
DIOGO VALENÇA DE AZEVEDO COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AS RAÍZES IDEOLÓGICAS DA SOCIOLOGIA DE FLORESTAN 

FERNANDES: SOCIALISMO E CRÍTICA DA DEPENDÊNCIA CULTURAL 

NAS CIÊNCIAS SOCIAIS BRASILEIRAS (1950-1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2009 

 



DIOGO VALENÇA DE AZEVEDO COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AS RAÍZES IDEOLÓGICAS DA SOCIOLOGIA DE FLORESTAN 

FERNANDES: SOCIALISMO E CRÍTICA DA DEPENDÊNCIA CULTURAL 

NAS CIÊNCIAS SOCIAIS BRASILEIRAS (1950-1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tese de Doutorado apresentada à banca 

examinadora do Programa de Pós-Graduação 

em Sociologia da Universidade Federal de 

Pernambuco (PPGS-UFPE), como exigência 

parcial para obtenção do título de Doutor em 

Sociologia, sob orientação da Profa. Dra. 

Eliane Veras Soares. 
 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2009 

 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
   

        

Costa, Diogo Valença de Azevedo  
       As raízes ideológicas da sociologia de Florestan Fernandes : 
socialismo e crítica da dependência cultural nas ciências sociais 
brasileiras (1950-1970) / Diogo Valença de Azevedo Costa.  – 
Recife: O Autor, 2010. 
      478 folhas.  
 
      Tese (doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco. 
CFCH.  Sociologia, 2010. 

      Inclui bibliografia e apêndices.  

     1. Sociologia. 2. Florestan Fernandes – Pensamento. 3. 
Socialismo – Dependência cultural.  4. Ciências sociais – Brasil. I. 
Título. 
 

             316 
             301 

              CDU (2. ed.) 
            CDD (22. ed.) 

UFPE                        
BCFCH2010/03 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A meu pai, a cuja história de vida, na 

infância, devo as raízes afetivas mais 

profundas de minha rebeldia socialista 

contra a exploração do homem pobre. 

 

À minha avó Maria, uma das pessoas que 

mais amo nessa vida. 

 

À memória de meu tio Tito. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Não é fácil escrever um trabalho, uma tese de doutorado, em especial quando 

nela tentamos equacionar nossos principais dilemas acadêmicos e políticos. A tensão 

psicológica muitas vezes chegou a paralisar minha capacidade de escrita. Não fossem 

os constantes apoios, estímulos e a confiança que recebi de meus colegas, professores, 

amigos, familiares, talvez a tese não tivesse saído sob o formato como agora apresento 

ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de 

Pernambuco. Posso dizer que me sinto orgulhoso com o resultado de um trabalho que 

me foi tão difícil e penoso, embora eu quisesse ter ido mais longe e superado algumas 

das minhas próprias lacunas na interpretação sociológica da obra de Florestan 

Fernandes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o auxílio financeiro que me foi 

concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologia 

(CNPq), sem o qual eu não teria tido condições de realizar uma longa pesquisa no 

Acervo Particular de Florestan Fernandes. Em segundo lugar, tenho com o Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE e com seus professores uma dívida de 

gratidão quanto à qualidade de minha formação, que gostaria de expressar 

publicamente. Em especial, gostaria de mencionar os nomes dos professores Heraldo 

Souto Maior, Silke Weber, Remo Mutzenberg, Cynthia Hamlin, Lília Junqueira e José 

Sérgio Leite Lopes. À professora Maria Eduarda Mota, gostaria de agradecer as 

sugestões quando da defesa de meu projeto de doutorado, que me foram muito valiosas 

no decorrer de todo o trabalho de redação da tese. Queria deixar aqui minha profunda 

gratidão à professora Eliane Veras Soares, minha amiga e orientadora, a quem devo 

uma rica convivência acadêmica ao longo de sete anos, a compreensão pelas minhas 



dificuldades quanto a colocar no papel meu pensamento e, principalmente, o respeito 

sempre demonstrado pelas minhas idéias e posições. Aos colegas do doutorado (meu 

grande amigo Rogério; minhas queridas amigas Rosângela, Vânia, Hersília e Cibele; 

José Nunes; Carolina Leão; Conceição; Joana D‟Arc; Márcia), agradeço a convivência 

fraternal e a amizade demonstrada nos momentos mais difíceis do nosso curso. Tive a 

sorte de compartilhar, dentro do ambiente universitário, da solidariedade política a 

toda prova revelada pelos companheiros da Cátedra José Martí, com quem pude 

debater o ideal socialista, o futuro da revolução cubana e da nossa tão querida América 

Latina, por isso gostaria de lembrar os nomes de Gutemberg, Vantuil, Lívia, Harumi, 

Rodrigo e Bruno. Meu interesse pelo pensamento sociológico de Florestan Fernandes 

teve início no curso de graduação em Ciências Sociais, por isso não poderia deixar de 

lembrar os nomes dos professores que mais me estimularam nessa época, Lia Parente, 

Vera Canuto e Luiz Canuto. 

Para a realização desse trabalho, empreendi uma pesquisa de quase um ano no 

Acervo Particular de Florestan Fernandes, reunido na Biblioteca Comunitária da 

Universidade Federal de São Carlos. Convivi durante esse tempo com as bibliotecárias 

Vera Lúcia Cóscia e Alessandra Veronese, sempre prontas a me auxiliarem. A elas 

devo muito do que consegui descobrir na biblioteca de Florestan Fernandes, por isso 

deixo meus mais sinceros e carinhosos agradecimentos. 

A socióloga Heloísa Rodrigues Fernandes, pessoa admirável sob todos os 

aspectos, intelectual, político e humano, ao longo do período em que estive elaborando 

a tese sobre a obra de seu pai, teceu várias críticas aos rumos das minhas idéias. Posso 

dizer que ela se tornou, à distância, uma co-orientadora dessa pesquisa e devo a ela 

muito do empenho em querer me superar. Professora da Escola Nacional Florestan 

Fernandes, vinculada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, eu tive, por 



intermédio dela, a oportunidade de dialogar duas vezes com os movimentos sociais e 

com militantes socialistas. Agradeço também essa demonstração de confiança e 

solidariedade política. 

A meu amigo Jampa, agradeço a leitura atenta e as críticas ao capítulo sobre 

Pierre Bourdieu. Sei que ele não concorda com as minhas idéias, mas sem as suas 

sugestões eu não conseguiria ter aprofundado um pouco mais sobre a obra do 

sociólogo francês. Também agradeço a tradução de meu resumo para o francês. À 

minha amiga Luciana Duccini, agradeço a tradução de meu resumo para o inglês. 

Não procurei desvincular minhas posições acadêmicas na sociologia das 

minhas convicções socialistas, por isso agradeço aos militantes dos movimentos 

sociais a forma sempre alegre como receberam, em João Pessoa, Guararema e Belo 

Horizonte, quando fui chamado a debater, com eles, as alternativas da revolução 

socialista no Brasil a partir da obra de Florestan Fernandes. Apenas lamento que a 

minha condição de estudante universitário tenha estado muito aquém da práxis política 

real desses movimentos, que considero mais rica em termos do conhecimento da 

realidade brasileira e latino-americana. 

À Ninha, grande amiga de minha mãe, agradeço a ajuda na arrumação dos 

meus livros. 

À minha família, meus pais, Mário e Dora, meus irmãos, Sávio, Sandro, Dante, 

a pequena Sofia e a pequenina Maria Eduarda, queria expressar uma dívida de gratidão 

válida por toda vida. As palavras não seriam suficientes para agradecer o quanto eles 

me foram importantes nesses cinco anos de doutorado. A Sávio e Paula, agradeço a 

hospitalidade com que me receberam em Salvador, onde pude escrever tranqüilamente 

as páginas finais deste trabalho. À minha avó Maria e minhas tias Valda, Fátima e 

Lourdes, agradeço todo entusiasmo e alegria. A meus tios, padrinho Júlio e madrinha 



Bete, Plínio, Mário e Roberto, agradeço a autenticidade da verdadeira convivência 

humana e o caráter sempre honrado, rústico e agreste dos que souberam lutar de baixo 

pela própria sobrevivência. 

Uma última palavra gostaria de dedicar à memória de Florestan Fernandes, a 

quem não conheci em vida, mas cujas idéias foram fundamentais para que eu 

encontrasse um caminho próprio nas ciências sociais e uma direção ideológica na luta 

socialista no Brasil. 

 



RESUMO 

 

 

O presente trabalho constitui uma tentativa de analisar a sociologia de Florestan 

Fernandes sob o prisma ideológico de sua visão de mundo (Weltanschauung) 

socialista, radical-popular e anticolonial. Para tanto, o seu projeto de síntese teórica e 

metodológica entre os clássicos e modernos das ciências sociais foi investigado a partir 

das condições concretas dos países de origem colonial, periféricos, subdesenvolvidos e 

de capitalismo dependente como o Brasil. Os resultados alcançados ao longo de toda a 

pesquisa conduziram à conclusão de que a síntese sociológica de Florestan Fernandes 

reflete as características lógicas de um estilo socialista de pensamento, em tensão e 

conflito constantes com as perspectivas sociais conservadoras e radical-burguesas 

vigentes na sociedade brasileira entre as décadas de 1950 e 1970. Por fim, a principal 

conseqüência dessa reconstrução ideológica do pensamento sociológico de Florestan 

Fernandes foi o delineamento de um padrão histórico de cultivo das ciências sociais 

brasileiras, voltado para o combate dos dilemas sociais dos países subdesenvolvidos e 

da reprodução sistemática da dependência política, econômica e cultural em relação 

aos centros hegemônicos do capitalismo mundial. 

 

Palavras-chave: Florestan Fernandes; teoria sociológica; socialismo; dependência 

cultural; ciências sociais brasileiras. 

 



ABSTRACT 

 

 

This dissertation is an effort to analyze the sociology of Florestan Fernandes under the 

ideological perspective of his world view (Weltanschauung), taking into account its 

socialist, popular-radical and anti-colonial stand point. To do so his project of a 

theoretical-methodological synthesis, of both classic and contemporary authors, was 

studied in the light of the actual conditions in the underdeveloped, dependent capitalist 

countries of colonial origin such as Brazil. During the whole research process, I was 

drawn to the conclusion that Florestan Fernandes‟ sociological synthesis reflects the 

logical features of a socialist thought style in permanent tension and conflict with 

perspectives that were pervasive in Brazilian society between 1950‟s and 70‟s, and 

which held to conservative and radical-bourgeois positions. The main consequence of 

this ideological reconstruction of Florestan Fernandes‟ sociological thought was the 

outlining of a historical pattern in the growth of Brazilian social sciences. This pattern 

may be characterized by the effort to overcome the social dilemmas and systematic 

reproduction of economic, political and cultural dependency of the underdeveloped 

countries in relationship to the hegemonic centers of world capitalism. 

 

Key-words: Florestan Fernandes; sociological theory; socialism; cultural dependency; 

Brazilian Social Sciences. 

 



RÉSUMÉ 

 

 

Le travail qui suit constitue une tentative pour analyser la sociologie de Florestan 

Fernandes sous le prisme idéologique de sa vision du monde (Weltanschauung) 

socialiste, radical-populaire et anticoloniale. Pour cela, son projet de synthèse 

théorique et méthodologique entre les classiques et les modernes des sciences sociales 

a été analysé en détail à partir des conditions concrètes des pays d‟origine coloniale, 

périphérique, sous-développé et de capitalisme dépendant comme le Brésil. Les 

résultats obtenus tout au long de cette recherche ont conduit à la conclusion selon 

laquelle la synthèse sociologique de Florestan Fernandes reflète  les caractéristiques 

logiques d‟un style socialiste de pensée, en tension et conflit constant avec les 

perspectives sociales conservatrices et radical-bourgeoises  en vigueur dans la société 

brésilienne entre 1950 et 1970. Au final, la principale conséquence de cette 

reconstruction idéologique de la pensée sociologique de Florestan Fernandes a été la 

définition d‟un patron historique de traitement des sciences sociales brésiliennes, 

tourné vers le combat de dilemmes sociaux des pays sous-développé et de la 

reproduction systématique de  la dépendance politique, économique et culturelle par 

rapport aux centres hégémoniques du capitalisme mondial. 

 

Mots-clés : Florestan Fernandes ; théorie sociologique ; socialisme ; dépendance 

culturelle ; sciences sociales brésiliennes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o sociólogo, não existe 

neutralidade possível: o intelectual 

deve optar entre o compromisso 

com os exploradores ou com os 

explorados. 

 

Florestan Fernandes 

 

 

 

Con los pobres de la tierra, quiero 

yo mi suerte echar. 

 

José Martí, Versos Sencillos 

 



SUMÁRIO 

 

 

Introdução ..................................................................................................................... 16 

 

PARTE I: Entre a sociologia dos intelectuais e a sociologia do conhecimento: o 

estudo sociológico do pensamento de Florestan Fernandes .................................... 20 

 

A categoria sociológica de intelectual ...................................................................... 21 

Florestan Fernandes e a Universidade de São Paulo: dissensos e confrontos 

ideológicos entre intelectuais tradicionais e modernos ........................................ 47 

O conceito de “campo intelectual” de Pierre Bourdieu: suas possibilidades e 

limites no estudo da sociologia de Florestan Fernandes ......................................... 62 

A sociologia mannheimiana do conhecimento: sua contribuição metodológica ao 

estudo do pensamento de Florestan Fernandes ........................................................ 83 

Florestan Fernandes: síntese teórica, divisões da sociologia e estilo socialista de 

pensamento ......................................................................................................... 106 

As partes e capítulos do presente trabalho ............................................................. 141 

 

PARTE II: Florestan Fernandes e a construção teórica da sociologia: alguns 

elementos preliminares da presente análise ........................................................... 143 

 

O sentido do trabalho teórico em Florestan Fernandes ......................................... 144 

A definição de Sociologia em Florestan Fernandes ............................................... 173 

 

PARTE III: Os parâmetros ideológicos da sociologia acadêmica de Florestan 

Fernandes ................................................................................................................... 204 

 

As questões interpretativas em torno da obra de Florestan Fernandes ................. 207 

A origem plebéia e os parâmetros ideológicos da sociologia de Florestan 

Fernandes ............................................................................................................... 234 

A perspectiva anticolonialista em Florestan Fernandes ........................................ 263 

A perspectiva radical-popular e socialista em Florestan Fernandes ..................... 288 



Consciência da transformação social e síntese sociológica em Florestan Fernandes

 ................................................................................................................................. 323 

 

PARTE IV: Sociologia e marxismo: a síntese teórica e metodológica no 

pensamento de Florestan Fernandes ....................................................................... 344 

 

Lukács, Gramsci e as ciências sociais .................................................................... 351 

Florestan Fernandes: sociologia e marxismo ........................................................ 362 

Ciência histórica e práxis política em Marx/Engels e Lênin .............................. 385 

As divisões da sociologia em Florestan Fernandes e seus conceitos sociológicos 

fundamentais ........................................................................................................... 412 

 

Conclusão ................................................................................................................... 439 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 441 

 

APÊNDICE I ............................................................................................................. 462 

 

APÊNDICE II ............................................................................................................ 464 

 

APÊNDICE III .......................................................................................................... 476 

 

 



 16 

Introdução 

 

O presente estudo foi dedicado a examinar a síntese teórica e metodológica 

realizada por Florestan Fernandes na sociologia brasileira e latino-americana entre as 

décadas de 1950 e 1970. Não se trata de uma reconstrução de sua trajetória intelectual, 

acadêmica e política, mas de uma tentativa de interpretar, à luz de seus horizontes 

ideológicos baseados no radicalismo plebeu, no anticolonialismo e no socialismo, os 

motivos que tornaram possível seu projeto sociológico de reformulação de matrizes 

clássicas e modernas das ciências sociais, voltado para a tentativa de superação da 

dependência cultural e enfrentamento dos dilemas dos países periféricos, 

subdesenvolvidos e de capitalismo dependente. Esse projeto assume contornos nítidos 

em duas obras fundamentais de Florestan Fernandes dos anos 1970, A revolução 

burguesa no Brasil (2006a[1975]) e A natureza sociológica da sociologia (1980), 

porém a base para sua concretização foi traçada em exercícios anteriores de reflexão 

crítica, academicamente rigorosa, contidos em livros como Ensaios de sociologia geral 

e aplicada (1976b[1960]), Fundamentos empíricos da explicação sociológica 

(1978c[1967]), Elementos de sociologia teórica (1974[1970]), Sociedade de classes e 

subdesenvolvimento (1972b[1968]) e Capitalismo dependente e classes sociais na 

América Latina (1973b). Ora, devido às circunstâncias históricas ligadas à instauração 

da ditadura civil-militar no Brasil em 1964, à implantação do modelo norte-americano 

de universidade com a reforma universitária de 1968 e ao recrudescimento da 

incorporação da sociedade nacional nos dinamismos do capitalismo monopolista 

internacionalizado, o projeto acadêmico de Florestan Fernandes não se tornou 

hegemônico. Seu nome é, com bastante justiça, lembrado como um dos que mais 

contribuiu para a institucionalização das ciências sociais no Brasil e para a 



 17 

consolidação de padrões de pesquisa acadêmicos altamente rigorosos na sociologia, 

com a sua obra tendo obtido repercussão mais geral na América Latina. Porém, menos 

lembrada tem sido a relação íntima entre seu labor teórico e a necessidade de enfrentar 

a reprodução sistemática do subdesenvolvimento pelo capitalismo dependente. O 

objetivo deste trabalho foi, portanto, apresentar uma experiência intelectual vivida com 

intensidade entre as décadas de 1950 e 1970, não só por Florestan Fernandes, mas 

também compartilhada por outros cientistas sociais latino-americanos, que, entretanto, 

no contexto atual da sociologia brasileira foi sendo substituída por critérios 

individualistas de promoção da carreira acadêmica e pela pulverização e fragmentação 

teóricas motivadas por uma relação muitas vezes de subserviência aos centros 

hegemônicos de produção cultural, localizados nos Estados Unidos e Europa 

Ocidental, e aceitação passiva de seus parâmetros de avaliação dos resultados da 

produção intelectual nas ciências sociais. A proposta aqui avançada, portanto, se atém 

à compreensão de como as categorias metodológicas de Florestan Fernandes e seus 

conceitos teóricos básicos refletem a crítica ao colonialismo mental e as exigências 

socialistas de superação das condições de exploração e dominação das camadas 

populares no contexto das nações subdesenvolvidas e de capitalismo dependente. 

A perspectiva teórica central desta pesquisa girou em torno da idéia de que o 

campo da produção intelectual se coloca, essencialmente, como um espaço de tensões 

e conflitos entre posições políticas e ideológicas antagônicas. Inserido nesse contexto 

global, em que despontam como pólos opostos as visões de mundo conservantistas, 

burguesas e socialistas, Florestan Fernandes forjou um padrão de reflexão sociológica 

que repudiava as soluções tendentes à manutenção da ordem social baseada na 

combinação entre formas de exploração e dominação pré-capitalistas (baseadas no 

trabalho semi-servil) e sub-capitalistas (mais-valia absoluta), de raízes coloniais, de um 
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lado, e especificamente capitalistas, isto é, com suporte na mais-valia relativa, de 

outro. A sua obra sociológica estava, ao contrário, ligada às expectativas de 

transformações radicais na estrutura social brasileira, via reformas ou revoluções, 

capazes de superar a reprodução sistemática do subdesenvolvimento e da concentração 

de riqueza, prestígio e poder nas mãos de uma rala minoria pelos dinamismos do 

capitalismo dependente. Esses vínculos políticos e ideológicos estariam presentes, 

inclusive, no seu labor teórico, conceitual e metodológico de cunho mais geral e 

abstrato nas ciências sociais. Nesses termos, o caráter conflitante da produção 

intelectual também iria se expressar em suas categorias metodológicas e conceitos 

básicos, tais como contidas em suas seis divisões dos campos fundamentais da 

sociologia (as sociologias geral ou teórica, sistemática, comparada, descritiva, 

diferencial ou histórica e aplicada), por meio das tensões entre seu estilo de 

pensamento socialista e as perspectivas conservantistas e liberal-burguesas existentes 

na sociedade brasileira. o principal desafio deste trabalho será, portanto, indicar como 

a estrutura teórica da sociologia acadêmica de Florestan Fernandes expressa 

identificação com posições ideológicas socialistas. 

A exposição foi dividida em quatro grandes partes. Na primeira, procurou-se 

estabelecer o referencial teórico e metodológico que orientou a presente investigação 

da sociologia de Florestan Fernandes a partir da noção mannheimiana de estilo social 

de pensamento. Essa discussão teórica aproveitou, ainda, as contribuições de Gramsci 

e Bourdieu, pertinentes a suas caracterizações do mundo intelectual como um espaço 

de lutas, relações de poder e contradições entre valores sociais antagônicos. O objetivo 

principal dessa primeira parte do trabalho será, enfim, indicar como a articulação 

lógica entre as subdivisões da sociologia de Florestan Fernandes poderia refletir um 

estilo de pensamento socialista. As demais partes do trabalho seriam especificações e 
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aprofundamentos dessa hipótese geral, segundo a qual a sociologia de Florestan 

Fernandes pode ser associada a uma Weltanschauung radical-popular, anticolonial e 

socialista. Na segunda parte, serão apresentados o sentido político do trabalho teórico 

de Florestan Fernandes nas ciências sociais brasileiras, expresso na crítica à 

dependência cultural, e a sua definição de sociologia; na terceira parte, serão 

explicitados os parâmetros ideológicos radical-populares, anticolonialistas e socialistas 

de seu pensamento sociológico; na quarta parte, por fim, a estrutura lógico-conceitual e 

metodológica de sua sociologia será explanada, em linhas gerais, por intermédio de 

uma comparação com o socialismo de orientação marxista. Uma última palavra, sobre 

os propósitos políticos deste trabalho, caberia ser dita. Embora se trate de uma tese 

acadêmica, a motivação de estudar a obra de Florestan Fernandes nos termos a serem 

explicitados mais adiante se pautou por uma identificação endopática com o 

radicalismo popular, o anticolonialismo e o socialismo, visões de mundo sem as quais 

a reflexão sociológica na América Latina corre o risco de ser presa fácil das classes 

dominantes dos países de capitalismo central e das nações dependentes. A perspectiva 

sociológica subjacente a todo o presente esforço de investigação da obra de Florestan 

Fernandes esteve, portanto, vinculada aos horizontes socialistas que associam o 

sociólogo às lutas políticas surgidas das condições concretas de vida dos explorados, 

dos trabalhadores e das camadas populares, a garantia mais firme de que a construção 

do saber poderá superar as limitações e deturpações do conhecimento da realidade 

social geradas pela consciência elitista, conservadora e burguesa de manutenção do 

atual estado de dominação e exploração do homem pobre das zonas periféricas e no 

capitalismo dependente. 
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PARTE I: Entre a sociologia dos intelectuais e a sociologia do conhecimento: o 

estudo sociológico do pensamento de Florestan Fernandes 
 

 

 O objetivo desta primeira parte do trabalho é esclarecer algumas questões 

teóricas fundamentais, presentes no tipo de investigação que se procurou fazer do 

pensamento sociológico de Florestan Fernandes. Em primeiro lugar, foi preciso 

delimitar o conceito de intelectual e o sentido de sua utilização nesta pesquisa. Num 

segundo momento, fez-se necessário apontar as possibilidades e limitações do uso da 

noção bourdieusiana de champ intellectuel perante os fins interpretativos aqui 

colimados, na tentativa de explicitar a razão pela qual a análise da obra de Florestan 

Fernandes elaborada mais adiante não poderia ser caracterizada, apropriadamente, 

como uma “sociologia dos intelectuais”. Por fim, coube estabelecer os caminhos 

metodológicos de uma análise sociológica do pensamento, inspirada nas soluções 

teóricas de Karl Mannheim, que exerceram influência na reconstrução das categorias 

básicas do cientista social paulistano. Esse último capítulo será prolongado em direção 

a uma exposição das relações existentes entre as divisões dos campos fundamentais da 

sociologia de Florestan Fernandes – as sociologias geral (ou teórica), sistemática, 

comparada, descritiva, diferencial (ou histórica) e aplicada – e o estilo de pensamento 

socialista, de maneira a mostrar como a perspectiva mannheimiana se prestaria a uma 

análise dos determinantes sociais do conhecimento científico. As três seções reunidas 

nesta parte do trabalho concorrem para delimitar o objeto da investigação, a sociologia 

de Florestan Fernandes, e ao mesmo tempo explicitar os principais aspectos do método 

de abordagem empregado na elucidação das raízes ideológicas de suas posições 

teóricas no conjunto das ciências sociais. O referencial teórico e metodológico aqui 

esboçado está situado nos espaços de intersecção e das linhas demarcatórias nem 
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sempre tão bem definidas das sociologias dos intelectuais, do conhecimento e da 

cultura. Embora o foco central da análise seja a estrutura lógica, teórico-conceitual e 

metodológica do pensamento de Florestan Fernandes, examinada em suas raízes 

ideológicas e/ou utópicas, o que caracterizaria uma verdadeira sociologia do 

conhecimento de tipo mais tradicional ou mannheimiana, tornou-se necessário 

investigar as mediações de sua prática intelectual concreta que – inseridas nos seus 

horizontes acadêmicos e políticos específicos de um produtor cultural situado numa 

instituição universitária em processo de consolidação, a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da USP da década de 1940 até fins dos anos 60 – estiveram 

envolvidas na formação de seu estilo particular de cultivo das ciências sociais. O título 

geral da presente parte do trabalho, “entre a sociologia dos intelectuais e a sociologia 

do conhecimento”, teve, portanto, o sentido exclusivo de facilitar a identificação do 

conteúdo da pesquisa e não de justificar a existência de nichos temáticos cada vez mais 

especializados na sociologia e nas ciências sociais, os quais muitas vezes estão 

desprovidos de fundamentação lógica ou de critérios metodológicos legitimadores de 

objetos autônomos e independentes de investigação. 

 

 

A categoria sociológica de intelectual 

 

 O propósito deste trabalho não será, propriamente, o de caracterizar o perfil 

intelectual de Florestan Fernandes. Não se pretende aqui uma reconstrução de sua 

prática acadêmica, imersa na rede de interações recíprocas do campo de forças 

institucional em seus vínculos com as demais esferas da sociedade, a política, a 

econômica e a do conjunto da vida cultural. Em outras palavras, não é uma questão 
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diretamente relevante deste estudo se Florestan Fernandes seria caracterizado de modo 

mais apropriado como um homem de ciência, sociólogo, ou como um militante 

socialista. Mesmo porque essa questão não poderia ser respondida em termos 

absolutos, já que se deveria considerar qual momento predominante da trajetória 

intelectual de Florestan Fernandes está sendo investigado, o da construção da 

sociologia como ciência, do qual não se exclui o militante de causas políticas, ou o da 

militância socialista e edificação de uma teoria revolucionária enraizada nas condições 

concretas do Brasil e América Latina, do qual não está excluído, por sua vez, o 

acadêmico. Nesta pesquisa, o momento focalizado é aquele em que predomina o 

acadêmico voltado para a construção da sociologia como ciência. Sua delimitação, 

para fins de certa localização histórica do objeto de discussão, se estende dos anos 40 

até o final da década de 1960, não obstante o marco de referência principal ter sido o 

decênio de 1950 e textos escritos por Fernandes, entre os anos 70 e 80, terem oferecido 

um amplo suporte para a presente análise. No caso do Florestan Fernandes acadêmico, 

seria difícil definir exatamente qual o perfil intelectual implicado nos seus vínculos 

com a participação nos debates públicos. Alguns autores o caracterizam como um 

scholar, dedicado a aplicar teorias sociológicas à realidade brasileira, estando sua 

identificação política alicerçada num radicalismo de cunho liberal e reformista (Garcia, 

1997; Arruda e Garcia, 2003; Rodrigues, 2006). Outra caracterização alternativa 

poderia, entretanto, ser sugerida: a de um acadêmico de orientação socialista. Não seria 

a de um socialista no sentido específico do intelectual de partido empenhado na 

construção de uma teoria revolucionária, mas a de um acadêmico desejando contribuir 

para transformações democráticas em sua própria sociedade pela busca de condições 

favoráveis ao livre cultivo da ciência e da reflexão crítica na sociologia, os quais 

possibilitariam uma influência construtiva nas mudanças sociais progressistas, mesmo 
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que contidas nos limites da “ordem social competitiva” ou capitalista. Na concepção 

do acadêmico de aspiração socialista, esse seria o trabalho possível de ser realizado por 

um professor universitário sem vínculos orgânicos com partidos revolucionários fortes, 

inexistentes, segundo ele, na realidade brasileira dos anos 50
1
. A conquista de 

reivindicações de cunho liberal-democrático era interpretada, nos marcos de sua 

perspectiva socialista, como o ponto de partida para transformações mais radicais da 

situação de vida das camadas subalternas e da massa da nação, tais como a conquista 

                                                 
1
 Essa caracterização alternativa foi tomada de sugestões contidas numa entrevista concedida a José 

Albertino Rodrigues em 1983, na qual o próprio Florestan Fernandes discorre sobre as relações entre o 

acadêmico e o militante em sua trajetória intelectual e política: “Quando eu ainda era estudante da 

Universidade de São Paulo, optei politicamente por uma organização de extrema esquerda, um grupo 

trotskista filiado à IV Internacional. Os operários eram poucos, mas ainda assim o contato com eles me 

abriu um horizonte novo. No entanto, não pude crescer como intelectual de partido. Meus companheiros 

me disseram que o grupo não tinha condições de me aproveitar, e que era melhor eu pensar na carreira 

universitária. 

[...] de qualquer maneira a militância se encerrou e ficou uma aspiração de militância que teve de ser 

procurada através da universidade e da ligação com os sindicatos, com os movimentos da sociedade. Por 

essa aspiração eu sempre fui muito ativo na universidade, e ninguém pode dizer que eu não tenha me 

voltado desde o começo para essa parte. Só que a militância ficou contida. E não tínhamos também 

partidos capazes de dar uma base institucional ao trabalho do intelectual. Então essa dimensão da 

militância ficou obliterada, existia mas era complementar – não diria secundária porque investi muito da 

minha energia nisso. 

De qualquer maneira, o militante existia e estava ofuscado pelo universitário, eu me concentrei 

realmente no trabalho universitário e na pesquisa, na produção teórica e no ensino. Toda a atividade 

intelectual e política se voltava para determinados fins, fins estes que estavam ligados à possibilidade de 

uma revolução democrática na sociedade brasileira. Não seria possível fazer a ciência crescer numa 

sociedade tolhida, numa sociedade tradicionalista de horizonte fechado. Era preciso conquistar espaço 

histórico para o desenvolvimento da ciência. A segunda ditadura [de 1964] vai me pôr em causa de 

maneira muito forte porque eu vi que era da universidade que tinha de partir um combate concentrado à 

ditadura, de maior envergadura. Por isso, me liguei a vários grupos. [...] a reação contra a ditadura foi 

uma reação violenta e a tenacidade com que me dediquei a esses papéis, acima de diferentes grupos, me 

levou a desenvolver uma relação de conflito com as correntes conservadoras e contra-revolucionárias na 

sociedade brasileira. Quer dizer que, ainda como universitário, eu estava tendo a possibilidade de soltar 

o militante, embora sem a proteção de um partido. E a própria universidade não iria me proteger, porque 

a universidade era profundamente conservadora em termos de composição humana, um centro de 

interesses dominantes por causa das profissões liberais. Eu me joguei à frente, aproveitando as correntes 

políticas, às vezes até antagônicas, que combatiam a ditadura. 

[...] foi a ditadura que me desafiou, e aí eu verifiquei que não havia sentido em ficar defendendo uma 

universidade perfeita, uma ciência avançada, independente, dentro de uma sociedade em que tudo é 

precário. De uma hora para outra, tudo termina, e termina de maneira abrupta, despótica. [...] a minha 

reação foi de raiva, de um homem impotente que quer polarizar a sua força além dos limites da pessoa. 

Isso acabou me custando muito caro, mas o fato é que o militante foi posto em primeiro plano. 

[...] eu já [...] tinha uma identificação marxista desde o início, e isto fica claro no prefácio à 

Contribuição à crítica da economia política, numa identificação com Marx. E foi traduzindo essa obra, 

e lendo o posfácio, que vi que Marx era um homem em diálogo vivo com o nosso tempo, um homem 

que estava conversando conosco sobre os problemas que nós tínhamos na área do método e da teoria, na 

ciência social. Então, se eu já era um ativista de um movimento de esquerda, o socialismo 

revolucionário, me tornei ainda um acadêmico e um intelectual de orientação marxista” (Fernandes, 

1998: 69-70) (grifos meus). 
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de direitos de cidadania e participação ativa nas decisões políticas, embora o 

encadeamento entre as reformas progressistas dentro da ordem capitalista e a negação 

da sociedade de classes fosse então percebida como uma possibilidade futura ainda 

bastante remota. Ora, o objetivo da tese não é demonstrar essa caracterização do perfil 

intelectual de Florestan Fernandes, na década de 1950, como um acadêmico de 

orientação socialista. Essa demonstração exigiria um levantamento mais sistemático 

de suas formulações sociológicas sobre a intervenção racional na realidade, indicando 

como, apesar de ancorar seus objetivos na realização plena da ordem social 

democrática, elas iam muito além dos limites estreitos da democracia representativa 

burguesa e revelavam a necessidade de construção de mecanismos mais diretos de 

participação, acessíveis ao homem comum, a ser educado para o exercício de uma 

democracia de cunho social e, portanto, radical
2
. Tal caracterização funcionará apenas 

                                                 
2
 A investigação dessa hipótese deveria ser buscada nos textos sobre a Sociologia Aplicada de Florestan 

Fernandes e nos escritos contidos em A sociologia numa era de revolução social (1976c). De igual 

modo, para demonstrar aquela caracterização do perfil intelectual de Florestan Fernandes como um 

“acadêmico de orientação socialista”, seria necessário recuperar os episódios políticos em que ele se 

posicionou contra as tendências reboquistas do Partido Comunista do Brasil (PCB) das décadas de 1940 

e 1950 em relação à chamada “burguesia nacional”. Nesse âmbito, tanto as razões que alega para seu 

ingresso num pequeno partido trotskista de extrema esquerda nos anos 40, o Partido Socialista 

Revolucionário (PSR), como seu desinteresse pela campanha do marechal Henrique Texeira Lott à 

presidência da República em 1960, sugerem pistas de um radicalismo político de contornos socialistas 

mais exigentes do que a idéia então predominante de aliança de classes alimentada pelo PCB. Assim, 

iria dizer em entrevista no ano de 1980: “Quando se colocou a questão de aderir formalmente a um 

grupo eu me liguei aos trotskistas da IV Internacional. [...] O PC não oferecia muita sedução para o 

jovem radical naquele momento, por causa do problema dos níveis da aliança com a burguesia que foi 

sempre grave. Porém, depois que o Estado Novo caiu, o PC se aliou aos grupos que apoiavam o Getúlio. 

[...] E nós queríamos, naturalmente, uma atuação mais congruente com os princípios da luta de classes, 

da preservação de uma luta revolucionária, os dois níveis da ação política simultânea” (Fernandes, 

1980b: 18); quanto à campanha do Lott: “Eu não participei daquela campanha. Aliás, acho que aquilo 

foi um erro terrível. Eu tenho a impressão que as alternativas, em termos de forças da ordem, são sempre 

ruins e a tendência de procurar a espada salvadora só pode ser útil para a burguesia. A campanha Lott só 

teve sentido na medida em que ela encontrou um reforço que não era propriamente da burguesia. Eu não 

participei e fiquei mal informado [...] Eu não entrei na campanha, nem votei no Lott” (Fernandes, 

1980b: 30). Sua noção de democracia detinha um sentido radical, de participação política direta, isto é, 

não ficando restrita às instâncias representativas e ao controle das instâncias superiores ou de lideranças 

providenciais e salvadoras. Ou seja, a ampliação dos direitos de cidadania aí posta como condição sine 

qua non de plena concretização da ordem democrática não se restringia ao ideário político liberal e 

recebia influxos decisivos de uma visão de mundo socialista. Essa hipótese não será objeto de 

comprovação sistemática e sua função será apenas auxiliar a pesquisa sociológica das categorias teóricas 

e metodológicas de Florestan Fernandes. Se ao longo do trabalho podem ser encontrados elementos que 

lhe forneçam sustentação, tal não se deve a um plano de análise previamente elaborado. 



 25 

como pressuposto ou ponto de partida da análise. Na verdade, a hipótese a ser 

discutida será a da participação do socialismo, entendido como estilo social de 

pensamento, na construção da sociologia acadêmica de Florestan Fernandes e de sua 

síntese teórica nas ciências sociais. Esse tipo de discussão, entretanto, permaneceria 

teoricamente vazio e abstrato acaso não se fizesse qualquer referência à dimensão 

concreta de sua prática intelectual como sociólogo empenhado na defesa de certos 

interesses coletivos, nas várias esferas da sociedade brasileira e de suas estruturas de 

distribuição da riqueza, do prestígio, da cultura e do poder. Nesse sentido, ao esforço 

de pesquisa pautado pela perspectiva sociológica de interpretação dos aspectos teóricos 

e metodológicos do pensamento de Florestan Fernandes, foi combinado o exame de 

sua prática intelectual nos contextos históricos, políticos e institucionais de sua 

produção acadêmica. O debate a ser agora delineado sobre a noção de intelectual 

deterá, portanto, o propósito de servir de subsídio ao segundo tipo de análise. Seu 

intento, porém, não será o de definir previamente o conceito e, sim, o de esboçar 

alguns caminhos para o estudo do caráter múltiplo, diversificado e contraditório das 

camadas intelectuais nas formações sociais emergentes das transformações históricas 

que conduziram às modernas sociedades de classe. 

