ele vencerá? Ele vence 

nas forças armadas? O que elas disseram? É uma aventura a intervenção militar brasileira. 

Eles desaconselham, e o próprio Bolsonaro quando é obrigado a se manifestar em horas 

cruciais ele não vai pelo caminho da intervenção.  
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Precisamos de tempo. Precisamos amadurecer a nossa reflexão sobre o que está se passando, 

sobre o que nós queremos e sobre o que nós podemos fazer. Enquanto isso, é ver o circo 

passar.  

Revista Visões - E as novas gerações, os jovens, qual papel eles têm nesse processo? 

Luiz Werneck Vianna – Vamos ver. Eu penso que estou deixando claro nessa entrevista 

que cultivo um otimismo em relação tanto à cena internacional quanto à cena brasileira. 

Agora, nada disso vai ser dado. Não é? São disputas, em boa parte disputas intelectuais. 

Quem fornece a melhor alternativa? Quem é capaz de exercer melhor as artes da persuasão?  

 

 