 Os intelectuais representam, nas sociedades modernas, uma das categorias 

sociais cujo papel assume importância fundamental nas mais variadas esferas, da 

economia, da política, da educação, da opinião pública e da produção cultural. A 

principal dificuldade em trabalhar com tal categoria consiste, entretanto, na sua 

amplitude e diversidade, isto é, em como estabelecer seus limites ou dimensões e como 

identificar suas funções mais gerais no tecido social. Por outro lado, esse conceito 

pode assumir um sentido meramente descritivo, o qual, por vezes, acaba ganhando 

contornos prescritivamente ideológicos de auto-representação do intelectual, e outro de 
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valor explicativo. Tomado no primeiro sentido, os intelectuais seriam definidos por 

atributos externos capazes de expressar certa homogeneidade entre os membros 

individuais e coletivos dessa categoria social: valores sociais compartilhados, códigos 

de ética e conduta comuns, educação especializada e, ainda, uma missão especial a 

desempenhar na sociedade. O inconveniente desse tipo de definição, para a sociologia, 

é que, ao procurar reter o caráter distintivo dos estratos intelectuais em relação ao 

conjunto da sociedade, sua “exterioridade” e “diferença” em face dos grupos ou 

classes, o resultado mais comum tem sido o de se vincular, ao conceito mesmo dessa 

categoria social específica, atributos e qualidades carregados de conteúdos ideológicos 

de uma identidade auto-referenciada, construída pelos próprios autores – na sua 

maioria, membros da inteligência ou camada dos intelectuais – como uma noção que 

se pretende, muitas vezes, meramente neutra e descritiva da realidade. Por isso, várias 

das definições de intelectual não passariam de auto-representações dos intelectuais 

sobre eles mesmos. Em outras palavras, essa maneira de construir o conceito estaria 

subordinada a uma série de valorações individuais que conformariam tipos de práticas 

consideradas em si mesmas legítimas, pois o intelectual seria caracterizado de acordo 

com as auto-representações mais desejáveis de como essa categoria social específica 

deveria ser e não pela sua forma de inserção concreta na teia das interações, relações e 

estruturas sociais. As definições assim construídas careceriam inevitavelmente de um 

critério sólido de comparação, de univocidade ou de rigor lógico. Os tipos intelectuais 

e suas respectivas missões seriam os mais diversos, porém cada um deles concorrendo 

entre si para ser tomado como a encarnação da verdadeira essência, ou das atividades 

voltadas ao cultivo do espírito, ou da inteligência como camada social: o intelectual 

como “mestre e educador do gênero humano” (Fichte); guardião e transmissor 

desinteressado dos valores universais e perenes da cultura, distante, como os antigos 
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clérigos, das “paixões mundanas”, interessadas, contingentes, irracionais, partidárias, 

nacionalistas e capazes de seduzir as multidões (Benda); servo do poder ou camada 

parasitária da sociedade burguesa (Sorel); engajado radicalmente na defesa dos grupos 

desfavorecidos e dominados econômica, racial e colonialmente (Sartre). Sabe-se que 

este último, por exemplo, distinguiu entre os “falsos” e os “verdadeiros” intelectuais 

segundo as posições por eles assumidas em relação à guerra da independência argelina. 

“«Falsos» intelectuais são para Sartre os que na guerra da Argélia puseram no mesmo 

plano a violência argelina e a violência francesa” (Bobbio, 1997: 13). As opiniões 

sobre os intelectuais agora listadas, quase sempre generalizações baseadas em juízos 

de valor que passam por juízos de fato, poderiam se multiplicar infindavelmente, de 

modo que o intuito de apresentá-las se deveu apenas à necessidade de uma nítida 

distinção entre as definições ético-normativas e as de tipo sociológico
3
. Um dos 

motivos de tal imbricação entre juízos de valor e de fato talvez se deva à própria 

origem polêmica da expressão intelligentsia
4
, entendida como um grupo de pensadores 

                                                 
3
 Na realidade, a confusão entre esses dois tipos de conceituação dos intelectuais, o ético-normativo e o 

sociológico, ocorre com bastante freqüência nas análises concretas sobre essa categoria social 

específica. Norberto Bobbio (1997: 8-17 e 69-71) chamou a atenção para a necessidade de distinguir 

entre esses dois planos da definição de intelectual e, ao mesmo tempo, apontou inúmeros exemplos de 

confusão entre ambos. Alguns estudos chegam, em determinados momentos, a não distinguir entre o 

plano normativo e o da análise, reproduzindo as auto-representações dos próprios intelectuais: ver 

Daniel Pécaut, Os intelectuais e a política no Brasil: entre o povo e a nação, São Paulo, Ática, 1990; 

Russell Jacoby, Os últimos intelectuais: a cultura americana na época da academia, São Paulo, 

Trajetória Cultural/Edusp, 1990; Edward W. Said, Representações do intelectual: as conferências Reith 

de 1993, São Paulo, Companhia das Letras, 2005. 
4
 Não caberia aqui traçar um histórico completo do acidentado conceito moderno de “intelectuais”, 

porém sua origem polêmica pode ser buscada nos debates suscitados pelo caso Dreyfus: “[...] a palavra 

„intelectual‟ ganhou um uso mais abrangente em meio às controvérsias que abalaram os alicerces da 

vida política francesa de fins do século XIX. Ela foi empregada principalmente por indivíduos 

politicamente situados à direita, para se referir àqueles homens de letras que se posicionaram no campo 

anti-clerical e anti-militar em protesto contra a condução do processo Dreyfus em 1894. O termo 

coletivo „intelligentsia‟ surgira no vocabulário da Europa Central e do Leste menos de meio século 

antes. Ele denotava, também, pensadores que criticavam a autoridade estabelecida e, mais tarde, 

desempenharam papéis decisivos no movimento revolucionário” (Brym, 2005: 4). Para a elucidação das 

origens históricas do termo “intelectual” e outras de suas especificações conceituais, ver William 

Outhwaite e Tom Bottomore (eds.), Dicionário do pensamento social do século XX, Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar, 1996, verbete “intelectuais”, p. 386-7; Norberto Bobbio, Os intelectuais e o poder: dúvidas 

e opções dos homens de cultura na sociedade contemporânea, São Paulo, Editora Unesp, 1997, 

“Intelectuais”, p. 109-39; Norberto Bobbio et al., Dicionário de política, 12. ed., Brasília, Editora UnB, 
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livres e independentes que se lançavam à crítica da ordem estabelecida. Por isso se faz 

necessário diferenciar claramente o uso que se supõe meramente descritivo, porém 

reproduzindo elementos ético-normativos ou prescritivos, e a utilização 

especificamente sociológica, analítica ou explicativa. 

 Na construção sociológica da categoria de intelectual, deve-se evitar ao 

máximo a multiplicação das definições descritivas, que acabam por assumir um teor 

prescritivo, conforme o sentido anteriormente explicitado. É verdade que as 

representações dos intelectuais sobre a categoria social da qual se consideram 

integrantes são um elemento para a própria formulação sociológica do conceito, mas 

não constituem, de modo algum, seu aspecto essencial ou mesmo seu fundamento 

principal. Em termos sociológicos, é necessário que a camada intelectual e suas 

diversas categorias (ou tipos intelectuais) estejam inseridas na estrutura social, 

evidenciando suas divisões internas, níveis, articulações, conflitos e contradições. Por 

isso, qualquer definição prévia e geral de intelectual seria insuficiente para a realização 

de investigações histórico-concretas de suas relações com o meio social inclusivo. Os 

estratos intelectuais não correspondem a um elemento externo da sociedade, mas 

estariam atravessados pelas contradições que perpassam suas divisões entre grupos e 

classes. Nesse sentido, uma noção analítica ou explicativa de intelectual assume um 

caráter mais indicativo para a consecução de pesquisas concretas do que propriamente 

uma feição definitiva e válida em todas as circunstâncias. Entretanto, isso não implica 

negar a existência de certa homogeneidade entre os diferentes tipos de categorias 

intelectuais, tais como o distanciamento do mundo das atividades econômicas diretas, 

                                                                                                                                             
2004, verbete “intelectuais”, p. 637-40; Gérard Bensussan e Georges Labica, Dictionnaire critique du 

marxisme, Paris, Quadrige, 1999, verbete “intellectuels”, p. 601-4; Élide Rugai Bastos e Walquíria D. 

Leão Rêgo (orgs.), Intelectuais e política: a moralidade do compromisso, São Paulo, Olho d‟Água, 

1999, “Introdução”, p. 7-41; Tom Bottomore (ed.), Dicionário do pensamento marxista, Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar, 2001, verbete “intelectuais”, p. 194-5; Raymond Boudon e François Bourricaud, 

Dicionário crítico de sociologia, 2. ed., São Paulo, Ática, 2002, verbete “intelectuais”, p. 307-11. 
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educação especializada, códigos de ética e um infindável número de outras 

semelhanças gerais. O que se quer afirmar, tão-somente, é que essa homogeneidade 

seria meramente aparente, superficial e ilusória. As categorias intelectuais são, em 

última instância, atravessadas por contradições que refletem os dilemas mais 

profundos da sociedade e representam elas, ao mesmo tempo, frações de grupos e 

classes sociais, ou a estes organicamente vinculadas, responsáveis pela sublimação e 

mediação dos conflitos gerados nos terrenos da vida econômica, política e cultural em 

que elas mesmas se encontram inseridas. Sem a preocupação de alcançar uma 

conceituação pronta e acabada, os próximos parágrafos do presente capítulo serão 

dedicados a apontar caminhos para um estudo concreto das categorias intelectuais nas 

sociedades modernas, isto é, nas formações sociais capitalistas. 

 A problemática geral em torno da categoria social dos intelectuais pode ser 

resumida pela investigação das condições históricas e sociais específicas de suas 

tomadas de posição nos âmbitos da cultura e da política. Quais os fatores e 

circunstâncias que levariam, por exemplo, os intelectuais a assumirem atitudes 

moderadas ou radicais, democráticas ou elitistas, de esquerda ou de direita, face à 

política? (Brym, 2005: 4). Por outro lado, o que faz os intelectuais se considerarem 

uma camada à parte da sociedade, um estrato desenraizado, ou a se pensarem como 

estando necessariamente vinculados aos interesses políticos e perspectivas culturais de 

determinados grupos ou classes sociais? Como os determinantes do mundo social, tais 

como origem de classe, ideologias políticas, vínculos institucionais etc., participam da 

produção intelectual? Essas são questões recorrentes nos trabalhos sociológicos sobre a 

camada múltipla e heterogênea dos intelectuais. Embora tentativas de responder 

teoricamente a essas perguntas, em termos da identificação de condições sociais 

responsáveis pela tomada de posições políticas e ideológicas dos intelectuais em 
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determinadas direções, sejam válidas e importantes para o avanço do conhecimento 

nessa área especializada da sociologia da cultura
5
, as perspectivas mais frutíferas de 

investigação são aquelas voltadas para contextos específicos ou formações sociais 

concretas, pois o problema da inteligência não é uma questão que deve ser debatida 

tão-somente em termos teóricos gerais, mas principalmente a partir de circunstâncias 

históricas particulares. Por diferirem entre si as diversas formações intelectuais em 

aspectos essenciais das relações recíprocas entre o cultural, o econômico e o político, 

apenas o seu estudo concretamente orientado será capaz de revelar quais os fatores e 

condições mais determinantes em cada situação particular examinada. Ou dito de outro 

modo, o que pode ser decisivo no campo intelectual francês poderá não ter a mesma 

relevância nos da Alemanha, Inglaterra, Brasil etc., e vice-versa. As tentativas de 

generalização, embasadas num enfoque comparativo rigoroso, só poderiam ser 

realizadas após minuciosos trabalhos específicos sobre as peculiaridades de cada época 

e lugar da produção intelectual
6
. O próprio problema da inteligência como uma 

categoria social é uma preocupação moderna, de fins do século XIX, principalmente, 

mas remontando a períodos e acontecimentos históricos anteriores, do Renascimento, 

da Reforma Protestante e Contra-Reforma ao Iluminismo. “Apesar de pessoas 

                                                 
5
 O estudo de Robert J. Brym, Intellectuals and politics (2005), pode ser considerado como um ensaio 

bem sucedido nessa direção de pesquisa. 
6
 Vários trabalhos foram dedicados ao estudo da vida intelectual em contextos sociais concretos e 

particulares. Em termos de sugestões metodológicas para o debate sobre a categoria sociológica dos 

intelectuais, seria importante mencionar alguns deles: ver Raymond Williams, Cultura, 2. ed., Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, 1992; Fritz Ringer, O declínio dos mandarins alemães: a comunidade acadêmica 

alemã, 1890-1933, São Paulo, Edusp, 2000; Randall Collins, Sociology of philosophies: a global theory 

of intellectual change, Cambridge/London, Harvard University Press, 1998, “Introduction” e cap. 1, 

“Coalitions in the mind”, p. 1-53; Élide Rugai Bastos et al. (orgs.), Intelectuais: sociedade e política, 

São Paulo, Cortez, 2003; Angela Alonso, Idéias em movimento: a geração 1870 na crise do Brasil-

Império, São Paulo, Paz e Terra, 2002, p. 21-49; Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke, Gilberto Freyre: 

um vitoriano dos trópicos, São Paulo, UNESP, 2005, p. 17-51. Em termos do tratamento metodológico 

de como conciliar a interpretação de biografias intelectuais e políticas de indivíduos influentes em seus 

campos de atuação com o estudo da história coletiva de determinados períodos, ver os trabalhos 

clássicos de Gustav Mayer (1979), sobre Friedrich Engels, e os de Isaac Deutscher (1982; 1984a; 1984b; 

1984c), sobre Trotsky e Stalin. Três autores fundamentais no debate sobre a categoria sociológica de 

intelectual, Gramsci, Bourdieu e Mannheim, não foram aqui citados, pois suas idéias serão mais 

amplamente desenvolvidas neste e nos dois próximos capítulos. 
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especializadas na produção de idéias terem existido nas sociedades primitivas, pode-se 

dizer que somente durante os últimos trezentos ou quatrocentos anos os intelectuais se 

tornaram um grupo social amplo, bem definido e autoconsciente” (Brym, 2005: 4). 

Esses motivos justificam, aqui, a escolha de uma definição de intelectual que 

funcionará mais como um ponto de partida heurístico da investigação, indicativo dos 

caminhos da análise, sem pretensões, portanto, de atribuir ao conceito um caráter 

substantivamente válido para todas as situações a serem pesquisadas ou mesmo para os 

diferentes tipos ou categorias da inteligência. 

 Numa caracterização bastante geral da camada dos intelectuais no sentido 

moderno, seria preciso considerá-la como um dos produtos mais notáveis das 

transformações históricas, sociais, econômicas e políticas, vinculadas à divisão do 

trabalho e à revolução industrial. A estrutura social crescentemente diferenciada e 

estratificada das sociedades ocidentais modernas, conduzindo à especialização e 

concentração, no conjunto da divisão do trabalho, das atividades ligadas à produção e 

disseminação de idéias numa camada média específica, a dos intelectuais, fez com que 

o monopólio do saber, antes prerrogativa da casta sacerdotal na Idade Média, fosse 

quebrado e os novos membros da intelligentsia passassem a ser recrutados em 

diferentes grupos então provenientes de condições de existência as mais diversas. Esse 

fato, por sua vez, teria conduzido a uma situação de constante tensão e disputa entre os 

intelectuais modernos, os quais, não obstante possuírem muitas vezes a mesma 

educação especializada, um elemento relativamente precário de unidade e coesão, 

participavam de visões de mundo conflitantes, opostas e antagônicas entre si, em parte 

devido a suas diversificadas origens sociais ou a suas diferentes lealdades políticas e 

ideológicas. O intelectual de tipo moderno, considerando-se aqui apenas os cientistas 

sociais e humanistas, não se caracteriza apenas pela sua função especializada de 
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produzir conhecimentos novos sobre a sociedade e torná-los partes integrantes do 

tecido social, mas também por estar imerso no choque de visões de mundo e 

participando, no terreno ideológico, das disputas entre diferentes projetos de sociedade 

que se expressam nas mais variadas atividades do pensamento
7
. Nas suas investigações 

históricas e sociológicas, Mannheim pôde apreender alguns dos aspectos mais 

dramáticos dessa condição instável do intelectual moderno. Ao contrapor a situação 

emergente ao antigo monopólio de organização das funções intelectuais pela casta 

sacerdotal da época medieval, o clero católico, ele afirma: 

“Em cada sociedade, há grupos sociais cuja tarefa específica consiste em dotar 

aquela sociedade de uma interpretação do mundo. Chamamos tais grupos de 

intelligentsia. Tanto mais estática uma sociedade, tanto mais tende esse estrato a 

adquirir, nessa sociedade, um status bem definido ou a posição de uma casta. 

Assim os mágicos, os brâmanes e o clero medieval devem ser encarados como 

estratos intelectuais, cada um gozando em sua sociedade de um controle 

monopolístico sobre a formação da visão de mundo dessa sociedade, bem como 

sobre a reordenação, ou a reconciliação, das diferenças das visões de mundo dos 

demais estratos, ingenuamente formadas. [...] 

O fato decisivo dos tempos modernos, em contraste com a situação vigente na 

Idade Média, é o de ter sido quebrado este monopólio da interpretação 

eclesiástica do mundo, mantido pela casta sacerdotal, tendo surgido, no lugar de 

um estrato de intelectuais fechado e inteiramente organizado, uma intelligentsia 

                                                 
7
 No campo da atuação política da inteligência, seria útil distinguir analiticamente entre o ideólogo e o 

experto. Nos termos de Norberto Bobbio, a diferença entre esses dois tipos de intelectuais se faz 

bastante precisa: “[...] por ideólogos entendo aqueles que fornecem princípios-guia, e, por expertos, 

aqueles que fornecem conhecimentos-meio. Toda ação política, como de resto qualquer outra ação 

social – e, aqui, por ação política podemos entender a ação do sujeito principal do agir político na 

sociedade de massa, que é o partido –, tem necessidade, de um lado, de idéias gerais sobre os objetivos a 

perseguir (que podem ser os objetivos últimos mas que geralmente são os objetivos intermediários), a 

que chamei acima de „princípios‟ e que poderiam ser chamados de „valores‟, „ideais‟ ou mesmo 

„concepções do mundo‟; e, de outro, de conhecimentos técnicos que são absolutamente indispensáveis 

para resolver problemas para cuja solução não basta a intuição do político puro, mas se fazem 

necessários conhecimentos específicos que só podem ser fornecidos por pessoas competentes nos 

diversos campos singulares do saber. A necessidade de conhecimentos técnicos aumentou na sociedade 

moderna, especialmente a partir do momento em que o Estado passou a intervir em todas as esferas da 

vida, particularmente na das relações econômicas e das relações sociais: é evidente que um Estado não 

pode tomar providências contra a inflação sem o parecer de economistas ou realizar uma reforma 

sanitária sem o parecer de médicos. Os Estados sempre tiveram os seus expertos: basta pensar nos 

legistas e nos militares”. (Bobbio, 1997: 73). Essa distinção seria meramente analítica, pois na realidade 

concreta ocorre com maior freqüência, em graus diversos, a junção do ideólogo e do experto num único 

indivíduo. Os dois tipos de Bobbio corresponderiam à diferenciação gramsciana entre o “dirigente”, que 

assume funções políticas e ideológicas, e o “especialista”, que se vincula à ciência e à técnica (Gramsci, 

2001b: 1551). No caso específico de Florestan Fernandes, como se poderá perceber ao longo do 

trabalho, as funções de elaborar fins (princípios-guia da ação política) e os conhecimentos-meio se 

mesclam intimamente nos momentos de sua trajetória intelectual e política. 
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livre. Sua característica principal é a de ser recrutada, de modo cada vez mais 

freqüente, em estratos e situações de vida constantemente variáveis, e de seu 

modo de pensamento não mais estar sujeito a ser regulado por uma organização 

do tipo casta. Devido à ausência de uma organização social própria, os 

intelectuais permitiram que os diversos modos de pensamento e de experiência 

chegassem a competir abertamente entre si, no mundo mais amplo dos demais 

estratos. Quando, além disso, se considera que, com a renúncia aos privilégios 

de uma existência de tipo casta, a livre competição começou a dominar os 

modos de produção intelectual, compreende-se porque, na medida em que 

estavam em competição, os intelectuais adotaram, de forma cada vez mais 

pronunciada, os mais variados modos de pensamento e de experiência à 

disposição na sociedade, e os jogaram uns contra os outros. [...] 

Desaparece, nesse processo, a ilusão do intelectual de que haja apenas uma 

forma de pensar. O intelectual não é mais, como antigamente, um membro de 

uma casta ou grupo, cuja maneira escolástica de pensar aparece como o 

pensamento em si. Deve-se procurar, nesse processo relativamente simples, a 

explicação para o fato de que o questionamento fundamental do pensamento nos 

tempos modernos só teve início depois do colapso do monopólio intelectual 

mantido pelo clero. A visão de mundo quase unanimemente aceita, mantida 

artificialmente, foi destruída a partir do momento em que se destruiu a posição 

socialmente monopolista de seus produtores. [...] 

A ruptura do monopólio intelectual da igreja acarretou a rápida efervescência de 

uma riqueza intelectual sem precedente. Mas, ao mesmo tempo, devemos 

atribuir à desintegração organizacional da igreja unitária o fato de ser 

novamente abalada a crença na unidade e na natureza eterna do pensamento, 

que persistia desde a antiguidade clássica. As origens da profunda inquietação 

nos dias de hoje remontam a este período” (Mannheim, 1986: 38-40). 

 

A criação de um espaço público, de debates e intervenções, relativamente livre 

e autônomo dos vínculos de subordinação à nobreza, ao mecenato cultural e aos 

dogmas eclesiásticos, é uma invenção da época moderna que lança o intelectual numa 

“tensão dramática” (Bastos e Rêgo, 1999: 11) em meio a valores conflitantes e à 

necessidade de participar ativamente dos rumos de sua sociedade. A intelligentsia 

moderna seria, portanto, uma camada heterogênea, internamente fraturada, dividia 

entre facções, grupos e tipos específicos, participando das múltiplas polarizações 

sociais. “O intelectual moderno que sucede ao escolástico não pretende reconciliar ou 

ignorar as visões potenciais na ordem de coisas ao seu redor, mas procura identificar as 

tensões e participar das polaridades de sua sociedade” (Mannheim, 2001: 92). A 

homogeneidade entre os estratos intelectuais seria apenas aparente, pois a sua 
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característica fundamental seria a contradição interna à sua própria categoria social. 

Essa visão sociológica da complexidade das camadas intelectuais, que não deixa de 

estar presente em Mannheim, contrasta em grande medida com a sua tentativa 

posterior de atenuar as diferenças e tensões, formulando a noção da intelligentsia como 

um estrato social intermediário, situado entre as classes, relativamente autônomo e 

com funções especiais a desempenhar na sociedade. Ele não falava exatamente de uma 

camada intelectual livre de quaisquer vínculos de classe, mas relativamente 

descomprometida (relativ freischwebende Intelligenz), ou seja, imersa nas tensões e 

conflitos entre os diversos grupos
8
. No entanto, Mannheim esperava que o permanente 

contato dos intelectuais com os pontos-de-vista dos diferentes grupos e classes 

acabaria por conduzi-los à defesa dos valores progressistas compartilhados em alguma 

medida pelo todo social e dos interesses do conjunto da sociedade. Alcançado esse 

grau de autoconsciência pelas diferentes variações da camada intelectual, ela passaria a 

desempenhar sua função ou missão na sociedade de acordo com os requisitos de sua 

posição social específica (Mannheim, 1986: 185). Essa missão consistia justamente em 

tomar consciência do processo social total e trabalhar em termos da convergência dos 

elementos mais progressistas existentes, com importantes variações de forma e 

                                                 
8
 O sociólogo húngaro assim responde às críticas dos intérpretes de sua noção de intelectual: “Convém a 

esta altura reafirmar que os intelectuais não constituem um estrato elevado sobre as classes e não são de 

modo algum mais dotados que outros grupos para superar seus próprios engajamentos de classe. Em 

análise anterior desse estrato, usei o termo „intelligentsia relativamente descomprometida‟ (relativ 

freischwebende Intelligenz), que aceitei de Alfred Weber, sem pretender sugerir um grupo 

completamente desligado e livre das relações de classe. O epíteto relativ não é uma palavra vazia. A 

expressão simplesmente alude ao fato reconhecido de que os intelectuais não reagem diante de 

determinadas situações de modo tão coeso como por exemplo os empregados ou os operários. Até 

mesmo estes últimos, de tempos em tempos, demonstram variações em suas reações a dados assuntos, 

mais ainda as chamadas classes-médias; porém o menos uniforme é o comportamento político da 

intelligentsia. [...] Feita essa advertência, é de se esperar que os críticos não voltem a simplificar minha 

tese, de acordo com suas conveniências, à proposição facilmente refutável de que a intelligentsia seja 

um estrato elevado acima das classes ou que possua revelações próprias. Com respeito a esse último 

ponto, o que eu pretendia demonstrar é que certos tipos de intelectual possuem maiores oportunidades 

de testar e aplicar as visões socialmente disponíveis e de experimentar suas incoerências” (Mannheim, 

2001: 81-2). 
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conteúdo, nas concepções de mundo dos diferentes grupos sociais
9
. É preciso não 

esquecer que o contexto do pensamento de Mannheim foi marcado pela ascensão do 

nazifascismo na Alemanha e pelos riscos do controle totalitário da sociedade de 

massas. Essa situação teria motivado a saída alternativa de buscar apoio em diversos 

setores da sociedade, grupos e classes, que pudessem se opor aos riscos de uma 

solução política antidemocrática e totalitária. A própria concepção de um “terceiro 

caminho” ou “planejamento experimental e democrático” de Mannheim (1950) se 

baseia na possibilidade de colaboração entre distintas classes sociais. O intelectual 

seria uma peça-chave na orientação desse processo de “mudança cultural provocada”, 

porém ele não teria condições de desenvolver uma política independente e voltada 

exclusivamente para seus interesses como camada social específica (Mannheim, 1986: 

185). Na busca de um papel relevante de direção do processo social global que 

estivesse reservado à intelligentsia, Mannheim acaba por apagar ou mitigar as 

diferenças por ele mesmo antes apontadas entre os múltiplos tipos intelectuais, de 

diversas proveniências de classe e das mais variadas orientações ideológicas
10

. Em 

termos sociológicos, porém, essa apreensão homogênea da categoria intelectual seria 

insuficiente, pois ela separa os diversos tipos intelectuais das tensões e contradições da 

                                                 
9
 A caracterização de Florestan Fernandes como “intelectual mannheimiano”, na década de 1950, seria 

imprecisa se feita em termos de um suposto desejo de superação dos vínculos de classe. Porém, ele 

poderia ser identificado como um “intelectual mannheimiano” no sentido do compromisso assumido 

pela defesa dos interesses gerais de sua sociedade e seu povo ou dos valores mais progressistas de sua 

época. Remetendo-se a Mannheim, a socióloga Heloísa Rodrigues Fernandes descreve o perfil 

intelectual de Florestan Fernandes como um “intelectual que reivindica seu direito de ter voz ativa na 

sociedade, legitimando-se num duplo compromisso: de um lado, consigo mesmo, na cobrança da mais 

dura seriedade e responsabilidade, e, de outro, com as mais elevadas aspirações de seu povo e de sua 

época” (Fernandes, 1998: 50). Para um resgate da interpretação sociológica que Florestan Fernandes 

procurou realizar sobre o pensamento de Mannheim, ver Elementos de sociologia teórica, 2. ed., 

Companhia Editora Nacional, 1974, cap. 10, “A concepção de ciência política de K. Mannheim”, 

Ensaios de sociologia geral e aplicada, 3. ed., São Paulo, Pioneira, 1976, cap. 13, “As publicações 

póstumas de Karl Mannheim” e A sociologia numa era de revolução social, 2. ed., Rio de Janeiro, 

Zahar, 1976. 
10

 Para uma crítica qualificada da noção de intelectual como categoria social em Mannheim, ver Heloísa 

Rodrigues Fernandes, Os militares como categoria social, São Paulo, Global, 1978, p. 24-34. 
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estrutura social. A camada da inteligência, como parte integrante dessa estrutura, está 

permeada pelos mesmos conflitos e antagonismos presentes na sociedade, embora 

mediados por vínculos institucionais, políticos e ideológicos. Essa “dinâmica de 

conflitos e alianças”, formando uma verdadeira teia ou “rede intelectual”, intellectual 

network (Collins, 1998), não pode ser compreendida em si mesma, como uma 

realidade autônoma, auto-suficiente, pois as raízes de suas contradições e 

antagonismos surgem como expressões das tensões entre os agentes individuais e 

coletivos da vida social, com fundamentos na estrutura sócio-política, econômica, 

historicamente diferenciada e, por definição, mais inclusiva das distintas sociedades. A 

formulação clássica do conceito de intelectual, como uma categoria sociológica 

permeada por tensões, conflitos e contradições, seria devida ao marxista italiano 

Antonio Gramsci. Sua proposta teórica permite, pois, avançar nas investigações 

concretas das formações intelectuais, não tendo sido ainda ultrapassada em diversos 

pontos, com exceção para os progressos metodológicos neste campo de pesquisa 

contidos nas contribuições de Pierre Bourdieu, Fritz Ringer e outros. Por isso, tal 

posição teórica merecerá aqui uma atenção especial antes de serem formuladas 

algumas das questões pertinentes ao estudo sociológico da obra de Florestan Fernandes 

nos marcos de suas definições ideológicas. 

As reflexões gramscianas sobre os intelectuais fazem parte de um quadro 

teórico mais amplo, em que se articulam logicamente diversos conceitos, como os de 

bloco histórico, sociedade civil, sociedade política, Estado, hegemonia, coerção e 

classes sociais. Seria desnecessário, para os fins aqui visados, proceder a uma 

reconstrução mesmo aproximada de todo o pensamento político de Gramsci
11

, porém 

                                                 
11

 Vários trabalhos foram escritos tendo em vista uma apresentação mais sistemática do pensamento 

político de Antonio Gramsci. Dentre os que foram utilizados como material de consulta para a 
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referências a alguns desses conceitos serão importantes para que se possa adaptá-los a 

investigações da vida intelectual de outras formações sociais concretas, bastante 

diversas daquela a partir da qual foram inicialmente construídos, isto é, no exame do 

processo de unificação italiana durante o século XIX, permeado de comparações com a 

história política de outros países europeus, em especial a França, ou da ascensão do 

fascismo na Itália da década de 1920. O problema do intelectual, em Gramsci, não se 

colocava em termos abstratos. “É de se notar que a elaboração das camadas 

intelectuais na realidade concreta não ocorre num terreno democrático abstrato, mas 

segundo processos históricos tradicionais muito concretos”
12

 (Gramsci, 2001b: 1518). 

A questão, ao contrário, era formulada sempre a partir de investigações históricas 

concretas voltadas para os objetivos de formação política de novos quadros dirigentes 

do movimento operário e da revolução socialista na Itália. De fato, as primeiras 

formulações mais sistemáticas de Gramsci sobre a categoria social dos intelectuais 

                                                                                                                                             
elaboração do presente capítulo, ver principalmente Hugues Portelli, Gramsci e o bloco histórico, 5. ed., 

Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977; Christinne Buci-Glucksmann, Gramsci e o Estado, Rio de Janeiro, 

Paz e Terra, 1980; Maria-Antonietta Macciocchi, A favor de Gramsci, 2. ed., Rio de Janeiro, Paz e 

Terra, 1980; Luciano Gruppi, Per un avvio allo studio di Gramsci, Roma, Salemi, 1987; Norberto 

Bobbio, Ensaios sobre Gramsci e o conceito de sociedade civil, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1999; 

Carlos Nelson Coutinho, Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político, Rio de Janeiro, Paz e 

Terra, 1999; Marcos Del Roio, Os prismas de Gramsci: a fórmula política da frente única (1919-1926), 

São Paulo, Xamã, 2005. Para uma visão abrangente da assimilação das idéias de Gramsci na América 

Latina, em termos da incorporação original de seus conceitos para entender outras formações nacionais, 

ver Carlos Nelson Coutinho e Marco Aurélio Garcia (org.), Gramsci e a América Latina, 2. ed., Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, 1988. A utilização de Gramsci, neste trabalho, tem o sentido de contribuir para a 

compreensão do contexto intelectual concreto de Florestan Fernandes dentro das circunstâncias 

históricas da sociedade brasileira. 
12

 Nas citações dos textos de Gramsci, de preferência foi utilizada a edição crítica, em quatro volumes, 

dos Quaderni del carcere (2001b [1975]), organizada por Valentino Gerratana. No Brasil, há a tradução 

dos escritos do marxista italiano em dois formatos: a edição temática idealizada por Palmiro Togliatti e 

aqui publicada a partir da segunda metade da década de 1960, da qual vieram a lume somente quatro 

volumes (Coutinho e Nogueira, 1988: 154); e a nova edição crítico-temática, acompanhada da 

publicação de seus escritos políticos de juventude, do período pré-carcerário, e de suas cartas de prisão, 

sob um rigoroso trabalho de organização, tradução e introdução por Carlos Nelson Coutinho, Marco 

Aurélio Nogueira e Luiz Sérgio Henriques (Gramsci, 2001a; 2004a; 2004b; 2005a; 2005b). Para uma 

comparação mais precisa entre as edições crítica e temática, ver Norberto Bobbio, Ensaios sobre 

Gramsci e o conceito de sociedade civil, op. cit., 1999, p. 129-37. Sobre a nova edição crítico-temática 

brasileira, ver Carlos Nelson Coutinho, “Introdução”, in Antonio Gramsci, Cadernos do cárcere, Rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira, 2001, p. 7-45. Todas as citações de Gramsci foram traduzidas 

livremente, tendo sido feito consultas aos volumes das edições temática e crítico-temática brasileiras 

especificamente dedicadas à problemática dos intelectuais (Gramsci, 1978 e 2000). 
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detinham uma finalidade política precisa de edificação de um novo bloco de poder 

operário-camponês e desagregação do antigo bloco industrial-agrário, fundado na 

aliança entre a burguesia capitalista do Norte e os grandes proprietários de terra do Sul 

(região conhecida como Mezzogiorno), no processo de transformação revolucionária 

da sociedade italiana. Num manuscrito inacabado, “Alguns temas da questão 

meridional”, redigido pouco antes de sua prisão em 1926, a análise do papel dos 

intelectuais como agentes ideológicos da mediação entre o campesinato e a grande 

propriedade fundiária na manutenção do “bloco agrário” meridional, de tipo 

conservador, foi feita tendo em mente o problema da formação autônoma de novos 

quadros dirigentes ligados às camadas subalternas. “O camponês meridional está 

ligado ao grande proprietário de terras por meio do intelectual”. (Gramsci, 1987: 157; 

2004b: 426). Em outra passagem do mesmo texto, seus objetivos políticos são 

explicitamente delineados: “O proletariado destruirá o bloco agrário meridional na 

medida em que conseguir, através de seu partido, organizar em formações autônomas e 

independentes massas cada vez mais numerosas de camponeses pobres” (Gramsci
13

, 

1987: 165; 2004b: 435). No entanto, o processo de formação de novos quadros 

intelectuais organicamente ligados às classes sociais dominadas, os operários e 

camponeses, seria lento, oscilante e penoso. “O proletariado, como classe, é pobre de 

elementos organizativos, não tem e nem pode formar um estrato próprio de intelectuais 

a não ser muito lentamente, muito arduamente e apenas depois da conquista do poder 

estatal” (Gramsci, 1987: 164; 2004b: 434). Por isso, sua análise se volta para as 

possibilidades, no interior do próprio bloco intelectual, de cisões, rupturas, fraturas e 

                                                 
13

 Há duas edições brasileiras desse escrito inconcluso sobre a “questão meridional”. A primeira edição, 

de 1987, possui um importante texto introdutório, de autoria de Franco de Felice e Valentino Parlato, 

que ajuda a contextualizar historicamente o pensamento de Antonio Gramsci. Por essa razão, as duas 

edições foram conjuntamente citadas. 
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polarizações ideológicas. Esse seria o meio de conquistar a adesão de estratos 

intelectuais, originalmente formados nas instituições vinculadas às ideologias dos 

grupos dominantes, para o projeto político de transformação revolucionária da 

sociedade, envolvendo-os no esforço de tornar homogênea, coerente (isto é, livre da 

interferência negativa de elementos burgueses ou de preconceitos conservantistas), de 

modo a dotá-la de uma armadura flexível, a visão de mundo das camadas subalternas, 

que, na Itália da época de Gramsci, eram fundamentalmente o proletariado e os 

camponeses. “[...] é importante e útil que na massa dos intelectuais ocorra uma fratura 

de caráter orgânico, historicamente caracterizada: que se constitua, como formação de 

massa, uma tendência de esquerda, no significado moderno da palavra, isto é, 

orientada para o proletariado revolucionário” (Gramsci, 1987: 164-5; 2004b: 434). A 

análise histórico-concreta dos estratos intelectuais, na Itália, avançada por Gramsci no 

seu manuscrito de 1926, tendo em vista os horizontes imediatos da revolução 

socialista, tem o mérito de representar a “categoria intelectual” em suas divisões e 

contradições internas, inseridas no conjunto das relações sociais. O caráter homogêneo 

da idéia de “categoria social” é, portanto, quebrado por Gramsci em termos dos 

múltiplos vínculos entre os intelectuais e os grupos sociais em conflitos de vida ou 

morte. Ou melhor, por causa mesmo da especificidade de sua função de construir a 

hegemonia na sociedade, de busca do consenso para a direção do grupo dominante 

sobre outros grupos, classes, frações de classe e diferenciações da sua própria classe, 

os intelectuais não podem ser considerados uma categoria independente, uma camada 

situada à parte dos demais estratos, externa, mas devem ser situados como parte 

integrante do tecido social e suas múltiplas divisões
14

. Tanto as tomadas de posição 

                                                 
14

 Para uma crítica consistente da idéia homogênea de “categoria social” e de seus elementos 

ideológicos, ver Heloísa Rodrigues Fernandes, Os militares como categoria social, op. cit., 1979. Em 
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políticas e ideológicas, como as definições teóricas e filosóficas que moldam a 

estrutura das obras, estão inseridas no quadro global da gama contraditória de relações 

sociais entre as diversas categorias da intelligentsia, nas suas composições, 

divergências, oposições e antagonismos. Esse seria, enfim, o núcleo central da 

contribuição de Gramsci a uma conceituação sociológica de intelectual. 

Essa forma de abordar a temática dos intelectuais será depois aprofundada por 

Gramsci nos Cadernos do cárcere, escritos entre 1929 e 1935 (Coutinho, 2001: 9). A 

inspiração direta seria seu manuscrito inconcluso de 1926. Em carta datada de 19 de 

março de 1927, destinada à sua cunhada Tania Schucht, comunica Gramsci o projeto 

de realizar “uma pesquisa sobre os intelectuais italianos, suas origens, seus 

reagrupamentos segundo as correntes da cultura, seus diversos modos de pensar”, 

esclarecendo logo em seguida que a referida investigação seria um prolongamento de 

seu trabalho anterior sobre a questão meridional: “Você se recorda do meu escrito, 

bastante rápido e superficial, sobre a Itália Meridional e a importância de Benedetto 

Croce? Pois bem, gostaria de desenvolver amplamente a tese que havia então 

esboçado, de um ponto de vista „desinteressado‟, „für ewig‟ [para sempre]” (Gramsci, 

1988a: 63; 2005a: 128). Desta vez a reflexão sobre os intelectuais não estava 

diretamente ligada à luta política do dia-a-dia e ao papel de Gramsci como dirigente do 

Partido Comunista da Itália (PCI), mas voltada para a elaboração de um quadro 

conceitual mais abrangente, dentro dos marcos do materialismo histórico, que 

permitisse a análise concreta de outras formações sociais concretas e não apenas a 

italiana. O conceito é ao mesmo tempo ampliado e tornado mais concreto, isto é, 

                                                                                                                                             
relação a Gramsci, a autora também procurou apontar o teor de sua contribuição sociológica para uma 

construção mais precisa da noção de intelectual (Fernandes, 1979: 88-127). As idéias desenvolvidas no 

presente capítulo se basearam amplamente nas sugestões conceituais contidas nesse trabalho 

especificamente voltado para os militares. 
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reposto no conjunto das determinações sociais, econômicas, políticas, culturais etc., da 

qual ele seria um elemento indissolúvel e uma de suas partes fundamentais. No 

entanto, a elaboração teórica nos Quaderni, avançada segundo um ponto de vista 

“desinteressado”, não pode ser plenamente compreendida sem seus nexos necessários 

com a militância política de Gramsci durante o período pré-carcerário e seu 

compromisso histórico com a revolução socialista. Essa íntima imbricação entre teoria 

e prática teria estimulado a percepção, por parte do marxista sardo, do caráter social e 

ideologicamente interessado de toda e qualquer produção intelectual. A noção de um 

caráter interessado da produção intelectual quer aqui significar, apenas, a idéia de que 

a forma como são construídas as categorias de pensamento e os conceitos articulados 

entre si expressa ideologias e projetos de sociedade ligados às aspirações de certos 

grupos ou classes. Isso ocorre mesmo quando o produtor intelectual disso não se dá 

conta e acredita fornecer um conhecimento neutro, livre de valores, como no caso dos 

cientistas sociais que trabalham a partir de uma visão liberal de ciência
15

. Inserida no 

contexto específico de uma dada sociedade e obedecendo aos objetivos visados pelas 

instituições particulares que constituem seus suportes material e ideológico imediatos, 

a produção intelectual não emerge como uma mera atividade técnico-especializada, 

mas passa a ter seus horizontes definidos pela adesão, na maioria das vezes 

inconsciente, a projetos políticos de determinados grupos ou classes sociais
16

. Ou seja, 

                                                 
15

 A perspectiva marxista refletiria a posição inversa dessa visão liberal de ciência, pois, para ela, o 

vínculo entre conhecimento e valores se torna um pressuposto fundamental da possibilidade mesma de 

uma ciência social objetiva, mas que não se pretende neutra. Para uma contraposição entre as 

abordagens liberal e marxista nas ciências sociais, ver Pablo González Casanova, Sociología de la 

explotación, Buenos Aires, CLACSO, 2006, p. 23-41. 
16

 No caso da ciência, que se pretende uma forma de conhecimento caracterizada pelo empenho de 

apreensão objetiva da realidade, essa tensão se mostra ainda mais dramática. Na própria ciência se pode 

encontrar o conflito entre visões de mundo de grupos sociais antagônicos, cada qual intentando superar 

as posições do adversário. Nesse sentido Gramsci diria, após ter definido a ciência como a “união do 

fato objetivo com uma hipótese ou sistema de hipóteses que superam o mero fato objetivo”, que cada 

categoria social tenta utilizar o conteúdo da verdade objetiva presente nas construções ideológicas dos 

grupos que lhe são opostos (Gramsci, 2001b: 1458). Em outros termos, as descobertas objetivas de um 
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apesar da dimensão técnico-especializada da atividade intelectual ter conquistado uma 

relativa autonomia na época moderna, suas possibilidades inclusive de um maior ou 

menor aprofundamento são dadas pelos objetivos ideológicos que lhe subjazem e dos 

limites impostos à descoberta da verdade pelos projetos de sociedade inscritos nas 

instituições produtoras de conhecimento artístico, científico e tecnológico. Nesse 

sentido, a caracterização sociológica dos intelectuais como categoria deve se dedicar 

ao exame dos modos como eles efetivamente se inserem e interpretam sua inserção no 

conjunto do tecido social e das instituições. A investigação das tensões, conflitos, 

cisões e reagrupamentos entre os vários estratos intelectuais, encarada sob esse ângulo, 

seria uma forma indireta de estudar a dinâmica dos grupos sociais e suas 

transformações históricas a partir das funções políticas e ideológicas desenvolvidas 

pelos seus representantes no universo da produção cultural. 

O tipo de enfoque que se torna necessário, nos marcos desse quadro teórico 

geral, estaria voltado em última instância para a função específica exercida pelos 

intelectuais na manutenção e transformação de uma dada ordem social. Em outros 

termos, a inserção do intelectual na teia de determinações que permitem compreender 

como as relações conflitantes entre os grupos e classes convergem para manter ou 

alterar uma dada formação social seria o foco explicativo principal. A própria questão 

da origem social dos diferentes estratos da inteligência, embora possua importância 

tópica na explicação das posturas assumidas pelos produtores culturais, só pode ser 

plenamente compreendida nos horizontes conceituais mais amplos dessa inserção da 

                                                                                                                                             
dado grupo podem ser incorporadas aos sistemas ideológicos de outros grupos, havendo uma margem 

mínima de objetividade compartilhada: “[...] é relativamente fácil distinguir a noção objetiva do sistema 

de hipóteses, com um processo de abstração que faz parte da própria metodologia científica, de modo 

que a primeira pode ser apropriada sem que se aceite o segundo. Eis porque um grupo social pode 

apropriar-se da ciência de um outro grupo sem aceitar deste a ideologia” (Gramsci, 2001b: 1458). As 

contradições da sociedade se refletem, portanto, na própria ciência. Na explanação das relações entre 

epistemologia e ciências sociais em Florestan Fernandes, na parte final de todo o trabalho, sua visão 

sobre as complexas relações entre ideologia, utopia e conhecimento científico será abordada. 
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categoria intelectual na dinâmica e estrutura da sociedade. A origem social pode ser 

relevante, por exemplo, para indicar certas propensões a agir em determinada direção 

segundo as definições políticas e ideológicas que se relacionam com as constrições e 

os modos de ser sociais profundamente arraigados na própria história de vida dos 

agrupamentos intelectuais ou de cada intelectual tomado em sua individualidade. No 

entanto, a explicação em termos de origem ou posição social será insuficiente se ela 

não estiver inserida numa proposta de compreensão das tensões e disputas dos projetos 

políticos de sociedade que perpassam as diversas frações da inteligência. É, portanto, a 

forma como o intelectual desempenha praticamente as funções de legitimação política 

que lhe são atribuídas em uma dada instituição, podendo ele em algumas 

circunstâncias estar em conflito com tais funções e querendo modificá-las em novas 

direções, que mais o caracteriza do que propriamente sua origem social. Essa seria a 

perspectiva de Antonio Gramsci que se está querendo agora elucidar, a qual possui 

inegável valor sociológico. Em seu esforço de teorizar as relações orgânicas entre a 

sociedade civil e a sociedade política, ou sociedade e Estado, Gramsci atribui à função 

intelectual de cimento ideológico de um determinado bloco histórico
17

 uma 

importância decisiva na explicação dos momentos de conservação e transformação 

sociais. Em outros termos, os intelectuais são elementos fundamentais, no desempenho 

de suas funções especializadas tanto na sociedade civil como na sociedade política, de 

sustentação e desagregação dos blocos históricos. Para compreender sociologicamente 

a categoria de intelectuais, em suas diferenciações e divisões internas, será preciso 

                                                 
17

 O conceito de “bloco histórico” diz respeito às articulações orgânicas entre infra-estrutura (forças 

produtivas e relações de produção) e superestruturas numa determinada fase de desenvolvimento de uma 

formação social. “A estrutura [infra-estrutura] e as superestruturas formam um „bloco histórico‟, isto é, 

o conjunto complexo, discorde e contraditório das superestruturas é o reflexo do conjunto das relações 

sociais de produção” (Gramsci, 2001b: 1051). A noção de um caráter orgânico entre estrutura e 

superestruturas se refere, em Gramsci, às relações dialéticas (estruturais e históricas) entre essas duas 

dimensões interdependentes das formações sociais. 
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inseri-la na gama complexa das relações sociais entre os grupos e as classes nos 

diversos níveis da economia, da política e da cultura. Por isso que a questão dos 

intelectuais, em Gramsci, está intimamente vinculada com suas pesquisas sobre a 

sociedade civil e o Estado. Numa carta de 7 de setembro de 1931 direcionada a Tania 

Schucht, o exercício da função intelectual será compreendido dentro de uma estrutura 

teórica que vincula organicamente sociedade civil e sociedade política, cuja articulação 

recíproca pode ser tomada como o conjunto das relações sociais. Ao superar a idéia 

restrita e sociologicamente inoperante de “grande intelectual”, pois dissociada do 

conjunto das relações sociais, dirá Gramsci: 

“[...] eu amplio muito a noção de intelectual e não me limito à noção corrente, 

que se refere aos grandes intelectuais. Este estudo também leva a certas 

determinações do conceito de Estado, que, habitualmente, é entendido como 

sociedade política (ou ditadura, ou aparelho coercivo, para moldar a massa 

popular segundo o tipo de produção e a economia de um dado momento), e não 

como um equilíbrio da sociedade política com a sociedade civil (ou hegemonia 

de um grupo social sobre toda a sociedade nacional, exercida através das 

organizações ditas privadas, como a igreja, os sindicatos, as escolas, etc.) e é 

especialmente na sociedade civil que operam os intelectuais (Ben. Croce, por 

exemplo, é uma espécie de papa laico e é um instrumento muito eficaz de 

hegemonia, ainda que vez por outra possa divergir deste ou daquele governo, 

etc.)” (Gramsci, 1988b: 31; 2005b: 84). 

 

 Os intelectuais, como categoria social, estão presos às determinações recíprocas 

da sociedade civil e da sociedade política (ou Estado). A distinção entre os níveis da 

sociedade civil e do Estado seria apenas metodológica, podendo, por exemplo, uma 

mesma instituição exercer simultaneamente funções de hegemonia (ou direção) e de 

coerção (ou dominação) política. Há, na verdade, uma “unidade dialética” entre 

sociedade civil e Estado (Portelli, 1977: 32). Como elementos superestruturais do 

bloco histórico, a sociedade civil e o Estado, embora relativamente autônomos das 

relações econômicas, não perdem sua ligação de dependência com a infra-estrutura ou, 

como diria Gramsci (2001b: 437), “entre estrutura e superestruturas há um nexo 
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necessário e vital, assim como no corpo humano entre a pele e o esqueleto”. Esse 

vínculo orgânico explica porque as classes sociais dominantes, atuantes no terreno da 

estrutura, acabam criando os tipos de intelectuais de que necessitam para manterem 

sua direção e domínio sobre o conjunto da sociedade. Por isso, as instituições que são 

criadas nos âmbitos da sociedade civil e da sociedade política, respectivamente os 

aparelhos ideológicos de hegemonia e os de dominação direta, devem estar supridas de 

quadros intelectuais capacitados para os exercícios das múltiplas funções de conquista 

do consenso dos demais grupos para vinculá-los aos projetos societários da classe 

dirigente. Essas funções intelectuais de direção e dominação, entretanto, se 

diferenciariam nas de organização técnico-burocrática dos centros de produção, nas de 

produção e disseminação cultural do ideário dominante e nas de conformação, por 

meio de instrumentos jurídico-coercitivos e da violência policial-militar, dos grupos 

sociais dissidentes. De acordo com o peso maior ou menor das atividades de 

elaboração de idéias ou das funções de caráter meramente técnico-burocrático, uma 

hierarquização entre os vários tipos intelectuais pode ser estabelecida, desde o “grande 

intelectual”, cujo papel seria construir e sistematizar a visão de mundo disseminada 

entre os grupos e classes
18

, até o simples repetidor e divulgador dos modelos de 

pensamento antes forjados, bem como dos propósitos políticos embutidos nas 

ideologias, nos estilos sociais de pensamento e formas de raciocínio. Ocorre, porém, 

que as fraturas da sociedade civil, suas divisões irredutíveis entre grupos divergentes, 

                                                 
18

 No caso dos intelectuais da ordem, essa produção de uma nova visão de mundo diz respeito à 

perspectiva das classes dominantes, que contam com todas as condições institucionais e materiais para 

constituírem seus próprios técnicos (ou expertos) e ideólogos. Já no dos intelectuais vinculados aos 

grupos subalternos, a elaboração de uma Weltanschauung divergente, crítica da ordem e revolucionária, 

se faz mais problemática, não apenas pela ausência de condições materiais e institucionais muitas vezes 

indispensáveis, mas principalmente pela dificuldade em combater o enraizamento, no conjunto do tecido 

social, do ideário hegemônico das classes dominantes. Uma das alternativas seria aproveitar as próprias 

instituições das classes dominantes para construir um pensamento divergente e antagônico à ordem 

social capitalista. 
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opostos e antagônicos, se fazem presentes nas próprias instituições produtoras de 

cultura, como é o caso da universidade. As instituições, criadas com o fito de fornecer 

os quadros intelectuais de que necessitam as elites das classes dominantes para o 

exercício da legitimação econômica, cultural e política de seu projeto de sociedade, 

podem, entretanto, forjar a partir de suas contradições internas grupos divergentes. A 

história da Universidade de São Paulo, fundada em 1934, e a própria trajetória 

particular de Florestan Fernandes podem ser utilizadas como um caso concreto da 

conceituação de intelectual ora proposta. A exposição desse caso concreto irá ajudar a 

identificar os elementos essenciais da problemática sociológica presentes na 

interpretação do pensamento teórico e das posições metodológicas de Florestan 

Fernandes a ser desenvolvida nas próximas partes do trabalho. Para tanto, os conceitos 

gramscianos de intelectual orgânico e tradicional serão recuperados a fim de levar em 

conta as tensões ideológicas, refratadas em linguagem acadêmico-científica, vividas 

por Fernandes no interior de uma instituição universitária em consolidação e, ao 

mesmo tempo, envolta no choque entre as alternativas políticas mais gerais da 

sociedade brasileira. O referencial a ser agora definido dirá respeito à proposta teórica 

de integração entre a análise sociológica dos condicionantes sociais externos das 

práticas intelectuais e o tipo de investigação voltado especificamente para o ponto de 

vista interno da construção e sistematização do conhecimento (no caso de Florestan 

Fernandes, do conhecimento científico, no qual uma de suas exigências seria a 

obtenção de um saber rigorosamente lógico e sistemático), na verdade duas dimensões 

interdependentes – a dos condicionantes sociais externos e a da estruturação interna 

das obras – que estão contidas nos processos de produção cultural. 
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Florestan Fernandes e a Universidade de São Paulo: dissensos e confrontos 

ideológicos entre intelectuais tradicionais e modernos 

 

 O projeto de fundação da Universidade de São Paulo estava vinculado ao 

ideário liberal-conservador da elite intelectual paulista, agrupada em torno do jornal O 

Estado de São Paulo. Diante da derrota da chamada revolução constitucionalista de 

1932, São Paulo perde o lugar de proeminência e destaque no cenário nacional, antes 

ocupado pelo Estado durante toda a fase oligárquica da República Velha (1895-1930) 

por meio da “política dos governadores”, baseada na aliança e alternância de poder 

com Minas Gerais. A antiga oligarquia cafeeira estava, portanto, perdendo terreno 

diante das mudanças em ritmo acelerado no campo da economia, urbanização e 

industrialização, e no âmbito mais geral da Nação, com a ascensão política de Getúlio 

Vargas e sua postura centralizadora. Houve, porém, uma recomposição ou 

rearticulação entre a velha oligarquia e os novos setores emergentes da burguesia 

industrial. Na verdade, a própria burguesia agrário-exportadora esteve nas origens do 

setor novo da economia, passando a possuir fortes ramificações nas atividades de tipo 

urbano-comercial, primeiro, e urbano-industrial logo em seguida. A perda da posição 

hegemônica no poder político nacional deveria ser compensada de alguma forma: a 

alternativa encontrada foi, então, a de reunir esforços para produzir novas elites 

intelectuais, novos quadros dirigentes capazes de guiar o processo de modernização 

simultaneamente nos planos da economia, da política, da educação e da cultura. Essa 

foi a motivação de cunho político e ideológico presente na fundação da Escola Livre 

de Sociologia e Política (ELSP) em 1933 e, um ano depois, da Universidade de São 

Paulo e sua Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
19

 (FFCL) em 1934, ambas as 

                                                 
19

 Não seria o lugar, aqui, de traçar um histórico detalhado sobre os surgimentos da Escola Livre de 

Sociologia e Política e da Universidade de São Paulo. Para os propósitos da presente pesquisa, bastaria 
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instituições das quais Florestan Fernandes foi aluno, de 1941 a 1944 no curso de 

ciências sociais na FFCL da USP, tendo seguido nela sua carreira de professor 

universitário até a aposentadoria compulsória pela ditadura militar em 1969, e de 1945 

a 1946 no Curso Pós-Graduado de Sociologia e Antropologia na ELSP. As diferenças 

entre a ELSP e a FFCL da Universidade de São Paulo diziam mais respeito a seus 

respectivos objetivos institucionais: na primeira predominava o intuito de formar 

quadros técnico-especializados voltados para a administração nas esferas pública e 

particular, enquanto a FFCL da USP concentrava suas atividades na preparação de 

professores secundários e na elevação do nível cultural médio da população
20

. A 

Faculdade de Filosofia da USP estava, portanto, mais próxima do ideal de cultivo de 

um saber desinteressado, bastante ao gosto das elites intelectuais paulistas, ilustradas e 

liberal-conservadoras. Esse caráter elitista, aristocrático e conservador do ideário de 

fundação da USP se expressava nitidamente na representação da pirâmide de 

categorias sociais, em que no topo se encontrariam as elites, cuja função seria 

estabelecer os princípios-guia de toda sociedade, no nível intermediário as classes 

médias encarregadas de difundir os valores e conhecimentos legados pelos grandes 

                                                                                                                                             
apenas apontar o caráter elitista e liberal-conservador existente no projeto de fundação das duas 

instituições. Sobre os primeiros anos de formação da Escola Livre de Sociologia e Política e da 

Universidade de São Paulo, ver Irene de Arruda Ribeiro Cardoso, A universidade da comunhão paulista, 

São Paulo, Autores Associados/Cortez, 1982; Florestan Fernandes, A questão da USP, São Paulo, 

Brasiliense, 1984; Fernando Limongi, “Mentores e clientelas da Universidade de São Paulo” e “A 

Escola Livre de Sociologia e Política em São Paulo”, in Sergio Miceli (org.), História das ciências 

sociais no Brasil, São Paulo, Sumaré, 2001, v. 1. Diversos depoimentos sobre a Escola Livre de 

Sociologia e Política e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo podem 

ser encontrados em Maria Cecília Loschiavo dos Santos (org.), Maria Antônia: uma rua na contramão, 

São Paulo, Nobel, 1988 e Iris Kantor et al. (orgs.), A Escola Livre de Sociologia e Política: anos de 

formação 1933-1953 (depoimentos), São Paulo, Escuta, 2001. 
20

 Num texto de 1935, intitulado “Informações sobre a Escola Livre de Sociologia e Política de São 

Paulo (Memorial apresentado aos Senhores Deputados)”, diria um dos professores norte-americanos 

contratados para ensinar na ELSP: “Fica, assim, bem claro que os dois institutos têm finalidade bem 

diversa. A nova Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras tem por fim formar uma elite de professores 

secundários e elevar o nível da cultura geral do nosso meio. A sua finalidade política, dentro da forma 

de governo por nós adotada, é de concorrer para aumentar a competência do eleitorado. Enquanto isso, a 

Escola Livre de Sociologia e Política tem a finalidade de formar funcionários técnicos, que, seguindo a 

carreira administrativa, tanto pública como particular, concorram para aumentar a competência das 

nossas administrações” (Lowrie apud Limongi, 2001: 258-9). 
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intelectuais e, na base, as massas, que estariam destinadas a serem meras executoras 

das atividades mais rebaixadas socialmente, sob a supervisão dos grupos médios. Uma 

verdadeira hierarquização social, presente no ideal educacional do grupo de 

intelectuais do jornal O Estado de São Paulo (Cardoso, 1982: 28-33), identificava o 

ensino superior à formação das elites pensantes, o secundário à preparação do papel 

intermediário, reservado às classes médias, de organização e arregimentação dos 

grupos situados nos estratos inferiores da sociedade e o primário ao fornecimento de 

conhecimentos básicos para as massas dos trabalhadores. Essa caracterização sucinta 

do projeto de hegemonia cultural das elites paulistas, concretizado na fundação da 

Universidade de São Paulo, será suficiente para indicar algumas das tensões políticas e 

ideológicas vividas por Florestan Fernandes no interior da instituição na qual se 

formou como cientista social, sociólogo, e da qual foi professor durante quase vinte e 

cinco anos, ocupando na sua ascensão institucional os cargos de assistente, titular e 

catedrático. O fato é, contudo, que o projeto originário da Universidade de São Paulo 

não vingou, devido à presença maciça de estudantes provenientes das classes médias, 

das famílias de imigrantes em ascensão social e, em menor número, das camadas 

populares
21

. A instituição iria viver, portanto, ao longo de sua história vários focos de 

tensão e contradição entre seus quadros humanos e as expectativas dos mentores da 

criação da Universidade de São Paulo. 

 A nova instituição, edificada sob os marcos da modernização da cidade de São 

Paulo, iria conviver com elementos velhos e arcaicos, a exemplo dos intelectuais 

tradicionais brasileiros formados nas antigas escolas superiores isoladas
22

. Uma das 

                                                 
21

 Para conhecer o perfil sócio-econômico do quadro discente das primeiras turmas da FFCL da 

Universidade de São Paulo, ver Fernando Limongi, “Mentores e clientelas da Universidade de São 

Paulo”, in Sergio Miceli (org.), História das ciências sociais no Brasil, op. cit., 2001, p. 187-221. 
22

 Sobre o antigo padrão de ensino bacharelesco das escolas superiores isoladas (Direito, Engenharia e 

Medicina), ver Florestan Fernandes, Educação e sociedade, São Paulo, Dominus, 1966, p. 205-342. 
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encarnações mais perfeitas do intelectual de tipo tradicional, no contexto paulista das 

décadas de 1930, 40 e 50, seria Fernando de Azevedo
23

, de quem Florestan Fernandes 

foi assistente na Cadeira de Sociologia II entre os anos de 1945 e 1952. Os intelectuais 

tradicionais iriam ser incorporados ao projeto de criação da Universidade de São 

Paulo, isto é, ao empenho de construção de uma nova hegemonia cultural, sobre o 

conjunto do tecido social, pelas elites dirigentes constituídas mediante a articulação 

entre a velha oligarquia e a moderna burguesia industrial. No principal escrito 

metodológico de Antonio Gramsci sobre os intelectuais, em seus Quaderni del 

carcere, essa camada social preexistente, de cunho tradicional, seria caracterizada 

justamente em termos de seus vínculos com o passado histórico, ou seja, com as 

formas econômicas, políticas e culturais anteriores: 

“[...] cada grupo social „essencial‟, ao emergir na história como expressão do 

desenvolvimento da estrutura econômica precedente, encontrou – pelo menos na 

história até agora transcorrida – categorias sociais preexistentes [os intelectuais 

tradicionais] que apareciam, aliás, como representantes de uma continuidade 

histórica não interrompida mesmo pelas mais complicadas e radicais mudanças 

das formas políticas e sociais” (Gramsci, 2001b: 1514; 2000: 16). 

 

 A necessidade de construir uma nova hegemonia cultural para as classes 

fundamentais em emergência no cenário histórico tornava importante a assimilação 

dos intelectuais tradicionais. Estes últimos, como autênticos representantes do passado, 

poderiam trazer uma legitimidade mais imediata ao exercício da dominação política 

pelos grupos essenciais ao novo modo de produção em fase de consolidação. Por isso, 

                                                 
23

 “Ex-seminarista, antigo professor de latim do ensino normal, autor de um compêndio de conceitos de 

sociologia teórica (Princípios de Sociologia), antigo letrado que escreveu No tempo de Petrônio e 

Páginas Latinas: Pequena História da Literatura Romana, e operando a um só tempo como homem 

público e às vezes até como político profissional, Fernando de Azevedo estava mais próximo do padrão 

intelectual vigente na República Velha do que do modelo competitivo de prática acadêmica 

especializada a que dá ensejo a crescente autonomização da atividade intelectual. Em seu História da 

Minha Vida, autobiografia publicada pela José Olympio em convênio com o governo do estado de São 

Paulo, lê-se que durante o período em que fora catedrático da Cadeira de Sociologia II (1943-1963) 

exercera dois cargos políticos: o de Secretário de Educação e Saúde do Estado de São Paulo em 1947, 

nomeado por Ademar de Barros, e o de Secretário da Cultura no governo Prestes Maia, em 1961. É dele 

mesmo a afirmação de que, muito embora sociólogo, fora, sobretudo, um político da educação” (Pulici, 

2008: 38-9). 
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apesar da Universidade de São Paulo ter sido fundada com o objetivo precípuo de 

formar novas elites, que poderiam ser encaradas como os “intelectuais orgânicos”
24

 da 

velha oligarquia articulada à burguesia industrial em crescimento numérico e 

qualitativo, ao mesmo tempo se fez preciso nela incorporar – mesmo com a inovação 

de trazer professores estrangeiros com formação especializada em moldes competitivos 

modernos nos seus países de origem para ocupar os postos da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da USP – os elementos tradicionais provenientes das antigas escolas 

                                                 
24

 Os “intelectuais orgânicos”, para Gramsci, constituiriam uma categoria social construída na própria 

emergência e consolidação de uma classe fundamental a um novo modo de produção: “Cada grupo 

social, nascendo sobre o terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, 

cria junto a si, organicamente, um ou mais estratos intelectuais que lhe dão homogeneidade e 

consciência da própria função não somente no campo econômico, mas também naquele do social e 

político” (Gramsci, 2001b: 1513; 2000: 15). Numa das passagens mais importantes dos Quaderni del 

carcere, sobre o problema dos intelectuais, as posições teóricas e metodológicas de Gramsci, as quais 

servem de base ao esforço de conceituação agora empreendido, que vinculam essa categoria social 

específica às determinações da sociedade civil e do Estado são formuladas em todas suas implicações e 

múltiplas dimensões. Dada a sua importância para os propósitos teóricos e investigativos aqui 

colimados, o trecho será reproduzido em sua integridade: “A relação entre os intelectuais e o mundo da 

produção não é imediata, como sucede com os grupos sociais fundamentais, mas é „mediada‟, em grau 

diverso, por todo o tecido social, pelo complexo das superestruturas, das quais justamente os intelectuais 

são os „funcionários‟. Poder-se-ia medir a „organicidade‟ dos diversos estratos intelectuais, a sua mais 

ou menos estreita conexão com um grupo social fundamental, fixando uma gradação das funções e das 

superestruturas de baixo a alto (da base estrutural para cima). Por enquanto, podem ser fixadas dois 

grandes „planos‟ superestruturais, aquele que se pode chamar de „sociedade civil‟, isto é, o conjunto dos 

organismos vulgarmente ditos „privados‟ e aquele da „sociedade política ou Estado‟, o qual corresponde 

à função de „hegemonia‟ que o grupo dominante exercita em toda a sociedade e àquela de „domínio 

direto‟ ou de comando que se exprime no Estado e no governo „jurídico‟. Essas funções são 

precisamente organizativas e conectivas. Os intelectuais são os „prepostos‟ do grupo dominante para o 

exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: 1 ) do consenso 

„espontâneo‟ dado pelas grandes massas da população à orientação impressa na vida social pelo grupo 

fundamental dominante, consenso que nasce „historicamente‟ pelo prestígio (e, por isso, pela confiança) 

derivado da posição e função do grupo dominante no mundo da produção; 2 ) do aparato de coerção 

estatal que assegura „legalmente‟ a disciplina daqueles grupos que não „consentem‟, nem ativa ou 

passivamente, mas é constituído para toda a sociedade na previsão dos momentos de crise no comando e 

na direção nos quais desaparece o consenso espontâneo. Esta forma de colocar o problema traz como 

resultado uma extensão muito grande do conceito de intelectual, mas somente assim se faz possível se 

alcançar uma aproximação concreta da realidade. Este modo de colocar a questão se choca contra 

preconceitos de casta: é verdade que a mesma função organizativa de hegemonia social e do domínio 

estatal dá lugar a certa divisão do trabalho e, por isso, a toda uma gradação de qualificações, em 

algumas das quais não aparece mais nenhuma atribuição diretiva e organizativa: no aparelho de direção 

social e estatal existe toda uma série de empregos de caráter manual e instrumental (de ordem e não de 

conceito, de agente e não de oficial ou funcionário etc.), mas evidentemente é necessário fazer tal 

distinção, como também será preciso fazer algumas outras. De fato, a atividade intelectual deve ser 

diferenciada em graus também pelo ponto de vista intrínseco, graus que nos momentos de extrema 

oposição conduzem a uma verdadeira e própria diferença qualitativa: no mais alto grau serão colocados 

os criadores das várias ciências, da filosofia, da arte, etc.; no mais baixo os mais humildes 

„administradores‟ e divulgadores da riqueza intelectual já existente, tradicional, acumulada” (Gramsci, 

2001b: 1518-19; 2000: 20-1). 
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superiores isoladas. Houve, nesse sentido, uma fusão entre os intelectuais tradicionais 

e orgânicos. Os estilos de trabalho entre esses dois tipos seriam bastante diversos, com 

o saber de ilustração, desinteressado, ainda persistindo nos primeiros e o saber de 

cunho científico moderno, direcionado ao enfoque crítico da realidade, sobressaindo 

nos segundos, muitos dos quais iriam contrariar as expectativas das elites intelectuais 

paulistas de reproduzir um modo de conhecimento necessário à dominação da 

burguesia industrial que se consolidava no processo de urbanização de São Paulo. A 

própria tentativa de produzir quadros renovados de intelectuais orgânicos da ordem 

burguesa em fase de implantação, portanto, iria ser contrariada com o surgimento de 

uma inteligência divergente, ora com vínculos de classe média, ora de origem 

subalterna, radicalmente crítica do caráter incompleto do processo de modernização no 

Brasil. Essas tensões, características da Faculdade de Filosofia nos seus primeiros anos 

de existência, iriam estar presentes no labor intelectual das novas gerações de 

estudantes, dentre os quais Florestan Fernandes, formadas nas décadas de 1930, 40 e 

50. Este último e seu grupo de colaboradores em torno da Cadeira de Sociologia I 

iriam simbolizar, no entanto, uma das rupturas mais radicais, em suas reflexões 

sociológicas, com o projeto originário de fundação da USP baseado no cultivo do saber 

desinteressado, ao propugnarem pela construção de uma nova modalidade de 

conhecimento ligada ao enfrentamento prático dos problemas do processo de 

modernização da sociedade brasileira. 

 A interpretação avançada por Florestan Fernandes na década de 1980 sobre os 

propósitos mais velados presentes na criação da USP, uma universidade de um país 

dependente e periférico, iria também convergir para a idéia gramsciana de “intelectual 

orgânico”, embora ela não seja explicitamente formulada. Ademais, Fernandes ainda 

procurou destacar como os elementos tradicionais penetraram no âmago mesmo da 



 53 

universidade, mesclando-se aos avanços por ela representados no terreno da 

modernização cultural, porém de modo a atenuar o impacto da assimilação de novos 

talentos recrutados a partir de outras camadas sociais. Nas suas palavras, enfim, o que 

se destaca seriam justamente as divergências entre as elites tradicionais, os intelectuais 

orgânicos da ordem burguesa em consolidação e os setores radicais capazes de 

produzir um saber útil à transformação social progressista e/ou revolucionária: 

“A coexistência de uma má universidade e do apinhamento de cérebros não é 

um fenômeno original, tampouco um acidente histórico. O nosso 

subdesenvolvimento cultural e o padrão persistente de relações coloniais (não só 

dependentes) com a Europa e os Estados Unidos estavam nas raízes de tal 

combinação. A universidade representava um meio de concentrar os talentos e 

uma forma institucional de fornecer às elites, econômicas e políticas, 

alternativas práticas de preparação de pessoal de alta qualidade intelectual, 

quadros de profissionais liberais e administrativos, pessoal docente de diversos 

níveis, meios refinados de renovação da dominação cultural e ideológica, etc. 

No fundo, a conglomeração oferecera às escolas superiores tradicionais maior 

eficácia no atendimento dessas necessidades práticas
25

. Não se rompia com o 

passado, mas se atendia a exigências novas. É à luz desta perspectiva que se 

deve entender as razões dos fundadores da U.S.P. e da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, ou dos fundadores da Escola Livre de Sociologia e Política. A 

derrota militar de São Paulo, em 1932, evidenciou que os estratos modernos das 

classes dominantes viam-se paralisados e submetidos a uma estrutura de poder 

nacional na qual prevalecia a demora cultural (o horizonte cultural médio das 

elites das classes dominantes devia ser rompido a partir do Estado, que possuía 

maiores oportunidades de crescimento econômico, cultural e político). A 

renovação dos conteúdos intelectuais do horizonte cultural das elites exigia, por 

sua vez, uma ampliação quantitativa e qualitativa, que envolvia a cristalização, a 

longo prazo, da universidade e teria de acarretar certas modificações na 

circulação das elites, retirando-as do seu confinamento tradicional ao mundo da 

gente de prol e das famílias de nome (ricas ou relativamente empobrecidas). 

Isso exigia um controle político externo de todo o processo e certa continuidade 

na administração pública, coisas que não se concretizaram. As inovações 
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 Na interpretação sociológica de Florestan Fernandes sobre o surgimento e formação da Universidade 

de São Paulo, a idéia de “má universidade” ou “universidade conglomerada” – que se opõe à noção de 

uma “universidade multifuncional e integrada” – é uma constante. Com isso ele queria dizer a reunião, 

lado a lado, das escolas superiores isoladas, tradicionais, e o setor efetivamente moderno da nova 

universidade, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. A noção de “universidade 

conglomerada” denota, por isso, a ausência de integração entre as diferentes áreas do saber e, ao mesmo 

tempo, a dominação exercida no conjunto da instituição pelos elementos tradicionais das antigas 

faculdades (direito, engenharia e medicina), mais preocupados em formar profissionais liberais e não 

pessoas fortemente identificadas com o espírito universitário de produção do conhecimento. Isso seria, 

na visão de Florestan Fernandes, o oposto do que deveria ser uma universidade autenticamente moderna. 

Para conhecer as suas críticas ao padrão herdado de ensino universitário na USP, ver Florestan 

Fernandes, Universidade brasileira: reforma ou revolução?, São Paulo, Alfa-Ômega, 1975. 
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produzidas com a criação daquelas instituições ficaram entregues à dinâmica 

cultural da cidade de São Paulo ou, em plano mais amplo, do Estado de São 

Paulo. A má universidade se viu em um contexto histórico lábil cheio de 

contradições insolúveis e incontroláveis, sendo obrigada a funcionar e a render 

como uma instituição de ponta e de vanguarda. Uma universidade incoerente e 

subdesenvolvida obliterou seus tempos históricos reais e, além de produzir o 

saber necessário à reprodução da ordem social vigente, produziu o saber 

necessário à mudança social radical da sociedade e até, em algumas áreas, à sua 

transformação social revolucionária ” (Fernandes, 1984: 41-3). 

 

 Esse quadro iria se tornar ainda mais complexo, levando-se em conta que o 

amálgama entre intelectuais tradicionais e orgânicos da “moderna” burguesia não iria 

obedecer, como já foi mencionado, às expectativas dos “donos do poder”. Seja pelas 

origens de muitos indivíduos dos corpos discente e docente da Universidade de São 

Paulo nas camadas inferiores e nas classes médias, seja pela infiltração de ideais 

especificamente liberal-democráticos radicais, reformistas, socialistas, anarquistas, 

libertários, comunistas e de diversas outras naturezas na universidade, a verdade é que 

distintos grupos intelectuais forjaram um tipo de saber que não somente se voltava 

para o desmascaramento crítico da ordem social brasileira, mas também se lançava à 

contestação prática do status quo e à proposta de superação, por meio de reformas 

estruturais, dos principais dilemas nacionais nos campos da educação, da consolidação 

da democracia, da reforma agrária, da conquista dos direitos de cidadania para amplas 

parcelas da população e da correção das injustiças sociais
26

. É justamente nesse quadro 

de disputas no interior da instituição, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo, que se insere a produção sociológica de Florestan 
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 O próprio Florestan Fernandes indica como teria se dado a não concretização integral das expectativas 

conservadoras das elites intelectuais em relação ao papel de hegemonia cultural a ser desempenhado 

pela Universidade de São Paulo (Fernandes, 1984: 43). A quebra da expectativa dominante também iria 

se dar, ainda segundo Florestan Fernandes, em relação aos horizontes colonizados presentes na 

mentalidade dos fundadores da Faculdade de Filosofia da USP: “O cadinho histórico transcendeu ao 

horizonte intelectual dos professores estrangeiros e negou as expectativas dos fundadores da U.S.P. Não 

se estava gerando nem o intelectual versátil e brilhante francês nem um candidato melhor preparado 

para dar continuidade e fortalecer as elites culturais conservadoras. Produzia-se uma maquininha de 

trabalhar muito perigosa, ultracivilizada para os padrões do meio, e incoercivelmente selvagem em suas 

disposições de alterá-lo, em choque frontal com as raízes neocoloniais de suas origens e o atraso da 

sociedade brasileira” (Fernandes, 1984: 80-1). 
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Fernandes. A caracterização do seu labor como cientista social envolve, portanto, 

múltiplas e variadas dimensões, dentre as quais a exigência acadêmica de 

profissionalização do sociólogo, ponto em comum com a modernidade burguesa, seria 

apenas uma delas e não o único – talvez nem mesmo o principal – elemento de tensão 

com o padrão tradicional de produção do conhecimento, expresso na aspiração de um 

saber desinteressado e sem qualquer finalidade prática, ainda presente no ideário dos 

fundadores da USP
27

. É certo que Florestan Fernandes se afasta dessa aspiração ao 

tentar forjar novas modalidades de trabalho acadêmico, vinculadas às necessidades de 

uma sociedade em acelerado processo de modernização, urbanização e 

industrialização. Daí a imagem, que lhe é bastante característica, do sociólogo 

profissional, técnico, empenhado no desenvolvimento de uma ciência social 

especializada, útil ao enfrentamento dos problemas de uma moderna sociedade 

industrial. Essa mesma imagem seria projetada diretamente por muitos de seus 

intérpretes na configuração de suas posições teóricas e metodológicas, como se a 

adesão ao processo em curso de modernização da cidade de São Paulo tivesse 

conduzido à adoção – diante de outras posturas opostas e diferenciadas no interior do 

campo intelectual uspiano, a exemplo da aproximação entre sociologia e literatura na 

Cadeira de Sociologia II, mais afim à proposta originária de fundação da instituição, de 

cultivo de um saber desinteressado – de uma concepção altamente especializada e pura 

de ciência sociológica, encarada à maneira sociologista como a ciência-síntese por 

excelência e unificadora do conjunto das demais ciências sociais. Ocorre, entretanto, 

que tal imagem não seria capaz de dar conta integralmente do arcabouço teórico, 
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 Para uma focalização mais específica da oposição de Florestan Fernandes e do grupo de pesquisadores 

articulados em torno da Cadeira de Sociologia I aos padrões tradicionais de trabalho acadêmico, baseado 

na modalidade de saber desinteressado, ver Carolina Pulici, Entre sociólogos: versões conflitivas da 

„condição de sociólogo‟ na USP dos anos 1950-1960, São Paulo, EdUSP/Fapesp, 2008, cap. 3, 

“Modalidades de exercício acadêmico”, p. 97-118 e cap. 5, “Entre o grã-finismo intelectual e a 

assimilação das massas”, p. 149-89. 
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conceitual e metodológico que Florestan Fernandes foi construindo ao longo de sua 

formação sociológica, em meio à realização de seus trabalhos de investigação 

empírica, às orientações acadêmicas contrastantes com as quais se deparou no interior 

da instituição, a Faculdade de Filosofia da USP entre as décadas de 1940 e 60, e ao 

conjunto mais amplo de tensões da sociedade, expressas por oposições entre 

alternativas ideológicas diversas – as polarizações entre conservantismo e reformismo, 

autoritarismo e democratismo, radicalismo conservador e radicalismo progressista
28

, 

liberalismo e socialismo etc. – que também se fizeram presentes na universidade. 

Muitos outros elementos de conflito, essenciais à análise das posições teóricas e 

metodológicas de Florestan Fernandes, foram deixados de lado em nome da tentativa 

de explicar suas escolhas conceituais na sociologia pela demarcação dos lugares 

específicos por ele ocupado num campo intelectual que sequer se encontrava 

plenamente constituído ou desfrutando de completa autonomia. A sua importante 

vinculação com o socialismo, a esse respeito, se não foi completamente 

desconsiderada, ao menos foi subestimada no que ela contribuiu para delimitar o perfil 

teórico e metodológico de seus horizontes sociológicos
29

. Não teria sido, portanto, 

apenas a disputa interna ao campo institucional uspiano, pela consolidação de um novo 
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 Para uma caracterização sociológica da oposição entre o radicalismo conservador e reacionário, 

vinculado às classes dominantes, e radicalismo progressista, ligado às classes despossuídas e 

trabalhadoras, ver Florestan Fernandes, Brasil: em compasso de espera, São Paulo, HUCITEC, 1980, 

cap. 13, “A concepção reacionária do radicalismo”, p. 131-53. 
29

 O socialismo aqui não seria considerado como doutrina política e filosófica, mas como um estilo de 

pensamento, com uma forma bastante peculiar de compreender e explicar o mundo histórico e social. Na 

qualidade de doutrinação política, o socialismo estaria distanciado, segundo Florestan Fernandes, dos 

propósitos de apreensão científica da realidade (Fernandes, 1976b: 293-5). As posições assumidas por 

Florestan Fernandes, como cientista social, terminam por afastá-lo de uma adesão acrítica ao socialismo 

doutrinário. É nesse sentido que, em 1948, ele iria fazer uma defesa de seus papéis específicos como 

sociólogo: “o cientista social tem, em virtude de sua própria posição na sociedade, papéis específicos. À 

medida que é um cientista por „vocação‟, precisa lutar contra todas as tentativas de mistificação do 

conhecimento científico, venham de onde vierem – do Estado, de grupos políticos, de instituições 

religiosas ou leigas” (Fernandes, 1980c: 82). Não é nesse nível da doutrinação de grupos políticos que se 

está considerando a presença do socialismo em Florestan Fernandes, portanto, mas no da perspectiva de 

análise de como uma maneira socialista de refletir sobre a realidade impregnou sua construção teórica, 

conceitual, metodológica e prática na sociologia. 
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estilo de trabalho acadêmico, o foco principal das definições teóricas, conceituais e 

metodológicas de Florestan Fernandes. A idéia de uma ciência técnica, especializada, 

de caráter instrumental para a mudança social, estava nele presente, mas tomada em si 

mesma ela seria insuficiente para explicar, por exemplo, como e por que sua sociologia 

assume características que seriam próprias ao estilo de pensamento socialista, como as 

exigências metodológicas de apreender o real como uma totalidade concreta em seu 

desenvolvimento interno dinâmico, as de redução das distâncias entre os níveis 

teóricos e de aplicação do conhecimento etc., as quais não são encontradas em outras 

posturas sociológicas acadêmicas. O teor da presente crítica não visa, enfim, a 

invalidar as conclusões gerais a que chegaram outros intérpretes da sociologia de 

Florestan Fernandes que circunscreveram suas pesquisas aos dinamismos específicos 

das lutas teóricas e políticas no interior do campo intelectual uspiano, mas a de 

reconsiderá-las à luz de outros determinantes sociais e ideológicos, como o 

radicalismo plebeu, o anticolonialismo e o socialismo de inspiração marxista, 

igualmente decisivos na estruturação do arcabouço metodológico de nosso autor, cujos 

marcos ultrapassam o mero enquadramento e adequação aos limites da linguagem mais 

apropriada à esfera institucionalizada de produção do saber acadêmico. 

 A questão teórica de fundo, que se impõe na presente discussão, está 

relacionada à maneira de focalizar a importância dos diferentes fatores determinantes 

da produção intelectual. O que seria mais decisivo na explicação sociológica da obra 

de um autor: as suas origens e posições sociais, incluindo-se aí sua inserção 

institucional ou a escolha de seus horizontes políticos e ideológicos? Na verdade, essas 

duas dimensões ou ordem de fatores não seriam excludentes. Uma tentativa mais 

frutífera seria a de tentar integrá-las, sempre que possível, no exame de um mesmo 

objeto de investigação. Esse debate tem sido recorrente, tanto no âmbito da sociologia 
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da cultura (Maia, 1996), como no campo de estudos sobre intelectuais brasileiros e 

história das ciências sociais no Brasil (Miceli, 1999 e 2001a). No que se refere aos 

estudos sobre a inteligência brasileira e as ciências sociais no Brasil, duas posições 

opostas podem ser identificadas. Primeira, privilegiando o resgate das origens e 

trajetórias sociais dos diversos estratos intelectuais, suas relações com os grupos 

políticos e o Estado ou com o mercado editorial, suas modalidades de inserção nas 

instituições identificadas pela produção de bens culturais e de várias outras 

determinações sociológicas, no intuito de compreender como os diferentes lugares 

ocupados nessa gama complexa ou rede intricada de condicionamentos de classe, 

familiares, de gênero, religiosos e de natureza as mais diversas atuam nas disputas e 

tomadas de posição teóricas, artísticas ou no terreno do poder especificamente cultural, 

estariam os trabalhos individuais de Sergio Miceli
30

 ou feitos em colaboração com a 

equipe por ele coordenada entre 1986 e 1990 no Instituto de Estudos Econômicos, 

Sociais e Políticos de São Paulo (Idesp), organizada com o propósito de realizar uma 

ampla pesquisa sobre a história das ciências sociais no Brasil. A segunda posição seria 

esposada pelo latino-americanista francês Daniel Pécaut (1990), o qual enfatiza como 

mais relevante nas explicações da produção cultural as auto-representações ideológicas 

dos intelectuais sobre suas missões políticas na sociedade
31

. Em termos mais exatos, o 

motivo das divergências entre Miceli e Pécaut se localiza, principalmente, no modo de 

caracterizar as conseqüências, para a análise sociológica da vida cultural, da ausência 

de um campo intelectual autônomo e plenamente constituído no Brasil, o qual em 

                                                 
30

 Uma reunião dos escritos do referido autor sobre a inteligência brasileira pode ser encontrada em 

Sergio Miceli, Intelectuais à brasileira, São Paulo, Companhia das Letras, 2001. 
31

 Outro enfoque analítico bastante próximo ao de Daniel Pécaut pode ser encontrado em Luciano 

Martins, “A gênese de uma intelligentsia: intelectuais e a política no Brasil, 1920-1940”, Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, 2 (4): 65-87, jul., 1987. A diferença entre esses dois autores reside, 

contudo, quanto à determinação exata de qual seria a missão da inteligência, se a de construir ou guiar a 

Nação, no caso de Pécaut, ou se a de constituir um campo cultural autônomo, como sugere Martins, 

tarefa para cuja concretização os intelectuais brasileiros dos anos de 1920 a 40 teriam fracassado. 



 59 

diversas instâncias iria se sobrepor e mesclar ao campo político. Se, para Pécaut, essa 

ausência conduz a uma perspectiva de análise que privilegia a dimensão política da 

participação do intelectual, como uma “camada social sem vínculos” (Mannheim), na 

condução dos processos de construção da Nação ou da modernização do País; para 

Miceli, ao contrário, o vazio de um campo cultural autônomo não invalidaria a 

proposta de análise segundo a qual as representações dos intelectuais sobre si mesmos 

e sobre seus papéis específicos deveriam ser analisadas mediante as diversas clivagens 

sociais, de classe, familiares, de gênero, escolares ou a partir de inúmeros outros 

condicionantes sociológicos
32

. Apesar das discordâncias irreconciliáveis entre os dois 

autores, há um ponto em comum nas suas distintas abordagens metodológicas, o qual 

se expressa pela inexistência em suas investigações de uma análise da estrutura interna 

avançada em termos sociológicos. Não se trata aqui de voltar a um dos debates mais 

velhos e recorrentes nos campos da sociologia da cultura, da história intelectual e da 

crítica literária, o da oposição entre as perspectivas “internalistas” e “externalistas”, 

mas de sugerir caminhos para uma tentativa de superar, no terreno da reflexão 

sociológica, a própria dicotomia entre “interno” e “externo”
33

. Para tanto, os 

                                                 
32

 Para uma confrontação entre as duas posições, ver Daniel Pécaut, Os intelectuais e a política no 

Brasil: entre o povo e a nação, op. cit., 1990, p. 5-22 e Sergio Miceli, “Intelectuais brasileiros”, in 

Sergio Miceli (org.), O que ler na ciência social brasileira (1970-1995), 2. ed., São Paulo/Brasília, 

Sumaré/ANPOCS/CAPES, 1999, p. 109-45 (texto depois republicado em Sergio Miceli, Intelectuais 

brasileiros, op. cit., 2001, p. 367-96). Ainda em relação a esse debate, a leitura da introdução da tese de 

doutoramento de Sergio Miceli, Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-45), seria indispensável 

pelo seu teor mais propriamente teórico e metodológico (Miceli, 2001b: 76-87). Uma importante 

tentativa de superar as posições contrastantes de Pécaut e Miceli pode ser encontrada em Luís Rodolfo 

Vilhena, Projeto e missão: o movimento folclórico brasileiro (1947-1964), Rio de Janeiro, 

Funarte/Fundação Getúlio Vargas, 1997, p. 39-74. 
33

 A literatura sobre o assunto é bastante vasta, não sendo possível fornecer uma lista de autores e 

trabalhos que se pretendesse minimamente representativa das posições contrastantes neste terreno 

particular de investigações. No entanto, algumas indicações sobre o debate entre a perspectiva 

“internalista” e a “externalista” podem ser fornecidas. As raízes teóricas da visão internalista remontam 

à história das idéias e da arte, ao estruturalismo lingüístico (Saussure), à semiologia e às posturas que, 

no âmbito dos estudos literários, assumem contornos de uma análise meramente formalista. Já a visão 

externalista estaria estreitamente vinculada à tradição de crítica ideológica proveniente do marxismo, a 

qual privilegia os fatores sociais, políticos e econômicos na explicação das obras artísticas, literárias, 

científicas e filosóficas. Ainda no tocante à perspectiva externalista, ela teria sido aprimorada em termos 
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procedimentos de leitura interna das obras, sejam elas artísticas, literárias, científicas 

ou filosóficas, deveriam ser escolhidos tendo em vista a percepção de seus vínculos 

sociais ou políticos e de suas raízes ideológicas e utópicas. Elaborada sob tais 

condições, a leitura das obras seria capaz de identificar a presença dos fatores sociais 

não apenas como meras influências externas responsáveis pelas escolhas temáticas ou 

pelas concepções de arte, de literatura, de prática científica e de reflexão filosófica 

adotadas, mas também na própria estruturação da lógica interna dos produtos culturais 

resultantes de cada uma dessas suas manifestações particulares. Embora esse tipo de 

leitura sociológica interna às obras, cuja origem mais imediata estaria nos 

procedimentos metodológicos sugeridos por Mannheim, não seja essencial aos 

objetivos de pesquisa pretendidos por Pécaut e Miceli, ele poderá ser útil para superar 

as decisões unilaterais no debate relativo à escolha de quais fatores seriam mais 

relevantes para explicar a vida intelectual, se as posições sociais ou as adesões 

políticas dos agentes produtores diretos dos bens culturais. No caso particular dos 

trabalhos acadêmicos de Florestan Fernandes, seria preciso integrar num mesmo 

esforço de análise, portanto, o conjunto dos condicionantes ligados à sua origem 

social, ao lugar específico por ele ocupado no campo de tensões, conflitos e 

antagonismos entre diferentes categorias de intelectuais e às constrições de uma 

produção sociológica desenvolvida em dada instituição, a Universidade de São Paulo 

                                                                                                                                             
teóricos e metodológicos pela moderna abordagem sociológica a partir de Max Weber, em seus estudos 

sobre a religião (Weber, 2000: 279-418), e da sociologia do conhecimento de Karl Mannheim. De outro 

lado, os esforços atuais nos âmbitos da crítica literária e da sociologia têm se voltado, desde a década de 

1960, para uma proposta de integração entre os dois tipos de análise, as quais passam a não mais ser 

percebidas como excludentes entre si. A esse respeito, ver Antonio Candido, Literatura e sociedade: 

estudos de teoria e história literária, 7. ed., São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1985, em especial 

capítulo 1, “Crítica e sociologia”, p. 3-15. Para uma discussão mais específica sobre os contrastes e 

oposições entre as análises interna e externa, ver Pierre Bourdieu, As regras da arte: gênese e estrutura 

do campo literário, 2. ed., São Paulo, Companhia das Letras, 1996, p. 220-37. Duas das tentativas mais 

frutíferas de superação dessa dicotomia, no terreno da sociologia, serão apresentadas nos dois próximos 

capítulos desta parte do trabalho, quando serão discutidos, respectivamente, a noção de campo 

intelectual em Bourdieu e os procedimentos metodológicos de Mannheim utilizados na investigação das 

raízes ideológicas e utópicas do conhecimento produzido nas ciências sociais. 
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das décadas de 1940, 50 e 60, sem, porém, desconsiderar como meras auto-imagens do 

nosso autor, suscetíveis de provocar distorções no objeto de investigação, as suas 

adesões políticas, ideológicas e utópicas às perspectivas socialistas (reformistas ou 

revolucionárias) de mudança progressiva dentro do capitalismo num nível mais 

imediato ou, a largo prazo, de superação da ordem social capitalista. Esses seriam, 

enfim, os delineamentos gerais do modo como se procurou focalizar a sociologia de 

Florestan Fernandes em face das contradições entre os diferentes estratos da categoria 

de intelectual, tendo-se em vista como a estruturação de suas posturas teóricas e 

metodológicas nas ciências sociais se forjou a partir dessas tensões e conflitos entre os 

estilos de pensamento (conservantista, liberal-burguês e socialista), tais como eles se 

expressavam em linguagem técnico-científica ou acadêmica, vinculados por sua vez às 

dissensões internas à própria camada da inteligência. Essa maneira peculiar de lidar 

com o problema dos horizontes sociais e políticos presentes na sociologia de Florestan 

Fernandes exige, contudo, que se dê uma atenção especial ao modo como 

condicionantes definidos sociologicamente participaram da configuração de seu 

pensamento teórico e metodológico. O processo de pesquisa poderia ter seguido, a 

partir desse ponto, duas orientações inteiramente distintas, a sociologia dos intelectuais 

desenvolvida por Bourdieu, ou as sugestões mannheimianas de como lidar com a 

presença do contexto social, político e ideológico na própria estrutura interna de cada 

resultado da atividade cultural. Os dois próximos capítulos serão dedicados, por isso, a 

examinar separadamente as implicações metodológicas dessas duas orientações 

teóricas para o tipo de reflexão que se intentou avançar sobre a sociologia de Florestan 

Fernandes, de modo a indicar as razões de se ter considerado a inspiração no 

referencial mannheimiano mais adequada aos propósitos cognitivos de todo o presente 

esforço de investigação. 
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O conceito de “campo intelectual” de Pierre Bourdieu: suas possibilidades e limites 

no estudo da sociologia de Florestan Fernandes 

 

 

 A produção acadêmica mais recente (isto é, desenvolvida nas últimas três 

décadas) sobre intelectuais brasileiros e as ciências sociais no Brasil tem se valido, 

parcial ou integralmente, das sugestões conceituais e metodológicas advindas dos 

estudos realizados por Pierre Bourdieu sobre o mundo cultural francês. Não seria o 

caso, aqui, de fazer um levantamento sistemático dessa produção sociológica, bastando 

perceber como em alguns trabalhos o referencial analítico bourdieusiano foi 

aproveitado e em que medida sua noção de champ intellectuel serviu para elucidar 

aspectos da vida intelectual brasileira e da própria trajetória institucional de Florestan 

Fernandes. Para tanto, uma breve reconstrução do conceito de campo intelectual, tal 

como proposto por Bourdieu em sua tentativa de superar a dicotomia entre a leitura 

externa das obras, a partir de seus condicionantes sociológicos, e a leitura interna, 

voltada para a análise temática e o estudo dos estilos, se fez agora necessária antes de 

se proceder à crítica dos diferentes usos desse instrumento interpretativo na 

investigação de dimensões específicas da formação cultural brasileira. O propósito 

deste capítulo será, portanto, discutir em que medida o conceito de campo intelectual 

pode ser utilizado, sem prejuízo de seu valor heurístico, na investigação de situações 

culturais periféricas e dependentes como a brasileira, bastante distintas daquela em que 

originalmente essa noção foi construída, ou seja, nos variados domínios (artístico, 

literário, científico etc.) do universo francês da produção de bens simbólicos. A 

pergunta central a se fazer é se a idéia de campo deteria uma aplicação universal ou se 

ela poderia ser aproveitada em alguns de seus elementos básicos, mesmo quando em 

dadas formações sociais não se encontram campos intelectuais plenamente 
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constituídos ou desfrutando de autonomia e independência em relação a outras esferas 

do social, como a econômica e a política. Além disso, seria preciso questionar se, 

dados os objetivos aqui estabelecidos de investigação da sociologia de Florestan 

Fernandes em suas raízes ideológicas, a noção de campo intelectual seria a mais 

apropriada como meio de obtenção de conhecimentos novos e originais sobre a obra 

do nosso autor. Ou dito de outro modo, em que medida o conceito de campo permitiria 

analisar em termos sociológicos a estruturação lógica do pensamento teórico e 

metodológico de Florestan Fernandes, superando a dicotomia entre interno e externo. 

A finalidade do presente capítulo, em resumo, não seria impugnar o uso da idéia de 

campo, ela mesma rica de possibilidades interpretativas diante de contextos 

intelectuais os mais diversos, mas a de indicar que sua utilização se presta bem a 

determinados tipos de pesquisa, não a outros, e, por conseguinte, seria necessário 

demarcar os limites de seu emprego como instrumento heurístico em cada objeto 

concreto de investigação. 

 Os passos desta exposição não poderão se concentrar na discussão sistemática 

de todos os aspectos de um conceito tão polissêmico e multidimensional como o de 

campo intelectual, o qual, aliás, foi sendo enriquecido e ganhando diferentes sentidos 

ao longo da própria trajetória de Pierre Bourdieu como pesquisador
34

 (Champagne e 

Christin, 2004: 141-76). No entanto, uma exposição mesmo que superficial de sua 

                                                 
34

 Uma exposição deste tipo pode ser encontrada em vários trabalhos. A esse respeito, ver Bernard 

Lahire (org.), Le travail sociologique de Pierre Bourdieu: dettes et critiques, Paris, La Découverte, 

2001; Patrick Champagne e Olivier Christin, Pierre Bourdieu: mouvements d‟une pensée, Paris, Bordas, 

2004; Patrick Champagne, “Prefácio”, in Pierre Bourdieu, Os usos sociais da ciência: por uma 

sociologia clínica do campo científico, São Paulo, Editora UNESP, 2004, p. 7-15; Sergio Miceli, 

“Introdução: a força do sentido”, in Pierre Bourdieu, A economia das trocas simbólicas, 6. ed., São 

Paulo, Perspectiva, 2005, p. I-LXI. Para uma apresentação mais sistemática das categorias teóricas de 

Bourdieu, embora com o inconveniente de reduzir seu pensamento a uma sociologia centrada no aspecto 

da reprodução das relações de dominação e distanciada da análise da mudança social, ver Renato Ortiz, 

“A procura de uma sociologia da prática”, in Renato Ortiz (org.), Pierre Bourdieu, São Paulo, Ática, 

1983, p. 7-36. Enfim, para uma tentativa de auto-explicação sociológica de sua própria trajetória de 

investigador social, para a qual aplica a si mesmo a noção de campo, ver Pierre Bourdieu, Esboço de 

auto-análise, São Paulo, Companhia das Letras, 2005. 
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articulação lógica interna, bem como de seu íntimo vínculo com outros conceitos, 

como os de habitus e capital, não iria fugir aos propósitos mais imediatos desta 

primeira parte do trabalho, dedicados ao estabelecimento dos referenciais teóricos e 

metodológicos mobilizados no estudo sociológico da obra de Florestan Fernandes. O 

núcleo forte da idéia de champ intellectuel é justamente a negação de toda e qualquer 

pretensão de existência de formas intelectuais puras, sem raízes sociais. Em tal sentido 

é que se pode dizer que Bourdieu aprofunda na Sociologia a tradição de pensamento 

materialista, cuja expressão máxima no século XIX seria Marx e Engels em A 

ideologia alemã
35

. Porém, entre o mundo da produção econômica e o trabalho 

específico de elaboração de bens simbólicos ou culturais, haveria a intermediação de 

diversas instâncias, não constituindo as idéias meros reflexos da infra-estrutura da 

sociedade. É por isso, igualmente, que o sociólogo francês acentua a importância da 

investigação do mundo intelectual se pautar pelo enfoque sobre a ação dos agentes 

inseridos nas diversas instituições especializadas na produção de bens simbólicos (a 

Igreja, a escola, as universidades, o jornalismo etc.). Essas instituições especializadas, 

fruto do processo de diferenciação da sociedade moderna em diversas esferas 

(econômicas, políticas, culturais, artísticas, educacionais etc.) e da divisão social do 

trabalho, seriam autônomas e independentes entre si
36

. Nesse passo de suas reflexões 

                                                 
35

 “Assim, a moral, a religião, a metafísica e qualquer outra ideologia, tal como as formas de consciência 

que lhes correspondem, perdem imediatamente toda a aparência de autonomia. Não têm história, não 

têm desenvolvimento; serão antes os homens que, desenvolvendo a sua produção material e as suas 

relações materiais, transformam, com esta realidade que lhes é própria, o seu pensamento e os produtos 

desse pensamento. Não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a 

consciência” (Marx e Engels, 1976: 26). 
36

 A representação de Bourdieu relativa à autonomia das diversas esferas de atividades (econômicas, 

políticas, religiosas etc.), cada qual dispondo de sua lógica própria, seria bastante distinta da idéia de 

totalidade procedente de algumas vertentes do marxismo. Bernard Lahire, por exemplo, aproxima a 

noção bourdieusiana de campo às tradições sociológicas de Durkheim, o qual se volta para o estudo das 

diferenciações das funções na moderna divisão industrial do trabalho, e de Weber, que se dedicou a 

examinar o processo de autonomização das ações sociais (Lahire, 2001a: 26-32). Para conhecer a visão 

de Bourdieu sobre o processo de autonomização dos distintos campos sociais, ver Pierre Bourdieu, A 

economia das trocas simbólicas, 6. ed., São Paulo, Perspectiva, 2005, p. 100-4. 
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Bourdieu procura superar a dicotomia entre as análises internalista e externalista das 

obras e produtos culturais
37

, rejeitando a primeira por esta supor a existência de um 

mundo da cultura totalmente autônomo, pois independente das determinações das 

origens sociais de seus praticantes, e a segunda por em muitos casos reduzir a obra a 

seu contexto social, aos interesses econômicos e políticos, eliminando sua lógica 

própria de objeto cultural. Nesse último caso Bourdieu diverge frontalmente de alguns 

trabalhos de orientação marxista (Lukács e Goldmann) que procuram “relacionar as 

obras à visão de mundo ou aos interesses sociais de uma classe social”, sendo 

precisamente contra tais posições que iria desenvolver a teoria do campo (Bourdieu, 

1996b: 59-60). Em última instância, a idéia de campo intelectual procura recuperar, 

num registro analítico que aproxima Bourdieu das formulações clássicas de Gramsci 

sobre a categoria sociológica da inteligência
38

, as mediações construídas pelas 

instituições culturais entre as obras e as posições de classe de seus produtores diretos, 

de modo que os bens simbólicos não podem ser encarados como emanação direta dos 

interesses econômicos e políticos das categorias sociais fundamentais da sociedade de 

classes. As obras seriam resultados da confluência entre a lógica específica pertinente 

                                                 
37

 Em As regras da arte, Bourdieu iria afirmar, a esse respeito, que a noção de campo intelectual teria 

lhe permitido “escapar à alternativa da interpretação interna e da explicação externa, diante da qual se 

achavam colocadas todas as ciências das obras culturais, histórica social e sociologia da religião, do 

direito, da ciência, da arte ou da literatura, ao lembrar a existência de microcosmos sociais, espaços 

separados e autônomos, nos quais essas obras se engendram: nessas matérias, a oposição entre um 

formalismo nascido da codificação de práticas artísticas levadas a um alto grau de autonomia e um 

reducionismo aplicado em relacionar diretamente as formas artísticas a formações sociais dissimulava 

que as duas correntes tinham em comum o fato de ignorar o campo de produção como espaço de 

relações objetivas” (Bourdieu, 1996a: 207). O terceiro capítulo de Razões práticas (Bourdieu, 1996b: 

53-89), intitulado “Por uma ciência das obras”, também apresenta essa tentativa de superar as posições 

unilaterais internalistas e externalistas. 
38

 Essa afinidade entre Bourdieu e Gramsci não exclui as profundas diferenças de visão de mundo entre 

o sociólogo francês e o marxista italiano. De igual modo, não se pode julgar que Bourdieu tenha tido 

uma influência direta de Gramsci, a julgar pelo seu seguinte comentário: “Como quando me perguntam 

hoje sobre minha relação com Gramsci – em quem encontram, com certeza porque me leram, muitas 

coisas que só pude encontrar porque não o tinha lido... (O mais interessante em Gramsci, que de fato li 

muito recentemente, são os elementos que ele fornece para uma sociologia do homem de aparelho de 

partido e do campo dos dirigentes comunistas de sua época – e tudo isso está muito longe da ideologia 

do „intelectual orgânico‟ pela qual ele é mais conhecido)” (Bourdieu, 2004a[1986]: 41) 



 66 

ao campo particular em que elas teriam sido construídas, devendo-se, por exemplo, 

distinguir entre os campos científico, religioso, artístico, literário, jurídico etc., e as 

disputas entre os produtores individuais ou coletivos situados em diferentes posições 

de um mesmo ou vários campos, os quais concorrem entre si pela posse em maior 

quantidade do capital simbólico que lhes permitam controlar as condições de 

reprodução das relações de poder no interior de um determinado campo, a fim de 

manter as práticas consagradas, no caso do pólo conservador ou ortodoxo do campo 

intelectual, ou de modificá-las em novas direções, no caso de seu pólo contrário, 

heterodoxo ou revolucionário. Por intermédio da noção heurística de campo, entendido 

como “espaço de relações objetivas”, Bourdieu seria capaz de estabelecer a 

correspondência entre condicionantes sociológicos exteriores, como as distinções entre 

classes ou frações de classe social
39

, e o aspecto subjetivo das práticas culturais 

avançadas pelos agentes individuais ou coletivos. A leitura interna deveria ser guiada, 

enfim, a partir da investigação de como as tensões constitutivas da formação de cada 

campo específico estaria presente no cerne mesmo da própria estruturação das obras ou 

produtos culturais. 

 Uma pesquisa orientada pelo conceito de champ intellectuel, tal como 

concebido por Bourdieu, estará sempre atenta à complexa articulação de uma gama 

exaustiva de posições intelectuais existentes no interior do conjunto das instituições 

especializadas na produção de bens culturais. O valor heurístico do campo residiria 

justamente na possibilidade de relacionar as disposições internalizadas para agir 

sempre numa dada direção e segundo modos padronizados de conduta, como implícito 
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 Para a conceituação de classe social em Bourdieu e seu distanciamento em relação a essa mesma 

noção tal como formulada nos escritos de Marx, ver Pierre Bourdieu, Razões práticas: sobre a teoria da 

ação, op. cit., 1996, p. 13-33; A economia das trocas simbólicas, op. cit., 2005, “Condição de classe e 

posição de classe”, p. 3-25; A distinção: crítica social do julgamento, São Paulo/Porto Alegre, 

Edusp/Zouk, 2008, “Condição de classe e condicionamentos sociais”, p. 97-107. 
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em sua noção de habitus, com a estruturação peculiar que as obras e bens simbólicos 

adquirem junto a grupos específicos de intelectuais ligados entre si por relações de 

competição e conflito no interior daquelas instituições especializadas. Os conceitos de 

campo, habitus e capital seriam indissociáveis: “O habitus só faz sentido em relação 

ao campo, capital só faz sentido em relação ao campo...” (Bourdieu apud Lahire, 

2001a: 37). Ou ainda, iria dizer: “Para compreender as práticas humanas nas 

sociedades diferenciadas, é preciso conhecer os campos e, de outra parte, é necessário 

levar em conta aquilo que eu chamo de habitus”
40

 (Bourdieu apud Lahire, 2001a: 37-

8). O influxo das condições sociais externas sobre a estrutura das obras, sua lógica 

interna de arrumação entre as partes e o todo, não se exerce diretamente, sofrendo 

necessariamente o “efeito de refração” dos múltiplos campos relativamente autônomos 

que se interpolam entre as posições de classe e o universo de bens culturais (Bourdieu, 

1996b: 61). O habitus, como “disposições gerais” ou “estruturas estruturadas”, seria o 

elo intermediário entre os condicionantes sociológicos externos e os campos 

autônomos das práticas culturais. É assim que o campo não pode ser compreendido 

meramente como um sistema de posições intelectuais definidas por suas relações 

recíprocas, com seus grupos e agentes individuais especializados dispondo de 

diferentes estoques de autoridade e poder simbólicos na competição e disputa pela 

hegemonia ideológica. Além do habitus, que seria o modo de atualização em práticas 

culturais das estruturas objetivas internalizadas no sujeito, o campo intelectual conteria 

em si mesmo uma outra modalidade de campo, o campo do poder
41

. Não obstante o 
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 Sobre o conceito de habitus e suas relações íntimas com o conceito de campo, ver Pierre Bourdieu, 

Razões práticas: sobre a teoria da ação, op. cit., 1996, p. 16-23; A economia das trocas simbólicas, op. 

cit., 2005, cap. 8, “Estrutura, habitus e prática”, p. 337-61; A distinção: crítica social do julgamento, op. 

cit., 2008, “O habitus e o espaço dos estilos de vida”, p. 162-96. 
41

 Para uma caracterização do “campo intelectual” como campo de poder, ver Pierre Bourdieu, A 

economia das trocas simbólicas, op. cit., 2005, “Campo do poder, campo intelectual e habitus de 

classe”, p. 183-202. 
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máximo de autonomia relativa de que possa dispor o campo intelectual, ele seria uma 

dimensão específica do campo de poder: “[...] por maior que seja sua autonomia [do 

campo intelectual], ele é determinado em sua estrutura e sua função pela posição que 

ocupa no interior do campo do poder” (Bourdieu, 2005a: 190). Em última instância, o 

campo intelectual seria um espaço de lutas e batalhas pela posse dos capitais 

simbólicos que seriam pertinentes a cada tipo particular de atividade social. No caso do 

campo científico, por exemplo, o interesse pela posse do prestígio de descobertas 

originais e a consagração entre os pares seria o objeto de disputa entre os produtores de 

uma modalidade de conhecimento supostamente pautada pela busca desinteressada da 

verdade
42

. De acordo com a distribuição desigual dos diferentes capitais sociais e 

simbólicos no interior de cada esfera de atividades (científica, artística, literária, 

religiosa etc.), os respectivos campos seriam divididos entre os pólos dominantes, 

empenhados em manter estáveis as relações de poder, e dominados, interessados em 

subverter os critérios de legitimação e consagração capazes de determinar a ocupação 

das melhores posições pelos grupos e categorias de indivíduos com maior acúmulo de 

capital econômico, escolar, político e cultural. A espécie de habitus incorporado aos 

indivíduos, enfim, é que iria favorecer seus sucessos ou fracassos na luta pelo acúmulo 

do capital específico em seu campo particular de atividades. 

 Todos esses elementos, em conjunto, estão presentes na caracterização geral do 

campo intelectual, sendo preciso ter em mente, como indicado anteriormente, a 

incorporação do habitus à sua estrutura lógico-conceitual como nível intermediário de 

atualização das disposições internalizadas de manutenção, transformação e inovação 

das práticas das classes sociais quando situadas no complexo de instâncias mediadoras 
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 Uma caracterização do campo científico pode ser encontrada em Pierre Bourdieu, “O campo 

científico”, in Renato Ortiz (org.), Pierre Bourdieu, São Paulo, Ática, 1983, p. 122-55. 
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da produção das obras e objetos culturais, ou seja, os campos religiosos, artísticos, 

científicos, educacionais e de comunicação de massa. Essa, portanto, constituiu a 

maneira pela qual Pierre Bourdieu pôde estabelecer nexos analíticos entre as escolhas 

dos pólos de oposição e cooperação pelos agentes atuantes no interior de um 

determinado campo – os produtores de bens simbólicos, cuja práxis contraditória se 

torna responsável pela edificação do mundo da cultura – e as influências dos influxos 

socializadores das suas origens de classe, biografias individuais, relações familiares, 

instituições escolares, participação em agrupamentos políticos, adesão a ideologias 

etc., encarados como constitutivos da formação do habitus intelectual. Uma 

investigação sociológica em termos de campo passa a exigir, de acordo com cada 

circunstância concreta, inúmeros tipos de pesquisas simultâneas e confluentes, a fim de 

se entender como nas feições da própria obra se expressam as tensões constitutivas das 

origens sociais e do campo das posições diferenciadas e opostas ocupadas pelos 

produtores culturais, os quais passam a lutar entre si pela conquista do capital cultural 

ou simbólico específico capaz de lhe atribuir prestígio e poder. Numa entrevista 

concedida em 1985, Bourdieu procurou resumir as exigências de método implícitas na 

sua idéia de campo intelectual, as quais propunham a combinação de diferentes 

tradições de pesquisa das ciências sociais e da teoria literária: 

“[...] a natureza essencialmente diacrítica da produção que se realiza no interior 

de um campo faz com que seja possível e necessário ler todo o campo, tanto o 

campo das tomadas de posição quanto o campo das posições, em cada obra 

produzida nessas condições. Isso implica que todas as oposições que costumam 

ser feitas entre o interno e o externo, entre a hermenêutica e a sociologia, entre o 

texto e o contexto são totalmente fictícias; elas se destinam a justificar recusas 

sectárias, preconceitos inconscientes (e sobretudo o aristocratismo do lector, 

que não deseja sujar as mãos estudando a sociologia dos produtores) ou, 

simplesmente, a busca do menor esforço. Porque o método de análise que 

proponho só pode ser realmente aplicado ao preço de um enorme trabalho. Ele 

exige que se faça tudo o que é feito pelos adeptos de cada um dos métodos 

conhecidos (leitura interna, análise biográfica, etc.), em geral na escala de um só 

autor, e tudo o que é necessário fazer para realmente construir o campo das 
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obras e o campo dos produtores, bem como o sistema das relações que se 

estabelecem entre esses dois conjuntos de relações” (Bourdieu, 2004a: 178-9). 

 

 Essa rápida digressão sobre a noção de campo
43

 teve o intuito de facilitar a 

identificação da espécie de seleção operada nos elementos constitutivos do próprio 

conceito, quando de sua utilização recente em investigações situadas no contexto da 

formação nacional brasileira. É inegável a riqueza de potencialidades da abordagem 

bourdieusiana das obras culturais e da vida intelectual, de modo que as considerações 

a seguir não constituem uma rejeição da perspectiva teórica aqui examinada, mas 

restrições a certas conclusões sobre o pensamento de um autor advindas da 

reconstrução incompleta ou parcial dos campos de posições ou de tomadas de posições 

nos quais ele estaria inserido no conjunto de suas práticas culturais. Num primeiro 

passo, será preciso questionar a validade de sua aplicação integral a diferentes 

contextos sociais como o do Brasil, no qual a rigor não se delinearia a existência de 

campos intelectuais autônomos. Num contexto social periférico, assolado por relações 

de dependência nos terrenos da economia, da política e da cultura, em face de nações 

hegemônicas, dificilmente se poderia falar de campos intelectuais plenamente 

constituídos, com densidade e lógica próprias, autônomos e independentes. O padrão 

de expropriação dual do excedente econômico, pelas burguesias internas e externas, no 

capitalismo dependente (Fernandes, 1986: 60; 2006a[1975]: 341) acaba por conduzir a 

um recrudescimento da dominação especificamente política, sob as formas não 

excludentes de uma ditadura militar aberta ou de uma democracia de cooptação, 

funcional para a manutenção do poder das classes dominantes, afetando também o 
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 A exposição permaneceu forçosamente restrita a alguns aspectos essenciais e não se preocupou em 

captar outras dimensões também relevantes da noção de campo intelectual. A própria evolução histórica 

das idéias de campo e habitus na obra de Bourdieu foi omitida na discussão, a fim de se evitar um 

prolongamento desnecessário do presente capítulo. Para uma rápida visão das origens desses dois 

conceitos, ver Pierre Bourdieu, O poder simbólico, 11. ed., Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2007, “A 

gênese dos conceitos de habitus e de campo”, p. 59-73. 
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conjunto da vida cultural brasileira nos campos estratégicos da produção do saber 

artístico, científico e tecnológico, submetidos a condições crescentes de perda da 

autonomia
44

. Diante de tais circunstâncias, seria difícil falar da existência de campos 

intelectuais plenamente constituídos. Mesmo um dos divulgadores de Bourdieu no 

País, conhecido por buscar inspiração nas idéias do sociólogo francês para suas 

pesquisas sobre a história intelectual brasileira, admitiu a dificuldade em fazer uso da 

noção de campo quando da realização de seu trabalho sobre Intelectuais e classe 

dirigente no Brasil, escrito em fins da década de 70 do século XX, mas concernente ao 

período de 1920 a 45. Nesse sentido, iria dizer Sergio Miceli que, em comparação aos 

universos europeu e francês, não se poderia falar aqui propriamente da existência de 

um campo intelectual independente: 

“[...] muitos dos conceitos que ele [Bourdieu] usava, na época, inclusive a idéia 

de campo, eram pouco aplicáveis ao Brasil. Não havia a rigor aqui um campo 

intelectual, o qual precisa ter mais adensamento. [...] Na sociedade francesa e 

européia há campo, porque a vida cultural está muito autonomizada, 

independente, densa” (Miceli, 2006: 231). 

 

 Tal não significa, contudo, que a validade do conceito de campo intelectual 

esteja restrita a seu contexto social originário, Europa e França. Quer dizer apenas que 

se faz necessária uma assimilação crítica de suas possibilidades heurísticas diante das 

especificidades da formação histórico-social brasileira, exigência essa válida para a 

teoria sociológica transplantada de outras realidades em geral. Ao mesmo tempo, isso 

demandaria maior atenção para o exame de outros condicionantes sociais, políticos e 

ideológicos, que atuam na conformação da obra, mas não estão presos ao efeito de 
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 Quanto à ausência de produção cultural autônoma nos países de capitalismo dependente, Florestan 

Fernandes iria exprimir a seguinte posição: “[...] a cultura é reprimida, industrializada e condicionada 

segundo um código egoísta e obscurantista, que repôs a imitação servil e a colonização cultural no 

centro das opções históricas. A dominação externa e a imperialização atinge, aí, o âmago da nossa vida e 

de nossa sociedade, levando a satelização ao fundo de nossas almas, de nosso horizonte intelectual e de 

nossas aspirações coletivas, porque absorvemos em massa o que nos impingem de fora para dentro. Que 

futuro pode restar a uma nação capitalista dependente que confunde „interdependência‟ com uma 

política irresponsável de repressão da cultura e de desenvolvimento cultural?” (Fernandes, 1995b: 137). 
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refração exercido pela linguagem ou lógica própria do tipo de campo intelectual 

existente nas situações culturais periféricas e dependentes. Dado que o elemento 

político atuante em tais circunstâncias restringe a autonomia do cultural, as tensões 

ideológicas se expressam mais diretamente entre concepções de mundo antagônicas, 

vinculadas às perspectivas sociais de grupos, classes e frações de classe em conflito 

irreconciliável entre si sob diversas formas de conservantismo, liberalismo, 

nacionalismo e socialismo. A análise em termos de campo intelectual – embora possa 

trazer muitas descobertas originais e conhecimentos novos nos estudos das práticas dos 

produtores de bens simbólicos – se torna insuficiente no cenário brasileiro, em especial 

quando delimitada a partir dos marcos institucionais mais circunscritos da produção 

cultural científica, artística, literária, religiosa ou filosófica. Essa teria sido a razão de 

alguns estudos mais recentes sobre intelectuais brasileiros ou pertinentes à história das 

ciências sociais no Brasil, ao se utilizarem do conceito de campo intelectual, terem se 

visto diante da necessidade de ultrapassar as limitações do recorte institucional 

adotado de modo predominante nas pesquisas (Jackson, 2007; Pulici, 2008). A ênfase 

na instituição tem sido particularmente forte numa das vertentes de interpretação da 

história das ciências sociais no Brasil, originária do já referido projeto sob 

coordenação de Sergio Miceli no Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos 

de São Paulo (Idesp), o qual resultou na publicação de dois volumes reunindo as 

contribuições individuais de cada um dos investigadores membros da equipe
45

 (Miceli, 
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 O recorte institucional do objeto foi explicitamente adotado pela equipe coordenada por Sergio 

Miceli, pois no texto de abertura do primeiro volume da História das ciências sociais no Brasil ele iria 

esclarecer um aspecto importante da orientação de seu grupo de pesquisadores: “Vínhamos trabalhando 

com um tipo de história intelectual muito mais caudatária dos problemas herdados da tradição de 

história social e da cultura de feitio weberiano – ou seja, uma sociologia dos próprios cientistas sociais e 

de suas instituições – do que de qualquer um dos modelos em voga então disponíveis de análise dos 

discursos ou da tradição prestigiosa de uma história das idéias calcada em autores como Lovejoy ou 

Goldmann. Em outras palavras, fazíamos sociologia da vida intelectual no campo das Ciências Sociais 

ao invés de uma análise genética de paradigmas ou de famílias de pensamento, ou sequer de uma 
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1995 e 2001a). Na tentativa de superar tal vertente, propostas de incorporar outros 

determinantes sociais, políticos e ideológicos apenas marginalmente considerados pela 

perspectiva institucionalista têm apontado, por exemplo, para a necessidade de 

aproximar o estudo da história das ciências sociais no Brasil a uma interpretação mais 

ampla do contexto cultural dependente da América Latina
46

 (Trindade, 2007). Não 

sendo a autonomia do campo intelectual uma das características das formações sociais 

periféricas, a análise circunscrita aos parâmetros institucionais, mesmo que permeada 

pelo intuito de estabelecer liames com outras esferas do social, como a econômica, a 

política e a ideológica, não seria capaz de abarcar todo o conjunto de determinações 

envolvidas na configuração da obra de um autor situado nas condições peculiares ao 

capitalismo dependente. Não se pode, portanto, aplicar a noção bourdieusiana de 

campo intelectual sem antes verificar sua validade empírica em outras formações 

                                                                                                                                             
genealogia das matrizes temáticas, conceituais e disciplinares” (Miceli, 2001a: 16). A justificativa da 

perspectiva institucional iria ser colocada nos seguintes termos por Miceli, após mais de dez anos da 

realização das pesquisas do Idesp: “A questão institucional aparece porque sempre através disso é 

possível ter uma morfologia melhor do grupo, mais nítida. [...] Acho que a discussão institucional é 

importante não porque corresponda a um artigo de fé, mas porque o grupo toma mais nitidez, mais 

feição, mais contorno na sua morfologia. [...] A coisa institucional sempre me ajudou a trabalhar o 

material” (Miceli, 2006: 236). Algumas críticas foram direcionadas a essa delimitação acentuadamente 

institucional do objeto história das ciências sociais no Brasil. A esse respeito, ver Luís Rodolfo 

Vilhena, Projeto e missão: o movimento folclórico brasileiro (1947-1964), op. cit., 1997, p. 50-9; Lúcia 

Lippi Oliveira, “Interpretações sobre o Brasil”, in Sergio Miceli (org.), O que ler na ciência social 

brasileira (1970-1995), op. cit., 1999, p. 152-4;  e, por fim, Hélgio Trindade, “Ciências sociais no Brasil 

em perspectiva: fundação, consolidação e expansão”, in Hélgio Trindade (org.), As ciências sociais na 

América Latina em perspectiva comparada: 1930-2005, 2. ed. rev., Porto Alegre, Editora da UFRGS, 

2007, p. 72-3. Apesar das pertinências dessas críticas e das várias retificações que precisariam ser feitas 

por elas apontadas, é inegável a importância das pesquisas desenvolvidas em torno do Idesp e seu 

caráter construtivo para o avanço dos estudos sobre as ciências sociais no Brasil. Pode-se dizer, 

inclusive, que vários trabalhos acadêmicos mais recentes possuem íntima continuidade, embora com 

relevantes mudanças de orientação, com as problemáticas teóricas e empíricas estabelecidas pelos 

pesquisadores do Idesp. Para uma consulta a alguns desses novos trabalhos, ver Luiz Carlos Jackson, A 

tradição esquecida: Os Parceiros do Rio Bonito e a sociologia de Antonio Candido, Belo Horizonte/São 

Paulo, Editora UFMG/FAPESP, 2002; Sylvia Gemignani Garcia, Destino ímpar: sobre a formação de 

Florestan Fernandes, São Paulo, Editora 34, 2002; Rodrigo Martins Ramassote, A formação dos 

desconfiados: Antonio Candido e a crítica literária acadêmica (1961-1978), Dissertação de Mestrado, 

Universidade Estadual de Campinas, 2006; Carolina Pulici, Entre sociólogos: versões conflitivas da 

„condição de sociólogo‟ na USP dos anos 1950-1960, op. cit., 2008. 
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 A ausência de uma perspectiva latino-americana nos trabalhos reunidos nos dois volumes da História 

das ciências sociais no Brasil (Miceli, 1995 e 2001a) logo pode ser percebida. À exceção do artigo de 

Lúcia Lippi Oliveira publicado no segundo volume, “As ciências sociais no Rio de Janeiro” (Oliveira, 

1995), não há no conjunto dos trabalhos restantes nenhuma outra tentativa de reflexão sistemática sobre 

as ligações intelectuais entre cientistas sociais brasileiros e latino-americanos. 
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histórico-sociais específicas
47

. É assim que, no presente esforço de investigação sobre 

o pensamento sociológico de Florestan Fernandes, foi necessário examinar diretamente 

os aspectos políticos e ideológicos na estruturação de suas categorias teóricas, 

metodológicas e práticas nas ciências sociais. 

 Algumas questões referentes ao conceito de campo intelectual, por fim, 

mereceriam ser resumidamente discutidas: a que tipo de problemática teórica e 

empírica tenta responder a noção de campo? Quais aspectos das obras e objetos 

culturais são aprofundados com maior propriedade a partir das exigências analíticas 

inscritas na noção de campo intelectual? O que ela permite descobrir, como 

instrumento heurístico de investigação, ao considerar determinados aspectos da 

realidade em detrimento das dimensões tomadas como relevantes por outras 

perspectivas teóricas e metodológicas? Um dos motivos que estimulou Bourdieu a 

construir a idéia de campo, como já se assinalou, foi a de forjar uma ferramenta 

interpretativa capaz de possibilitar a superação, em suas pesquisas de objetos culturais 

complexos como a arte, a ciência, a religião, o direito etc., entre falsas alternativas ou 

dicotomias, a exemplo da oposição entre “a análise externa, a qual vincula as criações 

artísticas a funções sociais, e a análise interna, interessada apenas na forma, 

terminando por cair, de fato, no formalismo” (Champagne e Christin, 2004: 142). O 

próprio Bourdieu admitiu ser esse um de seus objetivos, o de resolver a dicotomia 
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 A questão de se afirmar a maior ou menor autonomia de um dado campo intelectual não deve ser feita 

em termos abstratos, mas determinada empiricamente em cada situação concreta (Ringer apud Alonso, 

2002: 31). No caso particular de contextos intelectuais periféricos, coloniais e dependentes, o problema 

da assimilação ou transplantação de idéias provenientes dos centros dominantes conduz a reflexões 

sobre a autenticidade da produção cultural e as implicações das relações desiguais de poder entre países 

no âmbito da cultura. Sobre esse debate relativo à transplantação cultural e à autenticidade das idéias em 

situações periféricas, ver José Carlos Mariátegui, Textos Básicos, Mexico D.F., Fondo de Cultura 

Económica, 1995[1925], “Existe un pensamiento hispanoamericano?”, p. 364-7; Florestan Fernandes, A 

sociologia no Brasil, op. cit., 1980[1956], “Ciência e sociedade na evolução social do Brasil” e 

“Desenvolvimento histórico-social da sociologia no Brasil”; Roberto Schwarz, Ao vencedor as batatas, 

São Paulo, Duas Cidades, 1977, “As idéias fora do lugar” e Um mestre na periferia do capitalismo: 

Machado de Assis, 3. ed., São Paulo, Duas Cidades, 1997; Raymundo Faoro, A República inacabada, 

São Paulo, Globo, 2007, “Existe um pensamento político brasileiro?”, p. 25-120. 
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entre as perspectivas internalistas e externalistas, ao propor a idéia de campo como um 

espaço de tomadas de posições diferenciadas, opostas, mas entre si relacionadas, no 

terreno particular das várias modalidades de produção intelectual: 

“Podemos, assim, conservar tudo o que foi adquirido e todas as exigências das 

abordagens internalistas e externalistas, formalistas e sociologizantes, pondo em 

relação o espaço das obras (isto é, das formas, dos estilos etc.), concebido como 

um campo de tomadas de posição que só podem ser compreendidas 

relacionalmente, à maneira de um sistema de fonemas, isto é, como um sistema 

de separações diferenciais, e o espaço das escolas ou dos autores, concebido 

como sistema de posições diferenciais no campo da produção. [...] A análise de 

obras culturais tem por objeto a correspondência entre duas estruturas 

homólogas, a estrutura das obras (isto é, dos gêneros, mas também das formas, 

dos estilos e dos temas etc.) e a estrutura do campo literário (ou artístico, 

científico, jurídico etc.), campo de forças que é inseparavelmente um campo de 

lutas” (Bourdieu, 1996b: 62-3). 

 

 A utilização da idéia de estruturas homólogas pretendia aproximar os 

elementos internos e externos que, embora mediados pelos campos sociais específicos 

da produção cultural, atuariam simultaneamente na conformação de um determinado 

bem simbólico. Para Bourdieu, portanto, como dirá em relação ao romance A 

educação sentimental, de Flaubert, na estrutura interna de uma obra se pode encontrar 

também a estrutura do espaço social na qual o próprio autor estaria situado (Bourdieu, 

1996a: 17). As tensões constitutivas do campo se refletem na configuração dos 

produtos culturais. Nesse sentido, pode-se dizer que o sociólogo francês deixou várias 

possibilidades abertas para uma integração entre as análises interna e externa. Não se 

pode, por isso, negar-lhe a existência de tentativas rigorosas de integração 

metodológica desses dois níveis interdependentes da investigação sociológica. No 

entanto, cumpriria perguntar se, em suas pesquisas empíricas concretas, Bourdieu 

conseguiu realizar a síntese entre as abordagens internalistas e externalistas. Esse foi o 

questionamento que lhe direcionou Bernard Lahire, o qual argumenta pela existência, 

em Bourdieu, de uma sociologia dos produtores culturais e não dos produtos ou das 
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obras
48

. Nas palavras de Lahire, a dicotomia entre leitura interna e análise sociológica 

externa não teria sido superada por Bourdieu em quaisquer de seus trabalhos empíricos 

ou nas de outros especialistas dedicados ao estudo da vida intelectual: 

“Mesmo Pierre Bourdieu afirmando ter superado a „mortal‟ dicotomia leitura 

externa/leitura interna, nenhuma pesquisa empírica chegou a atestar essa 

superação em ato, não se fazendo mais do que exprimir a constatação sobre a 

qual ela repousa: a de que numerosos sociólogos da literatura, exilados fora do 

território propriamente textual, abandonam o estudo dos temas, e mais ainda do 

estilo, de modo a ceder (sem admitir) o terreno às análises literárias, estéticas e 

formais” (Lahire, 2001a: 42). 

 

 As considerações críticas tecidas por Lahire, embora pertinentes às dimensões 

mais visíveis da noção de campo intelectual, devem ser especificadas com maior 

propriedade a fim de indicar sua não total adequação a alguns dos procedimentos de 

pesquisa empírica desenvolvidos nos trabalhos de Pierre Bourdieu, contidos, por 

exemplo, em Homo academicus (1984) e As regras da arte (1996a[1992]). Seria o 

caso de se perguntar a que tipo de leitura interna da obra ou dos produtos culturais 

daria margem a utilização do conceito de campo intelectual e não, como faz Lahire, de 

simplesmente apontar a ausência de uma integração mais forte entre as abordagens 

internalistas (formalistas) e externalistas (sociologizantes). De fato, o conceito de 

campo se presta a uma determinada modalidade de leitura interna, desenvolvida como 

auto-reflexão crítica dos próprios pressupostos epistemológicos iniciais, frutos de uma 

construção social, pertencentes ao sujeito-investigador
49

. Nela, o próprio pesquisador 

se encontra implicado no universo das relações sociais que tornam possível se proceder 

a determinados tipos de interpretação do objeto, agindo, portanto, como um crítico de 

                                                 
48

 “A sociologia do campo literário de Pierre Bourdieu é essencialmente uma sociologia dos produtores 

antes que dos produtos. Nenhuma análise existente foi capaz de convencer verdadeiramente que essa 

sociologia dos produtores permitiria apreender, na sua especificidade, a ordem das produções” (Lahire, 

2001a: 43). 
49

 Para uma exposição dessa modalidade de metodologia auto-reflexiva e sua utilização nas pesquisas 

concretas dos cientistas sociais, ver Pierre Bourdieu et al., Ofício de sociólogo: metodologia da pesquisa 

na sociologia, 5. ed., Petrópolis, Vozes, 2004. 
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suas próprias ferramentas teóricas e da visão de senso-comum ou da doxa advinda de 

suas posições particulares no campo específico do qual ele mesmo participa como 

criador de bens simbólicos. A reconstituição dos campos de posições e de tomadas de 

posição possui, em última instância, essa lógica: a de impedir que as autodefinições ou 

auto-representações dos produtores dos objetos culturais, bem como as visões a 

respeito deles (sobre os autores e as obras) mais difundidas pelos seus intérpretes, 

possam influenciar acriticamente o esforço de compreensão objetiva despendido pelo 

sujeito-investigador. Esse seria o tipo de leitura crítica, essencialmente auto-reflexiva, 

isto é, voltada para reelaboração dos próprios instrumentos de análise do pesquisador 

social, que irá propor Pierre Bourdieu. Trata-se, igualmente, de uma espécie de leitura 

que se realiza no ato da pesquisa e não obedece a quaisquer caminhos pré-fixados ou 

dados de antemão. Ela estaria não só presente na sua análise sociológica do mundo 

acadêmico
50

, mas também nos seus estudos sobre a gênese do campo literário em 

meados do século XIX na França e na sua interpretação das obras ou romances de 

autores individuais
51

. Nesse tipo de leitura interna, o que está em jogo não é o próprio 

objeto, portanto, mas a construção desse objeto e, ao mesmo tempo, os pressupostos 

epistemológicos produzidos socialmente e compartilhados pelo sujeito do 

conhecimento com dadas categorias de indivíduos ou grupos sociais que ocupam 

posições similares no campo intelectual em que ele se encontra inserido. Tal leitura, 

avançada segundo propósitos específicos de fases particulares do processo de 

                                                 
50

 “[...] eu não estaria longe de pensar que a virtude principal do trabalho científico de objetivação 

consiste naquilo que ele possibilita descobrir, na condição de se reconhecer como análise do produto, ao 

objetivar a objetivação. De fato, para o pesquisador desejoso de saber aquilo que ele faz, o código, de 

instrumento de análise, se transforma em objeto de análise: o produto objetivado do trabalho de 

codificação se torna, sob o olhar reflexivo, o traço imediatamente apreensível da operação de construção 

do objeto, a grade que foi posta em operação para construir o dado, o sistema mais ou menos coerente 

das categorias de percepção que produziram o objeto da análise científica, neste caso particular, o 

universo dos „universitários importantes‟ e de suas propriedades” (Bourdieu, 1984: 18). 
51

 Para algumas considerações sobre o modo de se ler a obra de um autor, ver Pierre Bourdieu, As regras 

da arte, op. cit., 1996, “Uma teoria em ato da leitura”, p. 357-64 e Meditações pascalianas, 2. ed., Rio 

de Janeiro, Bertrand Brasil, 2007, “Como ler um autor?”, p. 103-11. 
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investigação, poderá ser utilizada como um recurso complementar em diferentes 

momentos de uma análise sociológica operada em termos de campo, porém não se 

pauta por um esforço prévio ou simultâneo voltado para a apreensão da lógica de 

articulação, historicamente mutável, entre as partes e o todo que constituem a obra de 

um autor ou um dado conjunto de objetos culturais. Esse último tipo de reconstrução 

da obra é a que permite reduzir o impacto do fator subjetivo na interpretação dos 

objetos culturais, pois ao serem situados numa totalidade os aspectos diferenciados e 

interdependentes do pensamento de um autor, o peso e a importância relativos de cada 

elemento isolado, destacado do conjunto do qual seria parte integrante, poderão ser 

aquilatados com maior propriedade em relação aos dos demais. Os resultados da 

análise do campo podem muito bem ser utilizados na caracterização sociológica dos 

produtos culturais, sem esse esforço prévio de reconstrução da obra – tarefa essa por si 

mesma das mais exigentes e difíceis – como uma totalidade articulada de aspectos 

diferenciados. Nada, porém, poderia garantir – a não ser procedimentos formalistas 

que, ajustados a uma perspectiva sociológica, ajudassem na elucidação da estrutura 

interna dos bens simbólicos – se os resultados obtidos no exame do espaço social das 

tomadas de posição do campo intelectual participariam diretamente, ou de forma 

transfigurada, na configuração das obras ou se tais resultados, ainda, seriam projetados 

de modo parcial e arbitrário, a partir das percepções subjetivas do pesquisador, nas 

concepções dos produtores culturais. O emprego da categoria de totalidade, no esforço 

de construção do objeto, concorreria, enfim, para minimizar a interferência inevitável 

do fator subjetivo na produção dos dados da investigação. 

A principal restrição que se pode fazer à leitura interna da obra contida nas 

sugestões gerais do conceito de campo intelectual dirá respeito, por isso, ao elemento 

subjetivo projetado na compreensão do objeto cultural a ser investigado. Por mais que 
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a idéia de campo tente superar os horizontes do subjetivismo, ao se analisar uma obra 

em termos da crítica das tomadas de posição quanto às escolhas teóricas e 

metodológicas assumidas num universo particular estruturado de relações sociais e 

espaços diferenciados conflitantes entre si, pode-se incorrer na falha interpretativa de 

se atribuir a um autor idéias que não seriam verdadeiramente por ele defendidas, mas 

resultantes de seleções de aspectos de sua produção, seja ela de cunho científico, 

artístico, literário ou filosófico, operadas a partir das ênfases unilaterais e redutoras 

bastante típicas das disputas e oposições intelectuais. Não seria a obra, em seus liames 

sociais internos (os quais se expressam sociologicamente na sua lógica específica de 

articulação das categorias de pensamento) e externos (vínculos políticos e ideológicos, 

com grupos ou classes sociais etc.), que estaria sendo considerada e, sim, a 

compreensão muito particular que se tem dela a partir dos critérios utilizados, os quais 

podem se revelar incompletos diante de todas as outras gamas possíveis de posições 

desconsideradas
52

, para a reconstrução do campo intelectual específico na qual ela se 

encontra inserida. A preocupação prévia de compreender cada produto cultural na 

lógica de articulação interna entre as suas diversas partes e o todo, um procedimento 

metodológico capaz de reduzir os fatores de subjetividade do conhecimento, não seria 

uma exigência ou requisito necessário das posições avançadas por Bourdieu no terreno 

da sociologia da cultura. No entanto, se o estudo ou análise formal da obra não for 

previamente realizado, a fim de se alcançar uma determinação adequada do valor 

relativo de cada uma de suas dimensões interdependentes no quadro mais abrangente 

                                                 
52

 É preciso esclarecer que o espaço social, vinculado à idéia de campo, construído por Pierre Bourdieu 

não supõe uma existência real, concreta, mas seria uma representação abstrata, capaz de “proporcionar 

uma visão panorâmica, um ponto de vista sobre o conjunto dos pontos a partir dos quais os agentes 

comuns – entre eles, o sociólogo ou o próprio leitor em suas condutas habituais – lançam seu olhar sobre 

o mundo social” (Bourdieu, 2008: 162). Não se trata, portanto, de atribuir a Bourdieu o propósito de 

uma reconstrução exaustiva do campo, pois tal esforço dependerá sempre dos objetivos delineados em 

cada projeto de investigação e das relações pertinentes a serem elucidadas a partir de determinadas 

problemáticas suscitadas no processo da pesquisa. 
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da totalidade inclusiva, dificilmente se poderá perceber como as tensões constitutivas 

do campo intelectual se refletiriam no conjunto da própria estruturação interna dos 

produtos culturais ou bens simbólicos. O conceito de campo, na qualidade de 

instrumento heurístico da produção de conhecimentos novos e originais, poderá ser útil 

para compreender como e por que um determinado autor foi levado a defender certas 

posturas artísticas, literárias, científicas ou políticas, dentro de um quadro mais geral 

de possibilidades em disputa e sociologicamente prováveis. Ele não explica, porém, os 

modos pelos quais as tomadas de posição ou as posturas assumidas acabam por deter 

feições específicas e particulares na obra de um autor. As tensões internas ao produto 

cultural devem ser captadas na sua reconstrução como uma totalidade contraditória e 

dinâmica, a fim de se entender o porquê de uma postura tomada dentro dos horizontes 

do campo intelectual considerado não ser assimilada na sua forma pura e receber 

intensificações ou atenuações, ou, ainda, mesmo ser anulada, diante da influência de 

outros elementos, de raízes políticas, sociais e ideológicas, também presentes nas 

concepções mais gerais dos produtores de bens simbólicos. A descoberta das 

complexas mediações e correspondências entre as estruturas homólogas das obras e do 

campo intelectual exige, por fim, a reconstrução da totalidade desses dois níveis 

diferenciados e interdependentes de análise, o da lógica própria de organização dos 

produtos simbólicos e o do espaço de disputas entre os produtores culturais. 

Essa breve digressão metodológica sobre o conceito de campo intelectual teve 

o objetivo imediato de situar suas possibilidades e limites heurísticos. Embora possam 

ser feitas concessões ao uso metafórico de uma linguagem bourdieusiana, ao se falar 

de campo intelectual para representar qualquer conflito ou oposição entre produtores 

culturais, a verdade é que a própria existência do campo deve ser sempre constatada 

empiricamente, levando-se em conta suas características específicas em cada formação 
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social particular. Não será o propósito desta pesquisa “reconstruir” o campo intelectual 

ou institucional no qual esteve inserido Florestan Fernandes, um objetivo situado 

muito além dos limites de um trabalho individual. O propósito aqui colimado foi 

apenas o de indicar que a utilização das propostas de investigação de Pierre Bourdieu 

em outros contextos da produção intelectual demanda certas exigências ao 

pesquisador, sendo a principal delas a de que a reflexão sociológica esteja sustentada 

num material empírico de referência precisamente estabelecido. A “teoria” 

bourdieusiana do campo poderá fornecer indicações gerais para as investigações 

concretas, porém ela não constitui de modo algum um modelo supra-histórico 

aplicável a todas as circunstâncias intelectuais. Cumpriria ressaltar, contudo, que 

sugestões contidas na idéia de campo intelectual foram utilizadas no presente trabalho 

sobre Florestan Fernandes, em especial aquelas que remetem ao espaço conflitivo de 

disputas institucionais capaz de determinar aspectos centrais de sua produção 

sociológica. O que se procurou contornar foi projetar diretamente, como tem sido feito 

em trabalhos anteriores (Arruda e Garcia, 2003), conclusões baseadas na pesquisa do 

espaço institucional de Florestan Fernandes sobre as características peculiares de seu 

pensamento teórico e suas posições metodológicas nas ciências sociais. Esse 

procedimento tem conduzido a certas distorções na interpretação das posturas teóricas 

e metodológicas de Fernandes, como a de considerar que ele definiu a sociologia como 

a ciência-síntese por excelência, tendo em mente valorizá-la pela sua emergência como 

especialidade acadêmica no contexto de modernização da cidade de São Paulo. Isso, 

entretanto, a despeito dele ter rejeitado, como ultrapassada, a noção da proeminência 

de uma ciência social específica sobre as demais (Fernandes, 1974: 204-5). Apesar do 

exame das estratégias de consagração, reconhecimento entre os pares e de notoriedade 

externa mobilizadas por Florestan Fernandes no universo de tomadas de posição no 
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seu campo institucional ser relevante para explicar aspectos de sua obra, há elementos 

outros desconsiderados ou apenas parcialmente levados em conta nesse esforço de 

reconstituição, como sua adesão ideológica ao socialismo, que deteriam “importância 

dinâmica tópica”
53

 na explicação da configuração teórico-conceitual e metodológica de 

sua obra sociológica, a ser reconstruída pela análise formal, histórica e 

sociologicamente orientada, do conjunto interdependente de suas categorias. Isso não 

significa, contudo, impor barreiras ou resistências à objetivação sociológica dos textos 

ou do pensamento de Florestan Fernandes, cujas reflexões metodológicas não seriam 

frutos de seu mero labor intelectual isolado. Seria, ao contrário, determinar os limites 

do enfoque institucional para a compreensão de sua obra como cientista social, para a 

qual foram importantes outros fatores de ordem política e ideológica não 

necessariamente circunscritos à esfera acadêmica em que ele esteve inserido, em 

relação à qual trouxe contribuições fundamentais. Acontece que os trabalhos anteriores 

sobre Florestan Fernandes (Arruda e Garcia, 2003; Romão, 2003; Rodrigues, 2006; 

dentre vários outros) o focalizaram principalmente como produtor de bens simbólicos 

no terreno da sociologia, tendo sido a leitura interna de seus textos, às vezes feita de 

modo livre e ao sabor das circunstâncias cambiantes de suas pesquisas (isto é, sem um 

plano logicamente elaborado de ordenação das leituras ou uma apresentação mínima 

dos critérios de interpretação dos textos), confrontada com a interpretação sociológica 

dos diferentes momentos de sua trajetória intelectual e política no espaço das disputas 

acadêmicas do qual ele teria participado. O intuito aqui será o de se proceder a uma 

                                                 
53

 A definição de fator tópico é esclarecida por Florestan Fernandes nos seguintes termos: “Como se 

sabe, de acordo com [François] Simiand, um fator deve ser considerado tópico, para os fins da 

investigação sociológica, quando é possível determinar-se sua contribuição específica na causação de 

determinados efeitos conhecidos. Um fator também poderá ser considerado tópico, no mesmo sentido, 

quando é possível determinar-se, indiretamente, como e dentro de que limites ele concorre para criar as 

condições conhecidas de manifestação dos fenômenos observados (e, portanto, torna-se possível 

evidenciar as relações dessas condições com os efeitos descritos por meio de análise estatística ou 

histórica e por via de interpretação causal)” (Fernandes, 2006a: 47). 
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sociologia de seu pensamento teórico ou de sua obra sociológica, para o que se tornou 

necessária a utilização de critérios outros na execução da leitura interna, 

sociologicamente referenciada, de alguns de seus principais textos metodológicos. 

Embora as sociologias dos produtores e dos produtos estejam intimamente vinculadas, 

ambas possuem critérios específicos de investigação e seus resultados devem ser 

confrontados entre si a fim de verificar suas possíveis divergências e 

complementaridade. Os horizontes teóricos e os passos metodológicos da presente 

interpretação sociológica dos textos de Florestan Fernandes serão detalhadamente 

explanados no próximo capítulo desta parte do trabalho. 

 

A sociologia mannheimiana do conhecimento: sua contribuição metodológica ao 

estudo do pensamento de Florestan Fernandes 

 

 

 A exposição precedente, sobre a noção de campo intelectual, ficou 

propositadamente restrita ao debate de sua validade empírica e possibilidades de 

extensão a outros contextos históricos e formações sociais concretas. A noção de 

campo intelectual, tal como foi construída por Pierre Bourdieu em investigações que 

demandaram um longo tempo de maturação e a partir de constatações retiradas 

principalmente das experiências do mundo cultural francês, não pode ser empregada 

simplesmente como um recurso cômodo da linguagem para significar todo e qualquer 

conflito ou disputa entre produtores de bens simbólicos. Na verdade, o conceito de 

campo intelectual será mal utilizado toda vez que não se constata empiricamente sua 

validade, pois ele exige um mínimo de independência entre as esferas da política e da 

cultura. Somente se as relações de poder no interior do campo intelectual estiverem 

sendo pautadas por critérios de legitimação próprios, baseados em lógicas inteiramente 
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distintas daquelas verificadas nos mundos da economia ou da política, é que se poderá 

falar na existência efetiva de um campo. É bastante questionável, entretanto, se nas 

diferentes formações sociais essa independência entre as diversas esferas tenha sido de 

fato alcançada. A noção de campo intelectual, nesse sentido, tem sido 

indiscriminadamente utilizada e de um conceito com uma função heurística precisa 

acabou por se transformar num artefato mágico que tudo pode explicar. Isso não quer 

dizer que essa noção deva ser descartada, porém que, para utilizá-la de modo frutífero, 

é preciso proceder com a mesma circunspeção de Bourdieu em seus estudos sobre a 

vida cultural francesa, percebendo-se sua extensão e limites nos casos particulares de 

outros contextos históricos. A reconstrução de um campo é, portanto, uma tarefa difícil 

e demorada, em que suas especificidades em cada caso concreto devem ser 

minuciosamente examinadas, exigindo-se o recurso a diferentes procedimentos 

investigativos de acordo com as necessidades que vão surgindo nas sucessivas etapas 

de uma pesquisa. Por essas razões, não se pretendeu realizar uma investigação sobre a 

obra sociológica de Florestan Fernandes a partir da noção de campo intelectual, pois 

tal escolha demandaria uma série de outros esforços prévios impossíveis de serem 

realizados por um pesquisador individual e o próprio questionamento de sua validade 

empírica numa situação, como a brasileira, em que a distinção entre as esferas da 

política e da cultura nem sempre seria tão nítida. Apesar de sugestões da sociologia da 

cultura de Pierre Bourdieu terem sido aqui seguidas em diversos momentos da presente 

investigação, não se poderá dizer que este trabalho se pautou por uma perspectiva 

bourdieusiana de reconstrução do campo intelectual. A idéia de procurar integrar as 

análises interna e externa sendo uma dessas sugestões, verificou-se, contudo, que o 

tipo de leitura auto-reflexiva proposto por Bourdieu, de explicitação dos pressupostos 

epistemológicos socialmente construídos e implícitos na interpretação sociológica da 
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produção intelectual, ultrapassaria os objetivos mais delimitados de reconstrução do 

arcabouço teórico-conceitual e metodológico de Florestan Fernandes com base na 

explicitação de suas raízes ideológicas e políticas. A análise interna da obra, tal como a 

pretende Bourdieu, só possui sentido no trabalho de uma reconstituição detalhada do 

campo intelectual, em que as raízes sociais das auto-imagens forjadas pelos produtores 

de bens simbólicos, criadoras de distinções segundo as diferentes capacidades ou 

competências adquiridas (técnicas, teóricas, artísticas etc.), devem ser explicitadas nas 

tensões do processo de criação dos objetos e idéias da vida cultural. É um tipo de 

leitura interna, portanto, que se preocupa em realizar a crítica de seus próprios 

instrumentos epistemológicos. Os objetivos aqui colimados são mais modestos e estão 

voltados para a apreensão da estrutura lógica do pensamento sociológico de Florestan 

Fernandes em suas vinculações políticas e ideológicas com o anticolonialismo, o 

radicalismo de origem popular e o socialismo. Para tal propósito, o método de 

investigação sociológica do conhecimento desenvolvido por Karl Mannheim na sua 

pesquisa sobre o “pensamento conservador” na Alemanha do século XIX, e também 

contido em Ideologia e utopia (1986), se demonstrou o mais adequado pela relação 

direta nele estabelecida entre estruturação lógica das idéias e ideologias políticas. O 

presente capítulo será dedicado à explanação geral desse método e à maneira 

específica pela qual ele poderia indicar, na articulação entre as divisões da sociologia 

de Florestan Fernandes, a presença de um estilo de pensamento socialista. 

 O assunto principal deste capítulo não será o debate das conseqüências 

epistemológicas da sociologia do conhecimento de Karl Mannheim. Esse é o tipo de 

discussão mais comumente suscitado em torno do conjunto do pensamento sociológico 

de Mannheim, o qual, porém, não conduz à utilização operacional de sua metodologia 

nas investigações concretas. As explanações ficarão aqui restritas à elucidação das 
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etapas do método mannheimiano de determinação das raízes sociais, políticas e 

ideológicas do pensamento de um grupo ou indivíduo, concebido este último como 

representante das concepções de mundo vinculadas a grupos, classes, frações de classe 

ou demais categorias sociológicas. Outros temas relevantes de seu pensamento não 

poderão ser aqui abordados
54

. De igual modo, não se fez necessário proceder a uma 

reconstrução do itinerário intelectual que conduziu Mannheim à elaboração de suas 

posições metodológicas no campo da sociologia do conhecimento. Em dois textos 

ainda profundamente marcados por problemáticas filosóficas, A análise estrutural da 

epistemologia (1922) e A interpretação da Weltanschauung (1923)
55

, Mannheim 

delineia os aspectos centrais de seu método de determinação das raízes ideológicas e 

políticas do pensamento sobre o mundo social, cuja formulação mais acabada poderá 

ser encontrada no seu ensaio sobre o conservantismo, de 1925, e também em Ideologia 
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 Uma explanação mais abrangente do pensamento de Mannheim exigiria o estabelecimento de relações 

entre sua sociologia do conhecimento, suas investigações sobre o planejamento como processo 

histórico-social e suas concepções educacionais. Essa discussão mais ampla pode ser encontrada em 

Marialice Mencarini Foracchi, “Introdução”, in Marialice Mencarini Foracchi (org.), Mannheim, São 

Paulo, Ática, 1982, p. 9-48 e David Kettler et al., Karl Mannheim, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1989. Para uma visão sistemática da sociologia do conhecimento de Mannheim, ver Paul 

Kecskemeti, “Introduction”, in Karl Mannheim, Essays on the sociology of knowledge, London, 

Routledge & Kegan Paul, 1964, p. 1-32 e Robert K. Merton, Teoría y estructura sociales, 4. ed., 

México, Fondo de Cultura Económica, 2002[1949], “Karl Mannheim y la sociología del conocimiento”, 

p. 574-94. Um balanço geral das implicações epistemológicas da sociologia do conhecimento, no que 

diz respeito aos problemas da objetividade nas ciências sociais e do tipo de saber nelas considerado 

válido e verdadeiro, pode ser visto em Wright Mills, “Consecuencias metodológicas de la sociología del 

conocimiento”, in Irving Louis Horowitz (org.), Historia y elementos de la sociología del conocimiento, 

2. ed., Buenos Aires, EUDEBA, 1968, v. 1, p. 143-56. Várias críticas foram direcionadas às posições 

políticas e epistemológicas da sociologia mannheimiana do conhecimento: de um ponto de vista 

marxista, ver Georg Lukács, El asalto a la razón: la trayectoria del irracionalismo desde Schelling 

hasta Hitler, México/Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1959, p. 511-8 e Adam Schaff, 

História e verdade, 6. ed., São Paulo, Martins Fontes, 1995, p. 141-99; do ponto de vista da teoria 

crítica da Escola de Frankfurt, ver Gian Enrico Rusconi, Teoría crítica de la sociedad, Barcelona, 

Ediciones Martínez Roca, 1969 e Theodor W. Adorno, Prismas: crítica cultural e sociedade, São Paulo, 

Ática, 1998, “A consciência da sociologia do conhecimento”, p. 27-42; de uma perspectiva 

hermenêutica, ver Susan J. Hekman, Hermenêutica e sociologia do conhecimento, Lisboa, Edições 70, 

1990, “A sociologia hermenêutica do conhecimento de Mannheim”, p. 85-137. Por fim, uma série de 

artigos discutindo a atualidade do pensamento de Mannheim, escritos em 1993 por ocasião do 

centenário de seu nascimento, foi reunida em Emílio Lamo de Espinosa (coord.), Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas, Madrid, (62), abr./jun., 1993. 
55

 Outra fonte registra a data original de redação deste artigo entre 1921 e 22, sob o título de “Beiträge 

zur Theorie der Weltanschauung-Interpretation” [Contribuições à teoria da interpretação da concepção 

de mundo] (Sánchez de La Yncera, 1993: 246). 
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e Utopia (1929)
56

. Apesar da existência de outros escritos importantes de Mannheim 

no campo da sociologia do conhecimento, como o Historicismo (1924) e O problema 

das gerações (1927), aqueles quatro ensaios reúnem o essencial de seu método de 

investigação sociológica dos determinantes políticos, ideológicos e utópicos do 

pensamento. Será, portanto, com base nesses quatro ensaios que se procederá à 

exposição do método mannheimiano de análise sociológica do tipo de conhecimento 

voltado para o mundo histórico, político e social. 

 Um dos pressupostos centrais da sociologia mannheimiana do conhecimento 

afirma, como lembra Paul Kecskemeti (1964: 8-9), que o pensamento se desenvolve de 

modo “existencialmente determinado”, estando, por isso, vinculado às perspectivas 

diversas dos grupos ou classes sociais. Essa visão seria uma influência direta, em 

Mannheim, do marxismo e do historicismo alemão. O principal a ser enfatizado, 

porém, diz respeito ao caráter conflitante do pensamento sobre o mundo histórico e 

social. Se este último se origina da perspectiva dos grupos, classes e frações de classe 

que compõem a estrutura social e, ao mesmo tempo, estando eles em confronto entre 

si, a própria configuração interna do pensamento, sua lógica de disposição entre as 

partes e o todo, irá refletir as divergências e contradições entre as categorias sociais de 

uma dada formação histórica. O método de investigação proposto por Mannheim 

permite apreender justamente as características conflitantes presentes no interior de 

cada estilo social de pensamento, construído em oposição às perspectivas e visões de 
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 O ensaio sobre o pensamento conservador foi escrito originalmente em 1925, como tese de habilitação 

para a Universidade de Heidelberg (Habilitationsschrift), sob o título “Altkonservantismus: ein Beitrag 

zur Soziologie des Wissens” [O conservantismo antigo: contribuição à sociologia do conhecimento]. Já 

o livro Ideologia e utopia, a obra clássica de Mannheim no terreno da sociologia do conhecimento, foi 

publicado pela primeira vez em 1929 contendo apenas os três capítulos centrais: II - Ideologia e utopia; 

III - Panorama de uma política científica: a relação entre a teoria social e a prática política; IV - A 

mentalidade utópica (Mannheim, 1986). O quinto capítulo, A sociologia do conhecimento, foi 

acrescentado em 1931 e o primeiro, “Abordagem preliminar do problema”, em 1936, quando da sua 

tradução para o inglês. Trata-se, portanto, de um livro concebido em momentos diferentes da trajetória 

intelectual de Mannheim, devendo essa circunstância ser levada em conta na apropriação de suas idéias 

para fins da investigação sociológica. 
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mundo dos grupos que lhe seriam antagônicos. Os produtos do pensamento são 

analisados por Mannheim em seu contexto mais amplo, compreensivo ou inclusivo, 

como uma totalidade interdependente de múltiplos aspectos, os quais são referenciados 

pela própria estrutura antagônica e conflitante da sociedade. Entretanto, não se pode 

supor que Mannheim tivesse se atido apenas a uma mera sociologia das idéias ou do 

pensamento, mas que ele estende suas preocupações ao estudo de todo o contexto 

social e das mediações institucionais entre a produção do conhecimento e os níveis 

diferenciados da sociedade, a exemplo da economia e da política. Por essa razão, como 

esclarece Louis Wirth em sua introdução à edição inglesa de Ideologia e utopia, seriam 

variados os interesses de investigação suscitados por Mannheim em sua sociologia do 

conhecimento. Na referida introdução, são destacados pelo menos nove desses 

interesses ou temas básicos da sociologia do conhecimento: 

 

1. “O primeiro, e básico, destes temas é a elaboração psico-sociológica da própria 

teoria do conhecimento, que até então tinha seu lugar na Filosofia sob a forma da 

epistemologia” (Wirth, 1986: 26). Esse seria um interesse especificamente 

epistemológico suscitado pelas investigações empíricas da sociologia do 

conhecimento, podendo ser entendido como uma decorrência indireta das 

descobertas dessa área específica de pesquisas histórico-sociológicas e não como 

o fim principal a ser alcançado. O que importa, de fato, ao pesquisador que 

investiga sociologicamente o conhecimento são as raízes sociais, políticas e 

ideológicas deste, as quais devem ser empiricamente determinadas no seu modo 

particular de participar da construção do pensamento. Se, em seguida, o 

sociólogo deseja tirar disso conseqüências epistemológicas, o que seria uma 

espécie legítima de reflexão e a qual não lhe está vedada realizar, aí ele estaria 
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ultrapassando o terreno de sua especialização acadêmica e fazendo as vezes do 

filósofo dedicado à teoria do conhecimento; 

2. “Um [segundo] campo de interesse estreitamente ligado à Sociologia do 

Conhecimento é o da reelaboração dos dados da história intelectual, com vista à 

descoberta dos estilos e métodos de pensamento dominantes em determinados 

tipos de situação histórico-sociais” (Wirth, 1986: 27). Porém, esses estilos e 

métodos de pensamento devem estar relacionados com o contexto ou estrutura 

social: “Ao analisar a mentalidade de uma época ou de um dado estrato da 

sociedade, a Sociologia do Conhecimento se interessa não apenas pelas idéias e 

os modos de pensar que se revelam, mas por todo o contexto social em que 

ocorrem” (Wirth, 1986: 27); 

3. O terceiro tema de interesse seria de vital importância para os objetivos do 

presente trabalho: “[...] a Sociologia do Conhecimento procura lançar luz sobre a 

questão de como os interesses e os propósitos de determinados grupos sociais 

vêm a encontrar expressão em certas teorias, doutrinas e movimentos 

intelectuais” (Wirth, 1986: 27); 

4. Um quarto interesse da sociologia do conhecimento seriam as mudanças 

verificadas na sociedade pelo aprimoramento de suas formas de saber: “De igual 

significação é a análise das variações nas relações sociais, ocasionadas pelos 

progressos de determinados ramos do conhecimento, tais como o conhecimento 

técnico e o crescente domínio sobre a natureza e a sociedade possibilitados pela 

aplicação deste conhecimento” (Wirth, 1986: 27); 

5. O quinto tema seria especificamente político: “De modo semelhante, a 

Sociologia do Conhecimento, em virtude de seu interesse pelo papel do 

conhecimento e das idéias na manutenção ou mudança da ordem social, deve 
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dedicar uma atenção considerável aos instrumentos ou recursos através dos quais 

se difundem as idéias, e ao grau de liberdade de indagação e expressão 

prevalecentes” (Wirth, 1986: 27); 

6. O sexto tema ou interesse seria o estudo das instituições educacionais e suas 

repercussões sobre a sociedade: “De forma conexa, deve-se atentar para os tipos 

de sistema educacional existentes e o modo segundo o qual refletem e modelam a 

sociedade em que operam” (Wirth, 1986: 27); 

7. O sétimo tema seria o estudo dos meios de comunicação: “Da mesma forma, as 

funções da imprensa, da popularização do conhecimento e da propaganda 

recebem um tratamento apropriado” (Wirth, 1986: 27-8); 

8. O oitavo interesse da sociologia mannheimiana do conhecimento listado por 

Wirth seria a influência das instituições responsáveis pela organização das 

atividades intelectuais na produção das idéias: “Uma das principais obrigações da 

Sociologia do Conhecimento consiste [...] em uma análise sistemática da 

organização institucional em cujo quadro se pratica a atividade intelectual. Isto 

implica, entre outros aspectos, o estudo das escolas, das universidades, 

academias, sociedades culturais, museus, bibliotecas, institutos de pesquisa e 

laboratórios, fundações e editoras. É importante saber-se como e por quem são 

sustentadas estas instituições, os tipos de atividade a que se dedicam, sua política, 

sua organização interna e inter-relações, e seu lugar no todo da organização 

social” (Wirth, 1986: 28); 

9. O nono e último tema de investigações se refere ao estudo da intelligentsia como 

categoria social. Esse assunto seria de fundamental importância nas reflexões 

teóricas e práticas de Mannheim, ocupando um lugar central em sua sociologia 

do conhecimento: “Finalmente, e em todos os seus aspectos, a Sociologia do 
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Conhecimento se preocupa com as pessoas a quem incumbe a atividade 

intelectual, ou seja, os intelectuais. Em cada sociedade existem indivíduos cuja 

função específica é acumular, preservar, reformular e disseminar a herança 

intelectual do grupo. A composição deste grupo, sua origem social e o modo pelo 

qual são recrutados, sua organização, sua filiação de classe, as recompensas e o 

prestígio que obtêm, sua participação em outras esferas da vida social, 

constituem algumas das mais cruciais questões que a Sociologia do 

Conhecimento busca responder” (Wirth, 1986: 28). 

 

O estabelecimento de relações entre a produção de idéias, as instituições e os 

produtores intelectuais era uma característica marcante, como se pode perceber pelos 

tópicos de interesse ora listados, da sociologia mannheimiana do conhecimento. Não 

se pode confundi-la, desse modo, com a história das idéias de cunho idealista ou com 

uma sociologia do pensamento desprovida da análise das práticas dos produtores 

culturais, como parece sugerir Sergio Miceli (1999: 111; 2001b: 372), ao opor 

indiretamente o autor de Ideologia e utopia às suas próprias posições – inspiradas na 

sociologia da cultura de Bourdieu – na investigação sobre a vida intelectual. As 

diferenças entre Mannheim e Bourdieu não decorrem de uma suposta ausência, no 

primeiro, de mediações entre as idéias e a prática concreta de seus portadores no 

conjunto da sociedade ou de suas instituições. Tais diferenças repousam nas suas 

concepções inconciliáveis sobre o modo pelo qual as esferas da produção intelectual, 

das instituições, da economia e da política estariam entre si relacionadas. A noção de 

esferas autônomas e independentes, dispondo de lógicas próprias, seria muito mais 

acentuada em Bourdieu, enquanto em Mannheim, devido a uma impregnação mais 

forte do marxismo, essas mesmas esferas são encaradas como uma totalidade dinâmica 
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de aspectos interdependentes e contraditórios. Esses distintos pressupostos teóricos 

quanto à maneira de caracterizar as relações entre as esferas sociais acabam por 

conduzir a divergências de metodologia no estudo da vida intelectual. Em Mannheim, 

as configurações de sentido inerentes aos resultados das atividades do pensar se 

encontram intimamente articuladas à estrutura social; na verdade, o pensamento e a 

estrutura seriam dimensões interconexas de uma mesma realidade. Já em Bourdieu, ao 

contrário, como se depreende da exposição avançada no capítulo anterior, a produção 

intelectual, embora relacionada às diversas esferas da estrutura social, deteria um grau 

de autonomia e independência tal que não se permite trabalhar com a noção de uma 

totalidade orgânica. Essa situação, por sua vez, revela conseqüências importantes na 

delimitação dos procedimentos de leitura sociológica da obra de um autor. No que diz 

respeito a Bourdieu, os comentários tecidos anteriormente já são suficientes para os 

propósitos aqui colimados. Será preciso apenas, em relação a Mannheim, elucidar seus 

procedimentos metodológicos de leitura sociológica da obra ou pensamento de um 

autor, pois foram justamente tais procedimentos utilizados na análise da estrutura 

lógica da sociologia de Florestan Fernandes. Dado o lugar central ocupado pelo 

conceito de estrutura na sociologia do conhecimento de Karl Mannheim, a exposição 

das etapas de seu método será iniciada por uma síntese do modo peculiar pelo qual o 

autor de Ideologia e utopia se apropriou dessa noção fundamental da explicação 

sociológica. A noção de estrutura iria receber de Mannheim um tratamento bastante 

peculiar, surgindo como um conceito capaz de integrar elementos estáticos e 

dinâmicos da ordem social. Ele não iria deter, portanto, as mesmas características da 

noção de estrutura tais como podem ser verificadas nas posições funcionalistas mais 

extremadas e conservadoras, isto é, tendentes a representar a totalidade social numa 

situação de equilíbrio marcada pela impossibilidade da mudança progressista ou 
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revolucionária. Ao contrário, a idéia mannheimiana de estrutura envolve os conflitos e 

antagonismos entre os grupos e classes sociais. Na introdução de um dos livros 

póstumos de Mannheim, Essays on sociology and social psychology
57

 (1953), Paul 

Kecskemeti irá resumir os aspectos principais da noção de estrutura, a qual 

apresentava as seguintes características: 

 

1. “Era a dimensão mais ampla da realidade. Nenhuma parte componente da 

sociedade, tomada isoladamente, poderia ser tida como possuindo uma estrutura. 

Pelo contrário, a idéia estrutural significa que se pode compreender o tipo de 

qualquer fenômeno parcial unicamente em relação com a estrutura geral do 

todo”; 

2. “Era uma entidade dinâmica. A „estrutura‟ da realidade social não consistia em 

relações estáticas que persistiam como tais, para as quais todo conflito social 

seria, por assim dizer, estranho. O antagonismo e o conflito estavam na essência 

mesma da estrutura; a estrutura da realidade social era a configuração de forças 

antagônicas que lutavam pela supremacia, ao mesmo tempo em que se 

modelavam mutuamente ou influíam umas sobre as outras enquanto travavam o 

combate. „Estrutura‟ implicava, sempre, «polaridade»”; 

3. “Era um princípio inteligível. O choque de forças não apresentava um dinamismo 

cego, mas estava orientado a uma meta. A estrutura possuía um sentido a ser 

descoberto; e ainda que esse sentido fosse plenamente visível e suscetível de ser 

interpretado apenas em relação ao passado, o estímulo mais forte para o presente 

consistia precisamente em descobrir a importância desse sentido para nossa 
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 Há uma tradução para o espanhol desse livro de Mannheim, publicada pela Fondo de Cultura 

Económica sob o título Ensayos sobre sociología y psicología social (1963). As duas edições, a inglesa 

e a espanhola, foram utilizadas na preparação do presente capítulo. As citações a elas pertinentes foram 

todas traduzidas livremente. 
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própria época. A meta mais elevada e a maior felicidade para o indivíduo 

consistiam em estar em sintonia com o processo criado, o qual se estava 

verificando nas profundidades da estrutura” (Kecskemeti, 1953: 1; 1963: 7). 

 

O conceito mannheimiano de estrutura sofreu modificações importantes em seu 

sentido ao longo do tempo, principalmente em face das transformações políticas da 

Europa ligadas à ascensão do totalitarismo nazista na Alemanha e à Segunda Guerra 

Mundial (Kecskemeti, 1963: 7-9). Ele continuou a apresentar, porém, no decorrer de 

sua evolução no pensamento de Mannheim os traços essenciais ora delineados. Esse 

conceito passaria a ser uma das bases mais fortes de sua sociologia do conhecimento, 

pois, para o autor de Ideologia e utopia, seria justamente a “«estrutura» da realidade 

social, a posição dos indivíduos e grupos dentro dela que determinam seus 

pensamentos e ações, guiando tais grupos e indivíduos por canais inteligíveis” 

(Kecskemeti, 1953: 1; 1963: 1). Essa maneira de encarar a realidade social deterá uma 

conseqüência marcante nas investigações dos produtos do trabalho intelectual, por 

exemplo, nas ciências, na arte, na literatura e na religião. Os estilos sociais de 

pensamento que se refletem nos produtos da atividade intelectual podem ser 

examinados sociologicamente na sua estrutura contraditória e conflitante interna. A 

configuração do pensamento, a disposição lógica entre suas partes integrantes e o todo 

no esquema teórico de Mannheim, reflete as tensões entre as visões de mundo dos 

grupos em antagonismo na estrutura social. É sob tal orientação teórica que, tanto em 

O pensamento conservador, como na sua obra máxima da sociologia do conhecimento, 

Ideologia e utopia, Mannheim analisará os estilos sociais de reflexão sobre a realidade 

histórica, as ideologias e as mentalidades utópicas. Os elementos e categorias que 

compõem o pensamento conservador são estabelecidos em contraposição às visões de 
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mundo liberal-democrática e socialista. Estas últimas, por seu turno, também se forjam 

opondo-se, de um lado, entre si mesmas e, de outro, ao pensamento conservador. A 

lógica de articulação das categorias de compreensão da realidade e os elementos da 

estrutura conceitual pertencentes aos diferentes estilos sociais de pensamento, 

caracterizados pela tensão e conflito entre as visões de mundo dos grupos antagônicos, 

divergem entre si pelos seus modos específicos de inserção num contexto significativo 

mais amplo. É por isso que, em Karl Mannheim, a perspectiva da totalidade se 

encontra sempre presente nas suas análises dos fenômenos culturais. Embora, como 

indicado, os princípios elementares de seu método já tivessem sido estabelecidos nos 

ensaios “A análise estrutural da epistemologia” e “A interpretação da 

Weltanschauung”, ambos ainda bastante presos ao domínio filosófico da formação 

original de Mannheim, somente em O pensamento conservador e em Ideologia e 

utopia, tais princípios, sintetizados pela noção de uma totalidade de aspectos 

interdependentes, contraditórios e em desenvolvimento dinâmico, iriam receber um 

tratamento empírico adequado à focalização das influências políticas ou das ideologias 

e das utopias sobre a elaboração do conhecimento relativo ao mundo histórico e 

social
58

. Na construção dos tipos ideais dos estilos de pensamento, das ideologias e das 

mentalidades utópicas, dentre os quais se poderia destacar o conservantismo, o 

liberalismo e o socialismo, Mannheim procurou seguir algumas etapas iniciando suas 

investigações a partir do que passou a chamar, nos marcos do seu modelo de 
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 A esse respeito, por exemplo, a primeira formulação mais sistemática da noção de estrutura, nos 

termos anteriormente indicados, pode ser encontrada em “A análise estrutural da epistemologia”, 

enquanto no texto sobre a interpretação da Weltanschauung, como lembra Florestan Fernandes (1976b: 

397), já teriam sido assentados os princípios metodológicos centrais da sociologia da cultura de Karl 

Mannheim, como a “compreensão das partes pelo todo”, a “importância das conexões funcionais na 

análise estrutural da cultura” e, por fim, a “interdependência das esferas da cultura”. O objetivo deste 

capítulo, entretanto, não seria traçar um histórico da formação das posições metodológicas de 

Mannheim, mas o de recolher alguns de seus elementos indispensáveis à investigação sociológica das 

atividades de elaboração do pensamento. 
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interpretação das partes pelo todo, de “método de análise das significações”. Os 

conceitos não poderiam ser encarados isoladamente, em si mesmos, mas 

compreendidos uns em relação aos outros dentro de estruturas significativas tomadas 

como totalidades inclusivas e dinâmicas, em processo de transformação. Antes de 

apresentar os tipos ideais dos estilos de pensamento – tarefa essa a ser desenvolvida de 

forma mais sistemática na terceira parte do trabalho – que servirão como parâmetros de 

comparação com a sociologia de Florestan Fernandes
59

, serão resumidos os passos 

principais do método mannheimiano de análise sociológica dos produtos ou resultados 

das atividades intelectuais. Num artigo intitulado “Reflexiones sobre „El pensamiento 

conservador‟ de Karl Mannheim”, José M. González García resume em sete passos as 

etapas do método mannheimiano de determinação das raízes políticas e ideológicas do 

conhecimento sobre o universo histórico e social: 

 

1. O primeiro passo seria a análise do “significado dos conceitos” (González 

García, 1993: 77). O meio pelo qual se pode estabelecer a perspectiva social das 

idéias de determinado pensador seria pela análise da lógica interna contida na 

articulação de seus conceitos, atribuindo-lhes significados bastante particulares e 

diversificados a partir das posições diferenciadas dos grupos, classes, frações de 

classe ou outras categorias sociológicas representativas de divisões da estrutura 

da sociedade. Um mesmo conceito, nesse sentido, pode ser utilizado de maneiras 
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 A exposição ficará restrita tão-somente às ideologias conservadora, liberal-democrática burguesa e 

socialista, pois elas constituem os estilos de pensamento mais relevantes numa comparação direta com 

Florestan Fernandes. Apesar de existirem diferenças decisivas entre as variações de uma mesma 

ideologia, de acordo com sua localização em contextos históricos específicos, o conservantismo, o 

liberalismo e o socialismo são universais nos países que alcançaram o padrão civilizatório da sociedade 

de classes. Na construção de sua sociologia, Florestan Fernandes irá se deparar com as tensões entre as 

modalidades dessas três visões de mundo existentes na formação social brasileira. Essa foi a razão de, na 

apresentação dos tipos ideais de ideologia construídos por Mannheim, não se ter debatido aqueles estilos 

de pensamento especificamente vinculados a épocas particulares do contexto político europeu, tais como 

o conservantismo burocrático, o historicisimo conservador, o fascismo e, dentro do panorama da 

mentalidade utópica de raízes religiosas, o quiliasma orgiástico dos anabatistas. Essas outras formas 

ideológicas são analisadas por Mannheim em Ideologia e utopia, op. cit., 1986, p. 143-76 e 235-43. 
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diversas por conservadores, liberais e socialistas. Ao formular os objetivos 

centrais de seu estudo sobre o pensamento conservador, Mannheim delineia os 

contornos gerais de seu método, o qual se caracteriza pela reconstrução, em 

termos de uma totalidade coerentemente estruturada, das significações dos 

elementos conceituais que constituem um dado estilo de pensamento: 

“Queremos considerar os pensadores de um período dado como 

representantes de diferentes estilos de pensamento. Queremos descrever 

seus diferentes modos de ver as coisas como se refletissem as perspectivas 

cambiantes de seus grupos; e por esse método esperamos fazer ver a unidade 

interior de um estilo de pensamento e as ligeiras variações e modificações 

que o aparato conceitual de todo o grupo deve sofrer ao mudar a situação do 

grupo na sociedade. Isto significará que teremos de examinar muito 

cuidadosamente todos os conceitos usados pelos pensadores de todos os 

diferentes grupos existentes numa época determinada, a fim de ver se, 

talvez, não usem termos idênticos com diferentes sentidos. Assim, a análise 

das significações será o núcleo de nossa técnica. As palavras nunca 

significam a mesma coisa quando as utilizam grupos diferentes, ainda que 

dentro de um mesmo país, e as ligeiras variações de sentido subministram as 

melhores pistas para descobrir as diferentes tendências de pensamento numa 

comunidade” (Mannheim, 1963: 87). 

 

Em resumo, será preciso verificar em que medida os conceitos podem ser 

atribuídos à mentalidade deste ou daquele grupo, ou a um dado estilo de 

pensamento, a partir de sua inserção numa estrutura significativa mais abrangente 

e compreensiva. 

2. O segundo passo seria identificar a existência de contra-conceitos (González 

García, 1993: 78), forjados em oposição aos conceitos do pensamento dos grupos 

antagônicos. Pelo fato de estarem em combate entre si, os diferentes estilos de 

pensamento acabam por conter conceitos que surgem em contraposição às idéias 

fundamentais das ideologias adversárias. Ao debater os princípios teóricos e 

metodológicos de Mannheim contidos em O pensamento conservador, González 

García irá chamar a atenção para a ampliação da idéia de contra-conceito para as 

de contra-ideologia, contra-utopia, contra-metodologia ou contra-sistema de 
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pensamento, sinalizando para o fato de que as oposições e conflitos apanham 

toda a estrutura de categorias pertencentes ao saber produzido por um grupo ou 

indivíduos e não apenas alguns de seus aspectos isolados: 

“Assim, por exemplo, o pensamento conservador cunha o conceito de 

„espírito do povo‟ (Volksgeist) para opô-lo ao „espírito do tempo‟ (Zeitgeist), 

proposto pelos liberais como conceito progressista de mudança nas 

estruturas sociais, políticas e econômicas para adaptá-las à sua época. E não 

só este conceito, mas também todo o pensamento conservador pode 

entender-se como uma oposição consciente à sociedade burguesa. A visão 

de mundo dos conservadores se definiu em contraposição à filosofia liberal, 

concretamente a filosofia do direito natural, que era o modo de pensamento 

mais característico da burguesia revolucionária. Em „O pensamento 

conservador‟, Mannheim analisou como os conceitos e os princípios 

metodológicos conservadores se forjaram na discussão com o pensamento 

liberal e como refutação explícita deste e estabeleceu, além disso, uma certa 

afinidade entre o pensamento conservador e o proletário, afinidade que pôde 

derivar-se de sua oposição comum, ainda que de perspectivas diferentes, 

claro está, aos princípios do liberalismo. 

Um lugar comum de quase todos os trabalhos de Mannheim prévios a 

Ideologia e utopia é o surgimento das diversas variantes do pensamento 

conservador – o romanticismo, o historicismo, a dialética de Hegel – no 

enfretamento ideológico contra a Ilustração. O fenômeno do contra-conceito 

se estende aos de contra-ideologia, contra-utopia, contra-metodologia ou 

contra-sistema de pensamento” (González García, 1993: 78-9). 

 

As semelhanças e divergências fundamentais entre os diferentes estilos de 

pensamento resultam, portanto, de suas posições e interesses políticos distintos 

no interior da estrutura social. Nesse sentido, mesmo as categorias mais abstratas 

de espaço e tempo refletem as oposições entre os grupos e seus respectivos 

estilos sociais de pensamento. Por isso, pode-se indicar se um indivíduo pensa de 

modo conservador, liberal ou socialista, examinando sua concepção de tempo 

histórico ou a forma como ele situa espacialmente as categorias umas em relação 

às outras dentro da estrutura significativa de seus horizontes teóricos, filosóficos 

ou artísticos. 

3. O terceiro passo seria perceber a “ausência de certos conceitos”, pois ela 

constitui um forte indicador da perspectiva social do sujeito. “A solução de um 
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problema pode estar, em muitas ocasiões, determinada pelo seu modo de ser 

formulado e pelos conceitos utilizados. Dessa maneira, um estilo de pensamento 

pode refutar uma solução que não seria de seu agrado mediante a forma e os 

termos em que formula a questão” (González García, 1993: 79). 

4. O quarto passo seria identificar a “estrutura do sistema de categorias” (González 

García, 1993: 79). O modo particular como as categorias se situam umas em 

relação às outras, ou seja, sua própria dinâmica interna de articulação será capaz 

de indicar a perspectiva social do sujeito ou seu estilo de pensamento. Nesse 

sentido, os conservadores costumam utilizar categorias morfológicas ou 

configurativas, os liberais reduzem a sociedade a seus elementos individuais, 

pensando de maneira atomista e, por fim, os socialistas procuram captar o 

concreto histórico em seu desenvolvimento dinâmico
60

. O interesse em manter ou 

transformar um dado estado de coisas influi na “escolha das categorias e também 

na sua estruturação” (González García, 1993: 79). É precisamente isso o que se 

quer dizer, ao longo de todo o trabalho, quando se afirma a vinculação da 

sociologia de Florestan Fernandes ao estilo de pensamento socialista. 

5. O quinto passo seria detectar o “modelo de pensamento” (González García, 

1993: 79). Os liberais tomaram como modelo as ciências naturais, mais 

particularmente a física newtoniana, resultando daí tanto a sua tendência à 

generalização e abstração, bem como a sua intenção de separar nitidamente os 

momentos do conhecimento e da atividade prática; já os conservadores se 
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 Os conservadores, de maneira semelhante aos socialistas, também pensam em termos concretos. O 

concreto conservador, porém, se restringe aos dados empíricos da experiência, enquanto o concreto 

dialético, socialista, não se limita à focalização dos dados empíricos, mas procura apreender 

prospectivamente suas transformações históricas. Para uma caracterização sociológica do pensamento 

conservador – em especial da tendência deste a pensar a realidade por intermédio da categoria de uma 

totalidade ou configuração orgânica envolvendo seus elementos concretos – a partir das sugestões 

metodológicas de Mannheim, ver Liana Salvia Trindade, As raízes ideológicas das teorias sociais, São 

Paulo, Ática, 1978, p. 17-52. 
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baseiam geralmente nas ciências biológicas, construindo modelos orgânicos para 

compreender a realidade. Por fim, o modelo de pensamento socialista seria 

essencialmente histórico e prospectivo, captando a estrutura social na dinâmica 

de suas transformações contínuas e tendências futuras. 

6. O sexto passo ou etapa do método de Karl Mannheim radica na observação do 

“nível de abstração” do pensamento (González García, 1993: 80). Se o objetivo 

político for, por exemplo, conservar a situação social, “normalmente se tenderá a 

falar sempre em termos muito abstratos e formais, sem incidir nunca sobre a 

realidade, obscurecendo assim a situação concreta e seu caráter único e 

irreversível
61

” (González García, 1993: 80). Ao contrário, os pensamentos 

progressista e revolucionário se colocam sempre rente ao concreto, não visto à 

maneira conservadora de uma totalidade organicamente estática, mas em suas 

tendências históricas ou potencialidades de transformação. 

7. O último passo do método utilizado por Mannheim em suas investigações 

empíricas na sociologia do conhecimento seria a descoberta da concepção 

ontológica do real para cada estilo social de pensamento. “Cada época histórica e 

cada grupo social determinam consciente ou inconscientemente o que é o „real‟; 

portanto, existem diversas definições do que se considera como „realidade‟. A 

concepção do „real‟ implícita em cada forma de pensamento condiciona sua idéia 

de verdade e toda sua gnosiologia. Dessa forma, pode ver-se a importância que 
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 Esse é o teor da crítica que Florestan Fernandes faz à “nova sociologia da ordem” ou à ciência política 

comparada, as quais trabalham com modelos cibernéticos altamente sofisticados, abstratos e mesmo 

matematicamente formalizáveis, mas que esvaziam a realidade social de sua dimensão histórica. Na sua 

percepção sociológica, essas vertentes profundamente conservantistas nas ciências sociais se vinculam à 

dominação burguesa em escala internacional sob as condições do capitalismo monopolista. A esse 

respeito, ver Florestan Fernandes, A natureza sociológica da sociologia, São Paulo, Ática, 1980, cap. 3, 

“Sociologia e sociedade: os limites do capitalismo monopolista”, p. 45-75. De fato, a diferença entre o 

pensamento conservador da era do capitalismo monopolista, a partir de meados do século XX, e o 

conservantismo clássico estudado por Mannheim seria a de que o primeiro possui um elevado grau de 

abstração e o segundo assume feições concretamente empíricas. 
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tem o descobrimento da ontologia subjacente para a análise da perspectiva 

intelectual” (González García, 1993: 80). Cada estilo social de pensamento, 

portanto, focaliza com maior propriedade aqueles aspectos da realidade para os 

quais apontam seus interesses políticos, filosóficos e ideológicos. 

 

Essas seriam as etapas principais do método proposto por Mannheim de 

investigação sociológica do pensamento. Sua maior preocupação foi a de dotar a 

sociologia do conhecimento de procedimentos empíricos precisamente adequados ao 

estudo de materiais concretos, servindo-se, por exemplo, das disciplinas filológicas e 

da história da arte (Mannheim, 1986: 326-8). No presente trabalho, não se fez possível 

seguir à risca todos os passos do método ora explanado, tendo-se, porém, procedido a 

uma reconstrução aproximada da estrutura teórica, conceitual e metodológica da 

sociologia de Florestan Fernandes – a qual poderá ser observada na leitura da quarta 

parte, dedicada ao exame das relações entre sociologia e marxismo na obra do autor de 

Fundamentos empíricos da explicação sociológica. Esse esforço de reconstrução se 

pautou pela leitura sistemática dos textos teóricos e metodológicos de Fernandes, 

procurando-se perceber a lógica de articulação entre as diferentes dimensões ou 

aspectos de seu pensamento, a disposição entre as suas partes e o todo, de maneira que 

cada um de seus conceitos pudesse ser compreendido dentro de um contexto 

significativo mais amplo, sem o qual seria esvaziado de seu conteúdo e desprovido de 

sentido. A identificação do estilo de pensamento a que pode ser associada a obra 

sociológica de Florestan Fernandes foi avançada mediante, de um lado, a aplicação do 

princípio metodológico da totalidade à leitura de seus principais escritos de cunho 

acentuadamente teórico e, de outro, pela comparação com os tipos ideais, estabelecidos 
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por Mannheim, das concepções de mundo conservadora, liberal e socialista
62

. Além da 

exigência metodológica de compreender as partes pelo todo
63

, utilizou-se o 

procedimento técnico de leitura, recomendado por Mannheim no final de seu ensaio 

sobre a interpretação da Weltanschauung, de partir dos textos em que o pensamento de 

um autor (no caso em questão, de Florestan Fernandes) se revela na sua forma mais 

desenvolvida para remontar às primeiras formulações de suas idéias fundamentais, isto 

é, procedendo-se a uma “tentativa de derivar as variações de significado das formas 

modernas das suas formas em germinação similarmente diferenciadas”
64

 (Mannheim, 

1964: 77). Isso não quer dizer, entretanto, que as configurações mais desenvolvidas do 

pensamento de Florestan Fernandes, localizadas num momento determinado de sua 
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 O estilo de pensamento pode ser tido como um conceito bastante próximo ao de concepção ou visão 

de mundo (Weltanschauung). Pode-se dizer, no entanto, que “estilo de pensamento” se refere ao nível 

lógico de estruturação do raciocínio de um autor, sendo uma noção mais específica, portanto, do que a 

de visão de mundo, a qual procura sintetizar a interdependência das concepções políticas, filosóficas, 

artísticas e científicas de uma dada época histórica ou de grupos sociais. Do mesmo modo que a visão de 

mundo, também os estilos de pensamento estão relacionados às perspectivas dos grupos ou classes 

sociais. Outras especificações conceituais adotadas por Mannheim se referem às noções de “ideologia 

total” e às oposições não excludentes entre “ideologia e utopia”. Esses últimos conceitos dizem respeito 

às dimensões mais propriamente políticas do pensamento de um indivíduo ou dos grupos, classes e 

frações de classe; eles constituem, portanto, especificações e precisões conceituais ainda maiores das 

noções mais gerais e intuitivas de estilo de pensamento e visão de mundo. Para uma explanação 

sistemática dos conceitos de “ideologia total”, “ideologia” e “utopia”, ver Karl Mannheim, Ideologia e 

utopia, op. cit., 1986, p. 90-6 e 216-28. 
63

 Essa exigência, como já foi indicada, se encontra inscrita na noção mannheimiana de estrutura e, ao 

mesmo tempo, nos conceitos de estilo de pensamento e de visão de mundo. Em relação a esta última, a 

Weltanschauung, cuja origem mais remota pode ser buscada no historicismo alemão (Dilthey, 1992), o 

seu princípio metodológico de reconstrução da totalidade, útil às investigações das raízes sociais do 

pensamento, foi incorporada por algumas vertentes do marxismo nas ciências sociais como uma maneira 

de distinguir entre o essencial e o acidental no estudo da vida cultural: “[...] nós cremos que, nas ciências 

humanas, a separação entre o essencial e o acidental só pode ser feita por intermédio da integração dos 

elementos ao conjunto e das partes ao todo. Isso porque, apesar de que não se possa jamais chegar a uma 

totalidade que não seja ela mesma um elemento ou parte, o problema do método nas ciências humanas é 

o da decomposição do dado empírico em totalidades relativas suficientemente autônomas para servir de 

referência a um trabalho científico” (Goldman, 1959: 21). Essa passagem foi retirada das posturas 

metodológicas traçadas num estudo marxista sobre o pensamento de Pascal e o teatro de Racine, no qual 

se aproveita a noção idealista e historicista de visão de mundo num sentido mais especificamente 

sociológico. Toda a argumentação desenvolvida no presente capítulo procura sustentar justamente essa 

possibilidade de utilização empiricamente precisa de conceitos tão gerais e intuitivos como os de estilo 

de pensamento, visão de mundo, ideologia etc., revelando como eles se fazem capazes de elucidar as 

interdependências entre o pensamento e a estrutura social. Para um aproveitamento sociológico da noção 

de Weltanschauung em termos não-marxistas, ver Werner Sombart, “«Weltanschauung», ciencia y 

economía”, in Irving Louis Horowitz (org.), Historia y elementos de la sociología del conocimiento”, 2. 

ed., Buenos Aires, EUDEBA, 1969, v. 2, p. 13-23. 
64

 Na edição inglesa, tem-se: “[...] the attempt to derive the meaningful variations of mature forms from 

similarly differentiated germinal forms” (Mannheim, 1964: 77). 
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trajetória intelectual, fossem o resultado necessário da evolução das características de 

etapas anteriores de seu esforço de construção teórica e metodológica nas ciências 

sociais. Ao se comparar os textos de momentos diferenciados de sua produção 

sociológica, o que se teve em vista foi tão-somente acompanhar as mudanças de seus 

horizontes teóricos e políticos. A simples ordenação cronológica desses textos não 

teria conduzido a um acompanhamento adequado das reorientações intelectuais de 

Florestan Fernandes, pois não se saberia de antemão quais de suas idéias obtiveram 

formulações mais sistemáticas e desenvolvimentos que tenham sido incorporados, de 

modo definitivo, à estrutura de seu arcabouço teórico-conceitual e metodológico. Por 

isso, a reconstrução lógica da estruturação das categorias metodológicas e dos 

conceitos teóricos de Florestan Fernandes, tendo-se como ponto de partida a sua fase 

de maturidade como sociólogo
65

 e ordenando tais categorias e conceitos dos mais 

abstratos aos concretos nos quadros de uma articulação coerente, permitiu traçar a 

própria história de seu pensamento, ao identificar as continuidades e descontinuidades 

de sua obra, os elementos nela definitivamente incorporados ou, ao contrário, os que 

foram abandonados, as potencialidades não realizadas de algumas de suas idéias 

originais, as alternativas e dilemas com os quais se deparou e, por fim, os trabalhos por 

ele deixados inacabados. Essa combinação dialética entre as abordagens lógica e 

histórica, uma presença indireta do marxismo em Mannheim
66

, possibilitou alcançar 

um esboço de reconstituição da estrutura metodológica da sociologia de Florestan 
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 O próprio Florestan Fernandes indica como marco de referência de sua maturidade sociológica a 

redação do ensaio “A reconstrução da realidade nas ciências sociais” (1957). 
66

 O método mannheimiano de “análise das significações” e sua sociologia do conhecimento receberam 

forte influência da dialética de Marx, em especial de sua tentativa de integrar as perspectivas lógica e 

histórica. Para uma caracterização do método dialético sob a forma que ele teria penetrado nas posições 

metodológicas de Mannheim, ver Karl Marx, Para a crítica da economia política, São Paulo, Abril 

Cultural, 1982, p. 3-21; para uma abordagem de como as perspectivas lógica e histórica se combinam, 

em Marx, na reconstrução de totalidades concretas, ver Roman Rosdolsky, Gênese e estrutura de O 

Capital de Marx, Rio de Janeiro, EDUERJ/Contraponto, 2001. 
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Fernandes, representando-a como uma totalidade de múltiplas determinações e 

aspectos interdependentes, cujas tensões e dilemas internos em face das mudanças da 

sociedade estariam na base da explicação de suas reorientações intelectuais no campo 

das ciências sociais brasileiras e latino-americanas. O “método de análise das 

significações” permite justamente essa espécie de reconstrução da estrutura lógica do 

pensamento, a qual – mesmo sem completar a pesquisa mediante a determinação de 

suas relações precisas com contexto social – já possibilita uma caracterização 

sociológica das articulações internas das idéias de um autor mediante a comparação 

com as formas de se configurarem as perspectivas antagônicas dos grupos, classes ou 

das demais categorias sociais. Apenas esse emprego simultâneo dos procedimentos 

sistemático e histórico, embora com certa predominância da reconstrução lógica e 

conceitual, na interpretação dos textos de Florestan Fernandes é que conduziu à 

descoberta de seu estilo social de pensamento, ideologicamente vinculado a uma 

concepção ou visão de mundo socialista. 

Essas seriam as razões que justificam a inversão, operada ao longo de toda a 

pesquisa, na ordem de leitura dos escritos teóricos e metodológicos de Florestan 

Fernandes, não se levando em conta, necessariamente, uma linha cronológica de 

disposição de seus trabalhos aqui objetos de investigação, mas o grau de 

sistematização alcançado nas diferentes etapas de sua sociologia
67

. No entanto, essa 

tentativa de apreender sistematicamente o pensamento teórico de Florestan Fernandes, 

                                                 
67

 A ordenação das leituras dos textos de Florestan Fernandes, elaborada durante o estudo de suas 

perspectivas metodológicas nas ciências sociais, será apresentada no primeiro apêndice deste trabalho, 

ao lado da data original de publicação de cada um de seus respectivos artigos. A redação do texto 

definitivo desta tese de doutorado, entretanto, não seguiu à risca a ordenação disposta no referido 

apêndice, a qual serviu apenas para alcançar os resultados da reconstituição ideológica da sociologia de 

Florestan Fernandes. De valor igualmente decisivo para a definição dos horizontes ideológicos de 

Fernandes foram os exames detidos de suas entrevistas, depoimentos e escritos autobiográficos, também 

a serem listados ao lado dos títulos de seus escritos teóricos e metodológicos. Uma compilação recente 

das principais entrevistas de Florestan Fernandes pode ser encontrada em Amélia Cohn (org.), Florestan 

Fernandes, Rio de Janeiro, Beco do Azougue, 2008. 
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ao se pautar pelo procedimento dialético de análise e síntese de suas categorias 

explicativas e interpretativas, não deixou de considerar os elementos históricos e 

políticos de suas relações com o contexto social inclusivo. Foi justamente a 

possibilidade de alcançar tal interpretação histórico-sistemática da obra sociológica de 

Fernandes que acabou por conduzir ao propósito de compreender o seu projeto de 

síntese teórico-conceitual e metodológica nas ciências sociais, identificando-o pelos 

seus vínculos políticos e ideológicos com um estilo de pensamento simultaneamente 

socialista, radical-popular e anticolonial. A primeira especificação a ser feita consistirá, 

por isso, no que se deve entender a partir de agora por “síntese teórico-conceitual e 

metodológica nas ciências sociais”. Ao longo de todo o trabalho, porém, essa 

expressão chegou a ser substituída simplesmente pela de síntese sociológica. Pode-se 

falar de síntese em Florestan Fernandes porque, de fato, uma de suas grandes 

preocupações foi perceber as diferenças e complementaridade de perspectivas entre os 

cientistas sociais clássicos e modernos. Essa síntese deveria ser a mais rigorosa e 

compreensiva possível, de modo a se tentar evitar pontos de vista parciais, arbitrários 

ou incompletos, mas levando-se em consideração as exigências postas pela 

sistematização teórica, conceitual e das questões metodológicas colocadas pela 

investigação dos múltiplos objetos das ciências sociais. Para Fernandes, os problemas 

de conceituação e construção da teoria não estavam divorciados da escolha dos tipos 

de abordagens metodológicas adequadas às características particulares de cada 

dimensão da realidade histórica e social. Por isso, seu projeto de síntese se pauta, a 

partir da experiência adquirida por ele em suas atividades como pesquisador, pela 

tendência a integrar teorias, conceitos e metodologias, forjando algo novo mediante o 

diálogo nele estabelecido criticamente com as vertentes clássicas e modernas das 

ciências sociais. Por fim, seria preciso esclarecer que, apesar de muitas vezes se ter 
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circunscrito às fronteiras de seus horizontes sociológicos ou se atido à contribuição 

particular de sua especialidade acadêmica para um conhecimento mais vasto sobre o 

mundo histórico-social, a síntese teórico-metodológica avançada por Florestan 

Fernandes não deixou de possuir conseqüências importantes para a totalidade das 

ciências sociais. Esclarecidos esses níveis interdependentes das noções de síntese 

teórico-metodológica nas ciências sociais ou na sociologia, deve-se agora indicar 

como a estrutura lógica da sociologia de Florestan Fernandes, representada pela 

integração entre as divisões da ciência sociológica por ele estabelecidas, poderia ser 

associada, por intermédio de sua oposição política e ideológica ao conservantismo e ao 

liberalismo, a um estilo de pensamento socialista. 

 

Florestan Fernandes: síntese teórica, divisões da sociologia e estilo socialista de 

pensamento 

 

 

 O projeto de síntese teórica de Florestan Fernandes se manifestou em diferentes 

momentos de sua produção sociológica e nos variados aspectos de sua inserção 

intelectual nas ciências sociais. Esse projeto, entretanto, não seria fruto da mera 

reflexão abstrata, teórico-conceitual, meta-científica ou epistemológica; ele está, ao 

contrário, diretamente relacionado a suas experiências concretas na investigação de 

objetos empíricos específicos. Esse seria o caso, por exemplo, de sua incursão teórica 

sobre o método de interpretação funcionalista na sociologia; somente após realizar 

diversas aplicações desse método em relação a objetos de pesquisa bem delimitados, 

como o folclore e a função da guerra na civilização tupinambá (Fernandes, 1970; 

1979b; 1989b), é que se pôde lançar a uma discussão teórica de cunho mais geral e 

sistemático sobre o funcionalismo (Fernandes, 1978c). A tese fundamental de sua 
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síntese teórica e metodológica pode ser resumida na idéia de que as diferentes 

perspectivas interpretativas nas ciências sociais, provenientes dos clássicos, e 

desenvolvidas posteriormente pelos especialistas modernos, não seriam entre si 

excludentes, mas complementares. “[...] os métodos sociológicos de interpretação não 

são incompatíveis entre si nem mutuamente exclusivos” (Fernandes, 1978c: XXI); sob 

seu ângulo de visão, eles seriam, de maneira inversa, “mutuamente interdependentes e 

complementares” (Fernandes, 1978c: XXI). Essa concepção teria levado, por exemplo, 

Florestan Fernandes a afirmar a existência de certa compatibilidade entre a análise 

estrutural-funcional e a abordagem dialética originária de Marx (Fernandes, 1978a: 

104). Mas isso não significava um ecletismo puro e simples, pois Fernandes teve o 

cuidado de ressalvar que cada modelo de explicação na sociologia estava vinculado a 

problemáticas específicas rigorosamente delimitadas a partir de sua pertinência para a 

investigação de certos aspectos do real, bem como a determinados fundamentos 

teóricos e definições conceituais. Por isso ele rejeitava o que considerava como 

“sínteses falsas” ou pouco prováveis, misturando-se elementos totalmente 

incompatíveis. “[...] cheguei à conclusão de que não se pode somar os contrários, 

conciliando Marx e Durkheim (como pretendia Cuvillier) ou Marx e Max Weber 

(como sustentava Freyer)
68

” (Fernandes, 1980c: 173). Os modelos lógicos da 

                                                 
68

 Em A condição de sociólogo, também iria ponderar: “Uma das coisas que me incomodava no ensino 

europeu [por ele recebido na USP] era o seu caráter eclético, culminando sempre numa síntese falsa. Por 

exemplo, só para ter uma idéia: Cuvillier procura estabelecer uma síntese entre Marx e Durkheim, como 

Hans Freyer sugere uma síntese entre Marx e Max Weber. O estudo que fiz de Marx e Engels levou-me 

à conclusão de que não se podia fundir pensamentos que são opostos. Seria muito mais fecundo procurar 

a razão de ser de sua diferença específica. Eu começava a enfrentar, assim, a questão de saber qual é a 

contribuição teórica específica de Durkheim, de Marx, de Max Weber etc. E por aí, tentei descobrir as 

respostas que me iriam conduzir, mais tarde, à identificação dos modelos de explicação sociológica, 

seus fundamentos lógicos e empíricos, suas conseqüências para a divisão dos campos fundamentais da 

sociologia etc.” (Fernandes, 1978a: 15). As tentativas de síntese entre Marx e Durkheim, de um lado, e 

Marx e Max Weber, de outro, mencionadas por Florestan Fernandes, podem ser encontradas, 

respectivamente, em Armand Cuvillier, Introdução à sociologia, São Paulo, Companhia Editora 

Nacional, 1979[1936] e Hans Freyer, La sociología, ciencia de la realidad, Buenos Aires, Editorial 

Losada, 1944. 
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explicação sociológica deveriam ser analisados em suas especificidades e integrados 

em conformidade com suas reais possibilidades teóricas, práticas, metodológicas e 

conceituais. De outro lado, para Fernandes, a questão da síntese não se equacionava 

tão-somente como um problema teórico, mas dependia diretamente das condições 

favoráveis de aproveitamento prático do conhecimento produzido pelas ciências 

sociais. Num texto de 1965, intitulado “A unidade das ciências sociais e a 

antropologia”, o nosso autor argumenta que, para as “perspectivas de síntese” entre as 

distintas ciências sociais especializadas (a sociologia, a antropologia, a história, a 

economia etc.) superarem suas limitações de se confinarem a “certas faixas de 

cooperação interdisciplinar” seria necessário que “se criassem meios institucionais de 

colaboração dos cientistas sociais na solução dos problemas humanos” (Fernandes, 

1974: 221). Essa idéia não foi por ele abandonada após sua radicalização socialista a 

partir da década de 1970, pois a possibilidade de uma síntese teórica e metodológica 

entre os diferentes modelos de explicação sociológicos passa a ser encarada em estreita 

conexão com os movimentos históricos de desagregação da ordem social capitalista e 

com a práxis revolucionária de construção do futuro em direção a uma sociedade sem 

classes, isto é, comunista (Fernandes, 1980a). A síntese sociológica de Florestan 

Fernandes esteve, portanto, sempre vinculada a um “padrão integrativo de trabalho 

científico”
69

, caracterizado pela associação entre os objetivos teóricos, práticos e 

empíricos de produção do conhecimento nas ciências sociais mediante a diminuição da 

distância entre a construção do saber e a transformação social. 

 Esses dois elementos, os da complementaridade de perspectivas entre os 

modelos básicos de explicação e da integração entre pesquisa, teoria e aplicação nas 

                                                 
69

 Uma discussão mais ampla desse padrão integrativo de ciência pode ser encontrada em Florestan 

Fernandes, A sociologia no Brasil, Petrópolis, Vozes, 1980, “O padrão de trabalho científico dos 

sociólogos brasileiros”, p. 71-6. 
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ciências sociais (Fernandes, 1980c: 75), são fundamentais para entender o esforço de 

sistematização, avançado por Florestan Fernandes, das divisões e principais problemas 

da sociologia. De fato, os resultados alcançados por Fernandes nesse terreno 

constituem sua maior contribuição às tentativas de síntese entre as diferentes correntes 

clássicas e modernas das ciências sociais. De igual modo, a interdependência entre os 

seis campos fundamentais delineados por Fernandes – as sociologias geral (ou teórica), 

sistemática, comparada, descritiva, diferencial (ou histórica) e aplicada – resume o 

essencial da estrutura lógica, teórico-conceitual, prática e metodológica de seu 

pensamento sociológico e de suas posições mais abrangentes no conjunto das ciências 

sociais. Ao se analisar, portanto, os vínculos recíprocos entre as seis divisões da 

sociologia se poderá perceber em que medida a estruturação das categorias 

metodológicas de Florestan Fernandes e suas posturas teóricas nas ciências sociais se 

assemelham às principais características do estilo de pensamento socialista. Para tanto, 

será indispensável traçar as questões centrais colocadas por Fernandes em sua proposta 

de síntese sociológica e, ao mesmo tempo, indicar como as soluções por ele aventadas 

se opõem aos caracteres mais decisivos dos estilos de pensamento antagônicos à visão 

de mundo socialista, o conservantismo e o liberalismo democrático-burguês. Os 

problemas enfrentados por Florestan Fernandes, a partir de sua delimitação das 

divisões da sociologia, diziam respeito às possibilidades de integrar, no conhecimento 

produzido no âmbito das ciências sociais, os aspectos teóricos e empíricos, os 

procedimentos de análise e síntese na reconstrução da realidade social, as dimensões 

sincrônicas e diacrônicas dos processos de pesquisa voltados para a reconstituição do 

mundo histórico-social, as perspectivas do sujeito-investigador e as exigências da 

objetividade científica, teoria e aplicação, estrutura e história e, por fim, indivíduo e 

sociedade. Além desses dilemas, pertencentes às origens históricas e intelectuais da 
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sociologia, a síntese teórica e metodológica proposta por Fernandes também se impôs 

a problemática da unificação – até onde ela se fizesse provável diante das limitações de 

cada uma das especialidades acadêmicas – das ciências sociais. As respostas de 

Florestan Fernandes para tais questões refletem suas orientações no tocante à 

sistematização da sociologia nos quadros das demais ciências sociais, como também 

seriam capazes de verificar se haveria afinidades entre a estrutura de seu pensamento 

teórico e as metodologias de raciocínio ou modos de apreensão da realidade social 

típicos das ideologias socialistas. 

 O intento de sistematizar teoricamente as divisões da sociologia, de modo a 

relacioná-la com o conjunto das ciências sociais, representou na verdade uma 

preocupação dos clássicos. Esse seria o caso, por exemplo, de Durkheim, o qual 

recorreu à analogia com a ciência biológica para dividir e ordenar os campos da 

sociologia em “Morfologia Social (estudo da „forma exterior e material das 

sociedades‟), Fisiologia Social (estudo das „funções vitais das sociedades‟) e 

Sociologia Geral („a parte filosófica da ciência‟)”
70

 (Fernandes, 1976b: 21). Apesar de 

reconhecer a importância de tais tentativas de sistematização das áreas de investigação 

da sociologia baseadas na analogia com outras disciplinas (a Lógica, a Química, a 

Física, a Biologia etc.), pois elas teriam tido o “mérito de oferecer algumas diretrizes 

gerais aos trabalhos de investigação empírico-indutivos” (Fernandes, 1976b: 21), 

acreditava Florestan Fernandes que as divisões de uma ciência particular deveria 

obedecer a seus próprios critérios específicos: 

“Vários sociólogos, depois de Durkheim, tentaram ordenar os campos da 

Sociologia em bases mais seguras, procurando evitar as implicações negativas, 

que poderiam advir de analogias com outras ciências, e explorar critérios de 

                                                 
70

 Para uma explicação mais geral dessas divisões da sociologia, ver Émile Durkheim, “Divisões da 

Sociologia: as ciências sociais particulares”, in José Albertino Rodrigues (org.), Durkheim, 9. ed., São 

Paulo, Ática, 2001, p. 41-5. 
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classificação de significação sociológica patente (como Tönnies, Geiger, 

Gurvitch, Ginsberg, etc.)” (Fernandes, 1976b: 21-2). 

 

 A seu ver, contudo, uma das tentativas mais frutíferas de sistematização da 

sociologia seria proposta por Karl Mannheim, a qual “consiste em pôr em evidência a 

natureza das diferentes possibilidades metodológicas de observar e interpretar 

sociologicamente os fenômenos sociais” (Fernandes, 1976b: 22). Mannheim distingue 

três campos da sociologia, cada um deles dispondo de maneiras próprias de abordagem 

metodológica da realidade social: a Sociologia Sistemática ou Geral; a Sociologia 

Comparada; e a Sociologia Estrutural
71

. A primeira, a sociologia sistemática, lidaria 

com os caracteres universais existentes em quaisquer tipos de sociedade, voltando-se 

para a descoberta dos “elementos básicos dos fenômenos sociais” e para a formulação 

dos “conceitos fundamentais” da disciplina, aplicáveis nas diversas situações sociais 

concretas; a sociologia comparada, por sua vez, procura perceber como as condições 

universais, seus fatores e efeitos, descobertos pela sociologia sistemática variam nas 

manifestações dos fenômenos sociais ao longo da história das diversas sociedades (ou 

seja, “ela suplementa a análise abstrata da Sociologia Sistemática, oferecendo-lhe um 

sistema de referência empírica, pelo qual suas descobertas podem ser validadas ou 

invalidadas”); por fim, caberia à sociologia estrutural “investigar, concretamente, as 

constelações constituídas pelos elementos básicos da sociedade, nas diferentes 

manifestações históricas assumidas por ela” (Fernandes, 1976b: 22). Esta última, a 
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 Uma visão mais detalhada desta proposta de divisão e sistematização dos campos da sociologia pode 

ser buscada em Karl Mannheim, Ensayos sobre sociología y psicología social, op. cit., 1963, “El lugar 

de la sociología”, p. 215-29. O referido texto de Mannheim data de 1936, sendo esta a influência mais 

imediata de Florestan Fernandes em sua sistematização dos campos da sociologia. Outro precursor 

importante, a esse respeito, seria Ferdinand Tönnies, o qual subdividiu a ciência sociológica entre os 

campos da sociologia pura, “sistema de conceitos a priori, cum fundamento in re, embora sem possuir, 

por isto, um caráter empírico-indutivo”, da sociologia aplicada, necessária como “forma de valorização 

e adequação de conceitos estáticos” e da sociografia, “disciplina meramente descritiva” voltada para a 

“análise empírico-indutiva dos conteúdos da experiência” (Fernandes, 1978c: 86). Sobre essa última 

proposta de divisão da sociologia, ver Ferdinand Tönnies, Principios de sociología, México, Fondo de 

Cultura Económica, 1942[1931], p. 349. 
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sociologia estrutural, estaria dividida entre sociologia estrutural estática, “na qual os 

fatores sociais são considerados em condição de equilíbrio”, e sociologia estrutural 

dinâmica, “na qual os fatores sociais são vistos em termos dos efeitos antagônicos que 

eles produzem” (Fernandes, 1976b: 22). Em outras palavras, a sociologia estrutural 

seria responsável pelo exame dos fenômenos de estrutura social que se reproduzem de 

forma dinâmica ou se transformam irreversivelmente durante as etapas de 

desenvolvimento dos “sistemas sociais globais” (Fernandes, 1976b: 22-3). Por 

exemplo, a passagem do sistema feudal para o sistema capitalista ou mesmo as 

mudanças verificadas ao longo do tempo no interior de cada sistema social global, 

como a transição do capitalismo competitivo para o monopolista. Apesar de valorizar 

essa classificação de Mannheim como a “primeira tentativa especificamente 

sociológica de delimitação dos campos da Sociologia”, pois baseada nos parâmetros 

metodológicos próprios da disciplina, Fernandes iria identificar nela quatro ordens de 

inconsistências, decorrentes não do “critério classificatório escolhido”, porém de “sua 

aplicação defeituosa” (Fernandes, 1976b: 23). As restrições de Florestan Fernandes à 

classificação de Mannheim foram por ele resumidas nos seguintes termos, os quais 

serão úteis para compreender seu próprio trabalho de divisão da sociologia: 

“A mais importante delas diz respeito à maneira de definir os campos 

respectivos de cada subdivisão, tomando em conta as gradações que vão da 

análise abstrata e axiomática à análise empírico-indutiva dos fenômenos sociais. 

Essa orientação já fora seguida antes, especialmente por Tönnies, mas traduz 

uma relativa incompreensão dos recursos atuais da investigação sociológica. 

Desde a década de 20, mais ou menos, os investigadores que lidam com os 

problemas da Sociologia Sistemática vêm trabalhando com técnicas puramente 

indutivas e prescindem da comparação como critério de verificação empírica de 

seus conceitos ou resultados (Znaniecki). Por sua vez, a Sociologia Comparada 

possui problemas próprios, sendo desnecessário apelar para suas relações com a 

Sociologia Sistemática para justificá-la. Outra crítica que se pode fazer a 

Mannheim refere-se à qualificação da Sociologia Estrutural. Em todos os 

campos da Sociologia o sociólogo lida com fenômenos de estrutura. O que varia 

é o ponto de vista do qual tais fenômenos são descritos e interpretados. Isso cria 

a necessidade de encontrar uma designação mais precisa para a última 
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subdivisão da Sociologia. Por fim, uma terceira crítica apanha uma lacuna 

surpreendente: Mannheim deixou de lado os problemas da aplicação, que deram 

origem a uma disciplina sociológica especial, a Sociologia Aplicada, 

amplamente reconhecida nos círculos acadêmicos. Isso parece surpreendente 

porque Mannheim contribuiu, mais que qualquer outro sociólogo moderno, para 

a formação de uma teoria sociológica das técnicas de intervenção racional nos 

processos sociais” (Fernandes, 1976b: 23). 

 

 Essas considerações críticas das classificações de Tönnies e Mannheim 

constituíram os pontos de partida para que Florestan Fernandes propusesse sua própria 

sistematização dos campos fundamentais da sociologia. Ele a subdividiu em seis 

campos fundamentais, sem atribuir-lhes uma ordem fixa de prioridade, de importância 

ou valor: a sociologia geral (ou teórica), a sociologia sistemática, a sociologia 

comparada, a sociologia descritiva, a sociologia diferencial (ou histórica) e a 

sociologia aplicada. Essa ordenação foi resultado do esforço de interpretação avançado 

no presente trabalho, não podendo ser atribuída diretamente a Florestan Fernandes, o 

qual deixou apenas indicações gerais de como os seis campos por ele delimitados 

poderiam ser dispostos numa seqüência lógica particular. Ele descarta, por outro lado, 

como desprovidas de fundamentação metodológica as classificações com base nas 

chamadas sociologias especiais (sociologia econômica, jurídica, moral, religiosa, do 

conhecimento, da cultura etc.), que se poderiam multiplicar indefinidamente
72

. O 

essencial a enfatizar, porém, é que Florestan Fernandes se atém a um critério 
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 “[...] nada se disse sobre as chamadas „sociologias especiais‟, como a Sociologia Econômica, a 

Sociologia Moral, a Sociologia Jurídica, a Sociologia do Conhecimento, etc. A rigor, essa designação é 

imprópria. Como acontece em qualquer ciência, os métodos sociológicos podem ser aplicados à 

investigação e à explicação de qualquer fenômeno social particular sem que, por isso, deva-se admitir a 

existência de uma disciplina especial, com objeto e problemas próprios! Essa tendência teve razão de ser 

no passado, enquanto pairavam dúvidas sobre as questões essenciais, relativas ao objeto da Sociologia, à 

natureza da explicação sociológica e às técnicas de investigação, recomendáveis no estudo sociológico 

dos fenômenos sociais. Ela simplificava o trabalho dos especialistas, confinando o âmbito da discussão 

de questões metodológicas e do significado de suas contribuições. Como nos sugere o estudo de 

Mannheim, sobre a Sociologia da Consciência, essa expressão conserva, atualmente, um sentido 

figurado, pois a investigação de um fenômeno particular com freqüência envolve o recurso simultâneo 

às abordagens sociológicas fundamentais. Sob outros aspectos, o uso mais ou menos livre de tais 

expressões facilita a identificação do teor das contribuições, simplificando, assim, as relações do autor 

com o público. Isto parece ser suficiente para justificar o emprego delas, já que carecem de sentido 

lógico os intentos de subdividir, indefinidamente, os campos da Sociologia” (Fernandes, 1976b: 29-30). 
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estritamente sociológico e metodológico de classificação, seguindo as linhas gerais já 

indicadas por Tönnies e Mannheim. Por isso, para ele, cada subdivisão da sociologia 

correspondia às diferentes problemáticas da disciplina, apresentando soluções teóricas, 

empíricas e metodológicas diversas para a focalização dos múltiplos aspectos da 

realidade social. No presente capítulo, não se procederá a uma exposição mais detida 

de cada uma dessas seis subdivisões, para o que seria necessário definir antes o que 

Florestan Fernandes entendia por ciência sociológica. No entanto, essa definição só 

será explanada na segunda parte do trabalho, daí um detalhamento maior das 

subdivisões da sociologia estabelecidas por Fernandes ter sido reservado para o 

capítulo final de toda a tese. O momento agora, já se sabe, será o de evidenciar como 

os vínculos recíprocos e as interdependências entre os seis campos da sociologia 

podem expressar as raízes ideológicas de Florestan Fernandes, identificadas pela sua 

visão de mundo socialista e anticolonial. Essa tarefa será empreendia, aqui, mediante 

uma comparação direta entre a estruturação dos seis campos fundamentais da 

sociologia avançada por Florestan Fernandes e os tipos ideais mannheimianos dos 

estilos de pensamento conservador, liberal-democrático e socialista. 

 Os estilos de pensamento possuem, como se procurou aqui assinalar diversas 

vezes, maneiras específicas de organizarem a descrição e interpretação da realidade 

social, alcançando-se diferentes soluções para os problemas de integração entre teoria 

e empiria, análise e síntese, sincronia e diacronia, perspectiva do sujeito-investigador e 

objetividade científica, teoria e prática, estrutura e história, indivíduo e sociedade. Em 

outros termos, as mesmas questões e dilemas enfrentados por Florestan Fernandes na 

sua proposta de sistematização da sociologia. Os tipos de solução que ele conseguiu 

avançar para tais questões, os quais concorreram para a estruturação de suas posições 

teóricas e metodológicas nas ciências sociais, refletem sua visão de mundo. A hipótese 
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geral de todo o trabalho – vale a pena lembrar mais uma vez – foi a de que seu estilo 

de pensamento se vincula ao socialismo, embora possa ter assimilado e reelaborado, 

sempre num estado de tensão construtiva, as exigências metodológicas do 

conservantismo e do liberalismo. Nesse sentido, seria oportuno mencionar que o 

próprio problema da síntese de teorias antagônicas teve, no pensamento sociológico de 

Florestan Fernandes, uma inspiração imediata na perspectiva socialista do método 

dialético de reconstrução histórica de Marx. Ao investigar as leis de desenvolvimento 

do modo de produção capitalista em sua forma de manifestação mais avançada, na 

Inglaterra do século XIX, Marx se valeu do estudo da teoria econômica da época, 

realizando a crítica ideológica de suas categorias de compreensão da realidade e 

incorporando várias contribuições intelectuais díspares, como a dialética hegeliana, o 

socialismo utópico, a historiografia burguesa que lhe foi coeva
73

 e uma gama 

surpreendente de material empírico inédito pesquisado nos arquivos e bibliotecas. É 

certo que essa perspectiva de síntese, nos horizontes teóricos de Marx (e também de 

Engels), resultou de sua “posição radical” no movimento comunista (Fernandes, 

1989e: 18), mas ela seria, ao mesmo tempo, uma conseqüência lógica de seu método 

histórico de reconstrução de totalidades concretas. Num artigo intitulado “O problema 

do método na investigação sociológica”
74

, de 1947, Florestan Fernandes pôde sugerir 
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 “[...] não me cabe nem o mérito de ter descoberto a existência das classes na sociedade moderna, nem 

o da luta delas entre si. Historiadores burgueses já tinham exposto muito antes de mim o 

desenvolvimento histórico dessa luta das classes, e economistas burgueses tinham exposto a anatomia 

econômica das mesmas. O que eu trouxe de novidade foi demonstrar: 1. que a existência das classes 

está ligada a determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção; 2. que a luta de classes 

conduz necessariamente à ditadura do proletariado; 3. que esta mesma ditadura constitui apenas a 

transição para a superação de todas as classes e para uma sociedade sem classes” (Marx, 1983: 442-3). 
74

 Esse artigo pode ser considerado a principal base teórica da síntese sociológica de Florestan 

Fernandes. Ele provém de uma polêmica com Luiz de Aguiar Costa Pinto, relativa às oposições 

irredutíveis entre a “sociologia marxista” e a “sociologia acadêmica”. Dada a importância fundamental 

desse texto para a compreensão do pensamento teórico de Florestan Fernandes, ele será detidamente 

analisado em dois momentos: o primeiro, na presente seção deste capítulo, sobre as relações entre a 

perspectiva socialista e as divisões da sociologia de Florestan Fernandes, e o segundo na quarta parte do 

trabalho, quando forem examinadas as suas relações metodológicas com o marxismo. 
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como a síntese dialética de “teorias antagônicas” construída por Marx representou uma 

conquista de seu método de reconstrução histórica: 

“[...] como realizar, empregando o método dialético, a crítica da Economia 

Política? Dois caminhos estavam abertos à investigação; um dependia da 

elaboração histórica, outro da elaboração lógica. De um lado, a farta bibliografia 

disponível expunha as relações econômicas da sociedade capitalista sob a forma 

de desenvolvimento no tempo, como um processo completo, a partir das 

relações mais simples até às relações mais complexas. A investigação científica 

podia captar, assim, as relações econômicas empiricamente agrupadas em 

categorias distintas, em estado de ordenamento lógico. Doutro lado, o 

encadeamento lógico tem o mérito de suprimir o contingente, de eliminar o 

supérfluo da cadeia real dos acontecimentos históricos. Daí a necessidade de 

escolher o „approach‟ lógico. As modificações introduzidas na dialética 

hegeliana resolviam satisfatoriamente o problema, pois conduziam à 

identificação do método lógico com o método histórico, despojado porém „de 

sua forma histórica e dos fatos fortuitos discrepantes‟. Marx podia então reunir a 

documentação esparsa sobre o sistema econômico, fornecida pelos filósofos 

antigos e contemporâneos, e a contribuição sistemática dos economistas 

europeus e norte-americanos, a partir dos mercantilistas e dos fisiocratas. 

Abandonando a via analítica dos seus predecessores, empregou a síntese em 

larga escala, pois considerava-a o „método cientificamente exato‟; somente ela 

fornecia uma reconstrução da realidade empírica, elaborada na base de um 

amplo conhecimento analítico e apresentada ao pensamento „como resultado, 

não como ponto de partida‟. Em linguagem etnológica, pode-se dizer que Marx 

dispunha de um método de reconstrução histórica, por meio do qual pôs-se em 

condições de estabelecer as fases do desenvolvimento da economia capitalista 

nas sociedades européias. Qualquer contribuição anterior adquiria sentido 

em função desta finalidade, sendo surpreendente o número de teorias 

antagônicas aproveitadas por Marx” (Fernandes, 1976b: 412-3) (grifos 

meus). 

 

 O esforço de síntese sociológica em Florestan Fernandes deteve, portanto, uma 

influência socialista direta a partir de Marx. Isso torna compreensível a afirmação do 

nosso autor, segundo a qual um sociólogo, principalmente se ele se considera um 

“sociólogo marxista”, deveria extrair, do conjunto das “teorias antagônicas” e díspares 

entre si, uma contribuição positiva ao refinamento metodológico e conceitual da 

sociologia. De um ponto de vista marxista estreito, dogmático, seria estranha tal 

recomendação avançada por Fernandes a partir do paralelo que ele irá construir, no 

campo da sociologia, em relação a Marx na economia política. Do mesmo modo que 
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este último soube combinar “teorias antagônicas”, os cientistas sociais modernos 

também deveriam aprender a recolher, das múltiplas e opostas entre si correntes de 

pensamento, o conteúdo positivo indispensável ao refinamento metodológico de cada 

uma das disciplinas especializadas: 

“Para um sociólogo hodierno, especialmente para um sociólogo marxista, como 

se preza de ser [referência a Costa Pinto], o problema consiste na revisão crítica 

dos fundamentos teóricos da Sociologia. Seria preciso extrair, das teorias 

sociológicas „acadêmicas‟, „pós-acadêmicas‟, „marxistas‟, „para-marxistas‟, 

„antimarxistas‟, „conservadoras‟, etc., o conteúdo positivo representado na 

contribuição concreta de cada uma para o desenvolvimento da Sociologia como 

ciência” (Fernandes, 1976b: 413). 

 

 A exigência de uma síntese teórica, prática e metodológica, a mais rigorosa 

possível em termos da objetividade do conhecimento científico, seria uma herança do 

pensamento socialista de orientação marxista. Essa herança irá se refletir em diversos 

aspectos da estrutura teórica da obra sociológica de Florestan Fernandes, a partir dos 

quais poderão ser encontradas afinidades entre sua construção metodológica nas 

ciências sociais e o estilo socialista de pensamento. A sua síntese das vertentes 

clássicas e modernas da sociologia, por exemplo, iria procurar estabelecer uma relação 

recíproca entre teoria e prática de modo muito semelhante ao de uma metodologia 

socialista de raciocínio, procurando diminuir o “intervalo técnico” entre a produção do 

conhecimento e sua aplicação prática na realidade. Ao contrário das ideologias 

conservadora e liberal-democrática, como aponta não só Florestan Fernandes
75

, mas 

também Mannheim (1986: 143-72), o socialismo não propôs uma separação estanque 
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 Florestan Fernandes atribui a Comte a noção de “intervalo técnico” ou político: “Nas idéias que ele 

[Comte] elaborou, até uma concepção tão capital quanto à de intervalo técnico chegou a ser explorada, 

para explicar feições especiais do uso social dos conhecimentos científicos pelo homem” (Fernandes, 

1974: 296). Essa noção representava a distância entre a obtenção do conhecimento e sua aplicação na 

realidade, sendo uma característica do pensamento conservador o aumento considerável desse intervalo 

e a do socialismo, a sua diminuição ao mínimo possível: “Os que pretendiam aproveitar os 

conhecimentos sociológicos em manipulações conservadoras ou reformistas, a exemplo de Malthus ou 

de Comte, respectivamente, julgavam indispensável a escolha de intervalos mais ou menos 

consideráveis. Os que aspiravam colocar aqueles conhecimentos a serviço da revolução social, ao 

contrário, tendiam a recomendar um intervalo mínimo, a exemplo de Proudhon ou de Marx, com amplas 

perspectivas para o mútuo aproveitamento da teoria e da prática” (Fernandes, 1976b: 280-1). 
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entre a teoria e a prática, mas a íntima imbricação entre ambas. As divisões da 

sociologia estabelecidas por Fernandes propõem, de maneira análoga, um verdadeiro 

continuum entre as dimensões teóricas e práticas da produção do conhecimento nas 

ciências sociais. Esse foi o motivo de se ter ordenado, aqui, os campos da sociologia 

elaborados por Florestan Fernandes de acordo com suas possibilidades práticas. Sob tal 

prisma, as sociologias geral (ou teórica) e sistemática deteriam um potencial de 

aplicação nulo ou quase-nulo, mas seriam imprescindíveis para construir a 

fundamentação epistemológica e filosófica, no caso da primeira, e conceitual, no caso 

da segunda, da própria ciência sociológica; em seguida, viriam as sociologias 

comparada e descritiva, cujas potencialidades práticas, graças ao uso predominante 

nelas do estrutural-funcionalismo, ficariam mais restritas aos propósitos reformistas de 

controle do planejamento
76

; por fim, as potencialidades máximas de junção entre teoria 

e prática podem ser encontradas na sociologia diferencial e na aplicada, em grande 

parte pela influência direta do marxismo exercida sobre elas (Fernandes, 1976b: 112; 

1978a: 81-2; 1980a: 124-7). De igual modo, os diferentes campos da sociologia se 

prestariam a propósitos práticos diversos, segundo as características de suas 

modalidades específicas de conhecimento, a exemplo da sociologia diferencial, que 

serviria ao delineamento da “estratégia dos planos” e da sociologia comparada, 

vinculada ao desenvolvimento tático dos planos (Fernandes, 1978a: 107). A despeito 

dessa pluralidade de objetivos práticos, a qual dificulta uma comparação em escala 

linear, os campos da sociologia de Florestan Fernandes podem ser ordenados, como se 
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 “[...] a análise funcional aparece mais ao nível dos problemas com que se defronta o sociólogo na 

sociologia descritiva e na sociologia comparada” (Fernandes, 1978a: 102); “[...] quando se trata da tática 

dos planos, aí a análise estrutural-funcional é que vem a ser importante, porque todo o assessoramento e 

toda a verificação dos resultados e a própria alteração dia a dia dos planos de intervenção, como a 

adequação deles seja às transformações ocorridas, seja às tentativas de superação das transformações 

frustradas, tudo vem a depender de análises que são feitas na base das relações de concomitância” 

(Fernandes, 1978a: 107). 
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está fazendo agora, a partir daqueles de menor nível de aplicação na realidade em 

direção aos que potencialmente possuiriam maiores chances de aproveitamento pelos 

movimentos sociais de conservação ou de transformação da sociedade, pois o 

“intervalo técnico” diminuiria progressivamente na passagem de uma das subdivisões 

para as demais. Por isso, pode-se afirmar com segurança que, quanto a esse aspecto da 

interdependência entre teoria e prática, a sociologia de Florestan Fernandes – a partir 

da ordenação lógica e sistemática de seus campos fundamentais – apresenta uma 

configuração estrutural que vai da sociologia geral (ou teórica), passando 

sucessivamente pelas sociologias sistemática, comparada, descritiva e diferencial (ou 

histórica) até a sociologia aplicada, numa seqüência que revela in crescendo as 

potencialidades de utilização construtiva do saber sociológico na alteração da realidade 

a partir de cada uma das suas seis subdivisões. 

 Esse não seria o único critério possível de sistematização dos campos 

fundamentais da sociologia. Aliás, Florestan Fernandes não chegou, de fato, a definir 

critérios particulares de ordenação das suas seis subdisciplinas sociológicas, a não ser a 

sua afirmação geral de que se tratava de uma divisão estabelecida por diferenças de 

metodologia na abordagem dos fenômenos sociais. No entanto, sua recomendação foi 

a de que, na avaliação das distintas teorias sociológicas, um bom caminho científico 

seria a utilização simultânea de um “maior número possível de critérios”. Tecendo 

críticas a Costa Pinto, o qual se utilizou apenas do critério das “relações entre teoria e 

prática”, ele iria dizer: 

“Se não me engano, as conclusões desta discussão mostram que a avaliação dos 

resultados das teorias sociológicas distintas deve ser feita à luz de vários 

critérios. Preocupado com certa ordem de problemas de ação, Costa Pinto 

restringe-se a dois apenas: as relações de teoria e prática. Considerando-se a 

questão desse modo, sempre é possível atribuir a uma das teorias um 

refinamento maior em relação às outras. Mas, suponhamos que, usando o 

mesmo processo, mudássemos o par de critérios, escolhendo como pedra de 
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toque ou o grau de particularização e de generalização ou o conhecimento maior 

ou menor das esferas estáveis da organização social. Então, seria preciso 

inverter a hierarquia das teorias sociológicas que ele estabelece, pelo menos 

implicitamente, em favor de teorias relegadas ao segundo plano. Em todo caso, 

a questão de saber se o sociólogo tem o direito de proceder desta forma oferece-

se à discussão. Parece que uma boa norma científica seria a combinação do 

maior número possível de critérios, como condição para o aproveitamento 

máximo das contribuições parciais das várias teorias sociológicas” (Fernandes, 

1976b: 421). 

 

 Essa seria, em última instância, a razão pela qual Florestan Fernandes não se 

preocupou em atribuir uma ordem fixa a seus campos da sociologia. A seu ver, não 

haveria como escolher uma teoria sociológica dentre outras, representando-a como a 

única verdadeira: “[...] em face do desenvolvimento da Sociologia, a alternativa de 

escolher como verdadeira ou exclusiva uma ou outra orientação metodológica – a de 

Marx ou a de Durkheim – corresponderia a uma falácia” (Fernandes, 1976b: 420-1). A 

alternativa de ordenação apresentada neste trabalho, embora baseada nas sugestões de 

Florestan Fernandes, se deveu a uma atividade interpretativa a partir do 

estabelecimento de critérios combinados. Isso não impede que outras propostas, 

igualmente prováveis, de ordenação de seus campos fundamentais da sociologia 

venham a ser sugeridas por outros pesquisadores. Além do critério das relações entre 

teoria e prática, foram introduzidas as temáticas correlacionadas das relações entre 

teoria e empiria, análise e síntese, sincronia e diacronia, estrutura e história, indivíduo 

e sociedade e, por fim, perspectiva social do sujeito e objetividade científica. No que 

se refere a esses múltiplos critérios, eles também permitem identificar as afinidades 

entre a constelação teórica do pensamento de Florestan Fernandes e sua visão de 

mundo socialista. 

 Uma das grandes preocupações de Florestan Fernandes, em sua síntese 

sociológica, seria integrar os processos de investigação empírica e os processos de 

interpretação. Esses últimos corresponderiam aos modelos de explicação das 
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sociologias sistemática, comparada e diferencial, respectivamente associados aos 

nomes de Weber, Durkheim e Marx. Por sua vez, os processos de investigação 

correspondiam ao modelo de reconstrução da realidade social existente na sociologia 

descritiva, cujas influências maiores, para Fernandes, seriam as pesquisas 

monográficas de Le Play e a Escola de Chicago. Na opinião de nosso autor, havia uma 

dissociação, na fase de desenvolvimento da sociologia de sua época, entre os métodos 

técnicos de investigação nas ciências sociais e os seus procedimentos explicativos, a 

qual precisaria ser superada para se alcançar um maior nível de integração entre os 

campos fundamentais por ele definidos. “Enquanto subsistir a atual separação entre os 

métodos „técnicos‟ (de investigação) e os métodos „lógicos‟ (de interpretação), será 

impossível estabelecer uma comunicação orgânica entre a pesquisa empírica 

sistemática e a teoria, nos vários campos da Sociologia” (Fernandes, 1976b: 42). De 

igual modo, havia também uma nítida separação entre os procedimentos de inferência 

quantitativa e os de inferência qualitativa na Sociologia
77

. Em A reconstrução da 

realidade nas ciências sociais (1978c[1957]), Fernandes iria se propor a traçar 

soluções provisórias que ajudassem nas tentativas futuras de resolver a separação ainda 

hoje existente entre o que ele concebia por “pesquisa empírica sistemática” e o 

desenvolvimento teórico da sociologia. A seu ver, esta disciplina já tinha alcançado, 

até meados do século XX, um considerável avanço no estabelecimento dos modelos 

lógicos de explicação (Fernandes, 1976b: 35), tornando-se agora urgente a tarefa de 

integrar o nível interpretativo ao da investigação empírica, sem que o levantamento 

dos dados não fosse considerado uma atividade estranha à construção da teoria. Apesar 

de ter dominado dimensões mais amplas da história da sociologia, demonstrando 
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 Para conhecer as tentativas avançadas por Florestan Fernandes na superação da disjunção entre as 

inferências quantitativas e qualitativas na sociologia, ver a segunda parte de Fundamentos empíricos da 

explicação sociológica, 3. ed., Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 1978, p. 119-59. 
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grande erudição no conhecimento dos principais clássicos e modernos das ciências 

sociais, Florestan Fernandes concentrou a exposição dos três modelos centrais da 

explicação sociológica em torno dos nomes de seus representantes máximos, Weber, 

Durkheim e Marx: 

“[...] os três principais métodos de interpretação, que vêm sendo explorados 

construtivamente, lidam com problemas teóricos próprios e com os materiais 

empíricos que permitem resolvê-los. O método de compreensão, cuidando dos 

problemas pertinentes à socialização e às bases sociogenéticas da interação 

social, permite abstrair as variáveis operativas de um campo a-histórico 

[Weber]; o método objetivo (ou genético-comparativo), focalizando os 

problemas ontogenéticos e filogenéticos colocados pela classificação das 

estruturas sociais, permite abstrair as variáveis operativas, combinadas em 

constelações nucleares mutáveis, de um campo supra-histórico [Durkheim]; e o 

método dialético, tratando das relações existentes entre as atividades 

socialmente organizadas e a alteração dos padrões da ordem social, que caem na 

esfera de consciência social, permite abstrair as variáveis operativas de um 

campo histórico [Marx]” (Fernandes, 1978c: 34-5). 

 

 Cada um desses três modelos detinha suas fundamentações empíricas 

específicas, sendo necessária a construção dos processos e técnicas de investigação que 

lhes fossem adequados
78

. O problema consistia, no entanto, em como passar dos 

processos e técnicas para os modelos de explicação, ou vice-versa. Levando-se em 

conta a existência de inúmeros processos e técnicas (históricos, estatísticos, 

monográficos e etnográficos), um mesmo modelo de explicação poderia combinar 

diferentes processos e técnicas? Como poderiam ser sistematizados os processos e 

técnicas da sociologia descritiva em face dos métodos explicativos das sociologias 
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 É importante lembrar que Florestan Fernandes se utilizou da distinção sugerida pelo seu professor 

francês, Paul Arbousse-Bastide, entre métodos, processos e técnicas (Fernandes, 1978a: 16). De acordo 

com Arbousse-Bastide, o método seria a adoção de uma atitude intelectual para compreender dada 

realidade; os processos designariam a operação de “certos meios práticos para facilitar o inventário dos 

fatos sociais e colocar em evidência suas correlações”; por fim, as técnicas estariam subordinadas aos 

processos e suas funções seriam elaborar os dados empíricos da investigação (Arbousse-Bastide, 1938: 

20-1). Os métodos, ainda segundo Arbousse-Bastide, estariam vinculados aos postulados filosóficos 

gerais do pesquisado e a uma dada teoria do conhecimento (Arbousse-Bastide, 1938: 22). Em termos 

bastante aproximados, a noção de método, em Arbousse-Bastide, seria o correlato daquilo que Florestan 

Fernandes entende por modelos explicativos ou interpretativos. Ademais, como bem demonstra o seu 

texto da polêmica com Costa Pinto, os modelos explicativos em Florestan Fernandes também estariam 

associados a certas posturas filosóficas, que expressam formas particulares de autoconsciência social. 
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sistemática, comparada, diferencial e aplicada? Como os métodos, processos e técnicas 

associados aos distintos modelos de explicação poderiam ser vistos como 

complementares entre si, de modo que essa combinação se tornasse indispensável para 

o refinamento teórico e metodológico da disciplina sociológica? Essas foram algumas 

das questões implícitas na proposta de divisão da sociologia elaborada por Florestan 

Fernandes, o qual procurou resolvê-las, servindo-se de sua experiência concreta de 

pesquisador, por meio da construção dos tipos. A noção de tipo, em sociologia, serve 

para marcar suas diferenças em relação ao saber histórico. “Não é o presente, o atual, 

como tal, que é objeto da Sociologia; é, como dizia Simiand, o típico. Na medida, com 

efeito, em que se alça acima dos fatos singulares, a Sociologia se vê levada a constituir 

tipos, como o fazem todas as outras ciências” (Cuvillier, 1979: 87). Os tipos, por sua 

vez, podem ser separados em tipos empíricos e tipos esquemáticos (Fernandes, 1978c: 

11 e 35-6). Os “tipos empíricos puros” seriam obtidos pela aplicação dos processos e 

técnicas de pesquisa, servindo-se da “indução enumerativa” (ou aristotélica), das 

descrições, das “generalizações empíricas” e das reconstruções analíticas, a fim de 

depurar os fenômenos sociais concretos para que eles possam servir de matéria-prima 

ao conhecimento científico. Seguindo Ernest W. Burgess, Florestan Fernandes define o 

tipo empírico como a reprodução do “fenômeno concreto no estado em que ele é 

considerado pela investigação científica” (Fernandes, 1978c: 11). Esse nível de 

investigação, apesar de envolver recursos interpretativos, não ultrapassa o patamar da 

mera sociografia. Embora Florestan Fernandes sustentasse a posição de que o 

levantamento, a crítica e a análise dos dados devessem ser realizados com todo o rigor 

possível, pois eles constituiriam a base empírica de todo o raciocínio sociológico, o 

que lhe importava, em termos de uma pesquisa completa, seria alcançar o nível 
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interpretativo da investigação
79

. Este último nível, propriamente explicativo ou 

interpretativo, pertenceria à elaboração dos tipos esquemáticos, os quais se 

caracterizam por aglutinar “as evidências empíricas que interessam especificamente à 

interpretação” (Fernandes, 1978c: 35). Dividindo-se, segundo os modelos de 

explicação, em “tipo ideal” (Weber), “tipo médio” (Durkheim), “tipo extremo” (Marx), 

os tipos esquemáticos são construções lógicas que se vinculam diretamente aos 

propósitos cognitivos do sujeito-investigador (Fernandes, 1978c: 35). O problema 

antes mencionado, agora colocado nesses novos termos, estava justamente em como 

estabelecer os liames entre os tipos empíricos e os tipos esquemáticos ou entre os 

“métodos de investigação” e os “métodos de interpretação”
80

. Alguns autores 

argumentaram que Florestan Fernandes resolveu essa questão em termos da aceitação 

acrítica e inconsciente de concepções epistemológicas empiricistas (Oliva, 1997). Essa 

visão, no entanto, é falsa e inexata
81

. Embora os tipos empíricos e esquemáticos, de um 

lado, e os métodos de investigação e interpretação, de outro, fossem relativamente 

independentes entre si, Fernandes não chegou a afirmar que os dados de fato valessem 

por si sós ou que o conhecimento sociológico, ou científico de um modo geral, 

estivesse fundamentado exclusivamente na indução. Ao contrário, os tipos empíricos 

só teriam sentido mediante sua reelaboração para se adequarem à interpretação sob a 

forma de tipos esquemáticos. A independência dos processos e técnicas de explicação 
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 A esse respeito, ver os comentários de Florestan Fernandes sobre sua dissertação de mestrado, A 

organização social dos Tupinambá: “Ela ajudou-me a modificar a minha concepção da sociologia e da 

natureza ou alcance da explicação sociológica. Podia encadear-me a uma tradição de pensamento 

científico de um modo mais crítico, que me levaria a recusar a reconstrução empírica como o alvo final 

e a ver na contribuição teórica o objetivo central da investigação sociológica. Por aí, penetrei na esfera 

dos problemas de indução na sociologia com uma bagagem mais sólida, que me permitia indagar como 

se passa dos „fatos‟ às „teorias‟, e me obrigava a exigir do sociólogo algo mais do que uma „descrição 

bem feita‟ da realidade” (Fernandes, 1980c: 175). 
80

 Sobre a distinção entre os métodos de investigação e os de interpretação, ver Florestan Fernandes, 

Fundamentos empíricos da explicação sociológica, op. cit., 1978, p. 13. 
81

 Para uma refutação qualificada da tese de acordo com a qual Florestan Fernandes se filia ao 

empiricismo, ver José Jeremias Oliveira Filho, “A reflexão metodológica em Florestan Fernandes”, 

Revista USP, São Paulo, (29): 82-5, mar./maio, 1996. 
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diante dos métodos explicativos não seria completa, apesar de um mesmo modelo de 

interpretação (a abordagem dialética ou a estrutural-funcional, por exemplo) poder se 

utilizar de diferentes processos e técnicas, como a estatística, a pesquisa de 

reconstrução histórica, os estudos de campo monográficos etc., de acordo com as 

finalidades cognitivas do pesquisador. Os modelos explicativos é que, para Fernandes, 

seriam determinantes e não os dados de fato, embora toda e qualquer interpretação 

sociológica devesse apresentar uma fundamentação empírica. A sua posição seria, 

enfim, a de uma simbiose ou influência recíproca entre os métodos de investigação (os 

processos e técnicas) e os modelos fundamentais da explicação sociológica. 

 Uma das influências mais decisivas sobre Florestan Fernandes, quanto à 

dimensão metodológica de sua sociologia, foi a leitura atenta da obra de François 

Simiand. No seu arquivo particular, pode-se, a esse respeito, encontrar um bloco de 

anotações para servir de material à redação de um trabalho, não concretizado, cujo 

título teria sido “A contribuição metodológica de Simiand às ciências sociais”. Este 

autor afirmava, de acordo com os manuscritos de Florestan Fernandes, que a ciência 

não poderia se guiar por procedimentos exclusivos, indutivos ou dedutivos, mas 

pautar-se pelo enriquecimento mútuo entre os fatos e as teorias
82

. Tal postura parece 

ter influenciado profundamente Florestan Fernandes, o qual costumava repetir, em 

seus escritos, a fórmula cunhada por Simiand: “nem teorias sem fatos nem fatos sem 

teoria” (Simiand apud Fernandes, 1980c: 174). Em comparação aos modelos 

generalizantes, hipotético-dedutivos, da perspectiva liberal e ao empirismo concreto do 

conservantismo, tais como Mannheim caracterizava esses dois estilos antagônicos de 
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 Essas conclusões se baseiam na pesquisa documental que empreendi no acervo particular de Florestan 

Fernandes, junto à Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São Carlos, entre os meses de 

maio e julho de 2006. A respeito de François Simiand, uma pesquisa específica sobre a assimilação de 

suas idéias por Florestan Fernandes poderia resultar num trabalho monográfico bastante elucidativo das 

posições metodológicas do autor de Fundamentos empíricos da explicação sociológica. 
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pensamento (Mannheim, 1963: 106-33; 1986: 145-9; Trindade, 1978: 17-52), a 

sociologia de Florestan Fernandes estava mais próxima da perspectiva socialista (ou da 

dialética marxista) de situar os fatos, por intermédio dos procedimentos de análise e 

síntese, entre um conjunto de categorias abstratas e concretas que conduziriam à 

reconstrução da realidade a partir de um confronto construtivo e constante entre a 

teoria e os materiais empíricos
83

. Isso não quer dizer, contudo, que a sociologia de 

Florestan Fernandes fosse marxista, mas tão-somente que a abordagem dialética de 

Marx influenciou seus procedimentos de reconstrução da realidade social
84

 (Fernandes, 

1978c: 30-1). A própria ordenação das divisões da sociologia por Fernandes aqui 

proposta procurou representar as potencialidades de integração entre as dimensões 

teóricas e empíricas: a sociologia geral ou teórica, como uma disciplina 

metassociológica, prescindiria de referências diretas ao material empírico; a sociologia 

sistemática, embora pudesse estar baseada em “técnicas puramente indutivas” ou 

fundamentada empiricamente, poderia esvaziar seus conceitos do conteúdo 

propriamente histórico; a sociologia comparada muitas vezes pode se valer da 

conjectura para estabelecer a linha evolutiva entre os seus diferentes tipos estruturais 

de sociedade, não estando baseada exclusivamente em materiais empíricos; a 

sociologia descritiva, embora não se confunda com a mera sociografia e desenvolva 

procedimentos interpretativos, não se preocupa diretamente com a construção da 

teoria; a sociologia diferencial, por exigir um máximo de “saturação histórica” 

(Freyer) de suas categorias explicativas, precisa estar rente ao concreto reconstruído 

empiricamente como uma totalidade em suas potencialidades de desenvolvimento ou 
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 Para uma caracterização do modo como a dialética marxista lida com essa interdependência entre o 

abstrato e o concreto, a análise e a síntese, a indução e a dedução, ver Henri Lefebvre, Lógica 

formal/lógica dialética, 3. ed., Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1983, p. 108-30. 
84

 Como será visto na quarta parte do trabalho, o campo da sociologia de Florestan Fernandes que 

poderia ser caracterizado como “marxista” seria apenas a sociologia diferencial ou histórica. 
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tendências futuras; por fim, a sociologia aplicada, nos marcos de sua ambição de 

combinar a análise científica coma a análise prospectiva, intentando interferir nos 

rumos dos processos de “mudança cultural provocada”, deveria se ater a um 

conhecimento empiricamente rigoroso, a fim de poder se antecipar aos padrões de 

desenvolvimento verificados objetivamente na sociedade. As sociologias diferencial e 

aplicada deteriam, portanto, o grau máximo de integração entre teoria e empiria. De 

igual maneira, os critérios de verificação da verdade, nessas últimas, estão vinculados 

à prática (Fernandes, 1978c: 117-8), pois se as tendências objetivamente apontadas 

estão corretas, elas iriam indicar um máximo de iluminação dos fatos pela teoria, de 

modo a guiar uma ação política eficaz. Caso contrário, se as mudanças previstas não se 

verificassem ou se a aplicação do conhecimento se demonstrasse falha, seria 

necessário rever a teoria e reinterpretar os dados de fato, incorporando novos aspectos 

da realidade não levados em consideração na pesquisa inicial. O esforço de síntese, 

inerente à dialética de Marx, também se encontraria presente na sociologia de 

Florestan Fernandes em relação aos aspectos teóricos e empíricos. 

 Outro aspecto fundamental da síntese sociológica de Florestan Fernandes diz 

respeito à sua proposta de integração entre as análises sincrônica e diacrônica. Em 

outras palavras, trata-se de uma preocupação constante de seu pensamento sociológico 

com os fenômenos de mudança social
85

 e, por conseguinte, com as maneiras 

cientificamente exatas de apreender as transformações estruturais da sociedade. A 

focalização da mudança histórico-social se encontra presente nas suas distintas 

modalidades de posicionamento metodológico nas ciências sociais, tanto na 
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 Para uma caracterização geral da sociologia de Florestan Fernandes a partir da temática recorrente da 

mudança social, ver Maria Angela D‟Incao, “Mudança social e sociologia libertadora”, in Maria Angela 

D‟Incao (org.), O saber militante: ensaios sobre Florestan Fernandes, Rio de Janeiro/São Paulo, Paz e 

Terra/UNESP, 1987, p. 63-72; para a conceituação de mudança social em Florestan Fernandes, ver 

“Atitudes e motivações desfavoráveis ao desenvolvimento”, in Florestan Fernandes, Mudanças sociais 

no Brasil, 3. ed., São Paulo, DIFEL, 1979, p. 315-23. 
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abordagem estrutura-funcionalista, como na sua assimilação sociológica do método 

dialético. Para Florestan Fernandes, os diversos modelos de explicação abarcavam os 

fenômenos de mudança social. No entanto, eles diferiam entre si quanto ao modo de 

investigar as transformações passadas ou ainda em curso na sociedade. A esse respeito, 

por exemplo, o método estrutural-funcionalista poderia ser aplicado para a 

compreensão dos fenômenos de dinâmica e mudança sociais. “[...] os problemas 

sociológicos suscetíveis de serem interpretados funcionalmente são problemas de 

dinâmica social”
86

 (Fernandes, 1978c: 251). Ao contrário dos críticos do método 

funcionalista, que o associam ao conservantismo político, por supostamente desprezar 

os fenômenos de mudança da ordem social, Florestan Fernandes não apenas afirma 

que a análise funcional se presta à investigação de “certas condições de alteração da 

ordem” (Fernandes, 1978c: 252), mas também que ela não estaria vinculada, 

necessariamente, a posições ideológicas conservadoras
87

. O funcionalismo de 

Florestan Fernandes, ao se voltar para a elaboração de tipos sociais concretos, não 

excluía de seus horizontes teóricos o conflito e a história. A seu ver, o funcionalismo 
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 Mais adiante, nesse mesmo texto, de 1953, que corresponde à sua tese de livre-docência sobre o 

método de interpretação funcionalista na sociologia, irá dizer Florestan Fernandes: “A análise 

funcionalista, por causa de suas limitações lógicas – a de que só pode reter as conexões funcionais nas 

condições de sua atualização – acabou sendo representada, mesmo pelos „funcionalistas‟, como um 

meio de investigação que só se aplicaria a fenômenos sociais sincrônicos. Os autores que apelaram para 

o conceito de função, como recurso para análise dos fenômenos dinâmicos em geral, não se ligam às 

correntes tradicionais da teoria funcionalista na sociologia (por exemplo: Parsons e Merton; e, de forma 

diferente, Renner e Mannheim); e os problemas que compeliram alguns autores funcionalistas, em parte, 

com exceção de Malinowski, a tratarem funcionalmente os problemas de mudança, concernem a 

fenômenos de contactos raciais e culturais. Entretanto, pensamos que, devido à sua própria natureza, é 

esse método bastante sensível aos problemas sociológicos de mudança social, só não se aplicando à sua 

investigação quando a análise requeira a manipulação de séries causais contínuas em relações de 

seqüência” (Fernandes, 1978c: 259). 
87

 “Penso que está fora de dúvida que os principais sociólogos que usaram o método de interpretação 

funcionalista, no passado ou no presente, eram ao mesmo tempo adeptos de variantes conservadoras (e 

até ultraconservadoras...) da ideologia liberal. Contudo, tenho razões para acreditar que essa ligação não 

constitui um produto inevitável do próprio „funcionalismo‟. Em primeiro lugar, não se deve perder de 

vista que alguns cientistas sociais funcionalistas revelaram inclinação aberta por variantes radicais da 

ideologia liberal (como se poderia exemplificar via Thurnwald e, principalmente, Malinowski) e que 

uma valorização construtiva do uso científico desse método não impede a adesão dos sociólogos seja a 

ideologias compósitas (como „o terceiro caminho‟ liberal-socialista, de Mannheim), seja à ideologia 

socialista (o que ocorre com o autor destas linhas)” (Fernandes, 1974[1962]: 199). 
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se prestaria, de maneira exemplar, ao estudo sociológico das tensões e conflitos sociais 

que estivessem “dinâmica e estruturalmente vinculados à organização do sistema 

social” (Fernandes, 1974: 195). Ao mesmo tempo, o método funcionalista não seria 

totalmente cego, apesar de não lidar diretamente com uniformidades de seqüência ou 

com o tempo histórico contínuo, aos “aspectos diacrônicos da vida social”
88

 

(Fernandes, 1974: 195-6). As diferenças entre os modelos de explicação, portanto, não 

residiam na ausência, em quaisquer uns deles, da focalização dos fenômenos de 

mudança da ordem social, mas no modo específico de lidar com as dimensões 

diacrônicas no estudo da sociedade. Esses métodos de interpretação apresentariam uma 

gradação entre suas possibilidades de integrar as análises dos aspectos sincrônicos e 

diacrônicos da vida social, de modo a se estabelecer um vínculo orgânico entre 

estrutura e história. Nesse sentido, o método compreensivo (Weber) e o objetivo ou 

genético-comparativo (Durkheim) deteriam a mesma insuficiência de caracterizar seus 
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 Um elemento importante, a ser enfatizado sobre o funcionalismo de Florestan Fernandes, é que o uso 

por ele feito deste método não possui as mesmas implicações do tipo de investigação a-histórica no 

campo da sociologia sistemática, como é o caso de Parsons (Fernandes, 1978a: 103). Essa diferença é 

marcante, pois em suas palavras se pode perceber a preocupação de permanecer rente ao concreto: “eu 

entendia o funcionalismo, não a partir da posição do Parsons e, principalmente, dos autores mais 

recentes, que ficaram fazendo uma espécie de metafísica da sociedade, a sociologia formal. Eu entendia 

em termos da orientação durkheimiana, do Marcel Mauss, [Richard] Thurnwald, Malinowski, era uma 

sociologia descritiva: com que tipo ela vai lidar, quais são os tipos sociais. Aquele norte-americano que 

era do grupo da Escola de Chicago, o nome dele não me vem à memória agora. Ele era um autor 

importante na Escola de Chicago e fala em tipos empíricos. Agora, a reconstrução e a explicação de tipo 

empírico exigem também um mínimo de teoria. A análise sociológica não é uma fotografia. Então, se 

você pega A Organização Social dos Tupinambá, os trabalhos sobre folclore que eu fiz, o estudo sobre 

os Nuer, de Evans-Pritchard, você vai encontrar sempre um ligamento teórico por baixo. Portanto, não é 

aquela tradição que se fincou na sociologia norte-americana, que é a sociologia formal, função com 

relação à sociologia formal, coisa que se define de Parsons em diante. O próprio Merton fica ainda no 

limite da relação entre o empírico e o teórico. Todos os trabalhos que eu tinha feito sobre Folclore, sobre 

os Tupinambá, a tentativa de trabalho sobre os Sírios e Libaneses, todos eles me levaram a adquirir uma 

experiência grande com relação ao método de interpretação funcionalista. O próprio Mannheim falava 

em método de interpretação estrutural-funcional. O Renner quando trata de função, no livro dele sobre 

instituições jurídicas, ele também toma uma abordagem que permite compreender a função em relação 

com a história” (Fernandes, 1991d: 18). Em termos políticos e ideológicos, os aspectos conservadores 

do método funcionalista podem ser identificados na sua aplicação à sociologia formal, a qual procura 

esvaziar os conceitos de todo o seu conteúdo histórico. Esse seria, enfim, o motivo pelo qual Florestan 

Fernandes procurou distinguir entre o seu funcionalismo, voltado para a construção de tipos sociais 

concretos nos âmbitos da sociologia comparada e da sociologia descritiva, e certas vertentes do 

funcionalismo norte-americano, cujas raízes conservadoras estavam na representação da realidade social 

como algo estático. 
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tipos – o tipo ideal, no caso do primeiro, e o tipo médio, no do segundo – a partir de 

representações estáticas e descontínuas da realidade social, não apanhando o seu fluxo 

contínuo de desenvolvimento histórico. Em relação a Weber, no entanto, afirma 

Florestan Fernandes que essa lacuna se aplicaria mais à sua sociologia construtiva do 

que a suas investigações empíricas (Fernandes, 1978c: 100). Mesmo assim, os modelos 

explicativos, tanto o de Weber, quanto o de Durkheim, não permitiriam, ainda segundo 

Fernandes, descrever e interpretar de modo adequado as regularidades de seqüência ou 

uniformidades de sucessão (Fernandes, 1974: 195). As limitações de Weber e 

Durkheim, quanto à análise de fenômenos de mudança histórico-estrutural contínua 

eram devidas às suas modalidades peculiares de construção da explicação sociológica 

por meio dos tipos. Quanto a Weber, por exemplo, Florestan Fernandes iria fazer as 

seguintes restrições ao tipo ideal, em especial a de eliminar o fator tempo: 

“Os conceitos sociológicos assim construídos eliminam consideravelmente (ou 

completamente) o fator tempo. Não se adequam logicamente, graças aos 

procedimentos de construção dos tipos-ideais e de sua manipulação interpretativa, à 

explicação de fenômenos dinâmicos, concebidos em termos de regularidades de 

seqüência em certa unidade de tempo. [...] A separação entre construção e história 

não permite estabelecer uma integração em seqüência dos tipos ideais, pois isso 

seria, ao mesmo tempo, violar a realidade e o método através do qual esta se 

caracteriza típico-idealmente. [...] o método dos tipos ideais só permite lidar com as 

ações e relações humanas capazes de se integrar em regularidades ou uniformidades 

de seqüência definíveis através de „conceitos estáticos‟, isto é, conceitos relativos a 

processos sociais recorrentes, dotados de alguma persistência ou duração, e os 

apanha em unidades definidas de tempo e nos limites estritos destas unidades (nas 

quais tais ações e relações se atualizam). O pressuposto lógico da abstração 

consiste, nas interpretações dessa ordem, em admitir que o que é essencial (ou 

típico) se repete. Em conseqüência, caem fora do horizonte interpretativo do 

investigador tanto o que se apresenta como algo in flux, quanto a própria 

concatenação lógica da realidade, nos seus limites mais extremos, através da 

construção de conceitos e fórmulas sintetizadoras, aplicáveis à descrição de 

regularidades ou uniformidades de seqüência irreversíveis e cíclicas” (Fernandes, 

1978c: 93 e 125). 

 

 No que diz respeito a Durkheim, iria sugerir Florestan Fernandes que as 

conseqüências da utilização do método comparativo em sociologia permitiriam situar 

os fenômenos de mudança social numa linha evolutiva, isto é, dentro do marcos da 
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passagem de um tipo estrutural de sociedade a outro, explicando-se como um dado 

padrão organizatório poderia se manter ou ser transformado, mas não conduzindo à 

compreensão das diferenças históricas existentes entre sociedades pertencentes a um 

mesmo tipo social. Apenas com a elaboração de um modelo de explicação sociológico 

adequado às uniformidades de seqüência, que não deixasse de lado, como irrelevantes, 

os elementos não recorrentes ou repetitivos, mas contingentes e irregulares, da vida 

social, é que esse viés do esquema interpretativo associado ao tipo médio poderia ser 

corrigido. Florestan Fernandes buscou a solução justamente em Marx e na construção 

de um tipo esquemático que ele passou a denominar, como se pode perceber em 

Fundamentos empíricos da explicação sociológica, de tipo extremo
89

. A citação a 

seguir sintetizará a visão de Florestan Fernandes sobre as insuficiências da abordagem 

durkheimiana, quanto à focalização da mudança como um processo histórico-social 

contínuo, e as possibilidades nesse terreno oferecidas pelo método dialético: 

“A interpretação baseada na abstração do que é „geral‟, ou comum a diversas 

sociedades da mesma „espécie‟, permite explicar como tais sociedades tendem 

(ou poderão tender) a preservar ou a alterar um certo padrão estrutural ou 

organizatório. Mas ela não nos diz nada a respeito das diferenças que podem 

existir entre as diversas sociedades agrupadas em torno de um tipo padrão (no 

caso, o „tipo médio). E, especialmente, não nos pode esclarecer em nada quanto 

à possível significação interpretativa dos traços eliminados como irrelevantes 

(por não se repetirem ou por se repetirem de forma irregular), simplesmente 

porque tais traços não são considerados no campo de investigação. [...] Daí 

surgir a necessidade de considerar as totalidades de um outro ângulo: porque 
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 A idéia de tipo extremo foi derivada indiretamente da interpretação do modelo explicativo de Marx, 

para diferenciar a visão deste do que seria considerado típico nas explicações sociológicas de Weber e 

nas de Durkheim. Numa das notas explicativas de Fundamentos empíricos, Florestan Fernandes iria 

definir o tipo extremo: “Existem três noções diversas de tipo, nas ciências sociais. Durante muito tempo 

ficamos indecisos em como qualificar a que cabe à caracterização de Marx. Suponhamos que a 

qualificação deveria sugerir, expressivamente, que o fenômeno considerado realiza em grau extremo o 

conjunto de caracteres que se apresentam, com maior intensidade, em manifestações similares do 

fenômeno. O conceito estatístico de moda dá uma representação precisa dessa idéia, mas seria ridículo 

aplicá-lo a caracteres não-mensuráveis, além das confusões que poderia resultar da expressão tipo 

modal. Daí resolvermos aproveitar a noção mesma de tipo extremo, que já conta com a familiaridade de 

alguns especialistas” (Fernandes, 1978c: 108). No entanto, a sugestão direta para a escolha da expressão 

mesma de tipo extremo, como informa o próprio Florestan Fernandes (1978c: 108), veio da leitura do 

artigo “Problems of concept and theory formation in the social sciences”, de Carl Hempel, um dos 

nomes vinculados ao empirismo lógico. 



 132 

entre as sociedades, que tendem para um mesmo tipo estrutural, algumas 

realizam o tipo padrão de uma maneira mais completa que outras? Está claro 

que uma resposta a tal pergunta possibilitava a evidência de uma lei de 

desenvolvimento em que os fenômenos sociais seriam considerados em termos 

de condições de tempo e espaço reais (na maneira em que estas têm cabimento 

em interpretações que não pretendem arrolar cronologicamente nem distribuir 

geograficamente os sucessos da vida humana). Marx tomou esse problema e o 

resolveu da única maneira possível: escolhendo para a análise o tipo extremo, 

aquele que apresentasse, em maior grau, todos os traços essenciais e 

característicos de certa modalidade de organização social (no caso: a Inglaterra 

em face dos demais países de economia capitalista)” (Fernandes, 1978c: 134). 

 

 A abordagem dialética de Marx, tal como Florestan Fernandes a entende a 

partir da noção de tipo extremo, permitiria considerar não somente aquilo que fosse 

geral, elementar e comum às diversas sociedades pertencentes a um mesmo padrão 

civilizatório, mas também as diferenças específicas existentes entre elas. O método 

dialético se interessava, portanto, por aquilo que fosse histórica e estruturalmente 

específico em dada sociedade. A representação de seu desenvolvimento histórico 

contínuo advinha da possibilidade de apreensão do modo particular como essa 

sociedade específica poderia preencher os requisitos do tipo extremo para o qual ela 

tende, explicando-se, ao mesmo tempo, as razões estruturais e dinâmicas das inúmeras 

situações em que esse tipo não se realiza plenamente em todas as suas dimensões 

econômicas, políticas, sociais e culturais. A sociologia diferencial possibilitaria 

atingir, nesses termos, um grau máximo de integração entre os aspectos sincrônicos e 

diacrônicos ou entre estrutura e história, por intermédio de categorias que reproduzem 

a realidade sob o prisma de uma dinâmica contínua e irreversível. Trata-se, em suma, 

de uma tentativa de captar as “condições sociais emergentes” ou os “processos sociais 

in flux” (Fernandes, 1978c: 115), fazendo-se um estudo histórico-sociológico do 

presente em transformação e de suas tendências futuras. De igual modo, essa idéia de 

“história em processo” atuava como um fator de previsão dos rumos da mudança 

social, os quais poderiam ser concretizados total ou parcialmente ou, ao contrário, 
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serem negados diante dos caminhos efetivamente seguidos pelos acontecimentos 

históricos. Esse fator de previsão residia, ademais, na possibilidade de ação prática 

coletiva dos homens
90

. A síntese entre estrutura e história também se revelava, no 

pensamento sociológico de Florestan Fernandes, na dissolução da falsa dicotomia entre 

indivíduo e sociedade (Fernandes, 1974: 78). Seriam, a seu ver, os homens os 

verdadeiros construtores da história e da sociedade, embora estas últimas produzam, 

por sua vez, o homem como um ser histórico-social. “Da mesma maneira que a 

sociedade produz ela própria o homem como homem, ela é produzida por ele” (Marx 

apud Fernandes, 1974: 78). Ora, uma das características mais notórias do estilo 

socialista de pensamento seria essa modalidade de síntese entre estrutura, indivíduo, 

sociedade e história (Mannheim, 1986: 149-59 e 263-71). A própria categoria de 

tempo histórico, no pensamento socialista, em especial nas vertentes revolucionárias e 

não-dogmáticas do marxismo, reproduz um encadeamento entre o presente e o passado 

em direção ao futuro; enquanto, inversamente e em oposição ao socialismo, o 

pensamento conservador reflete sobre o presente em função do passado e a perspectiva 

liberal enxerga o presente como eterno, simétrico ao passado e ao futuro, necessitando 

apenas de meros ajustes para se adequar a um modelo geral e a-histórico de 

funcionamento da sociedade
91

. A ordenação dos campos fundamentais da sociologia, a 

partir das sugestões deixadas por Florestan Fernandes, também poderá denotar essa 

estruturação lógica da perspectiva histórica. Em termos resumidos e retirando-se a 
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 Florestan Fernandes distingue, a esse respeito, duas alternativas de “verificação das inferências 

estabelecidas indutivamente” pela aplicação do tipo extremo à realidade: “pelo alcance, comprovado 

empiricamente, das previsões; ou pela ação prática” (Fernandes, 1978c: 135). 
91

 É preciso, no entanto, estabelecer distinções entre o pensamento liberal-revolucionário e o liberalismo 

conservador. O primeiro se refere ao liberalismo clássico, que surge quando da emergência da burguesia 

como classe revolucionária na França do século XVIII, e o segundo já diz respeito à transformação da 

burguesia em classe dominante e conservadora no século XIX europeu. Essa última variante do 

pensamento liberal seria aquela que iria eliminar totalmente a história de seus horizontes teóricos e 

metodológicos. Para uma exposição das concepções de tempo histórico no conservantismo e na 

perspectiva do pensamento liberal clássico, ver Karl Mannheim, “O significado do conservantismo”, in 

Marialice Mencarini Foracchi (org.), Mannheim, op. cit., 1982, p. 107-36. 



 134 

sociologia geral (ou teórica), por seu caráter eminentemente metassociológico, pode-se 

transitar dos níveis metodológicos de apreensão da realidade em que o concreto 

histórico não seria considerado, como no caso da sociologia sistemática, ou nos quais 

sua presença seria quase nula, como nos âmbitos da sociologia comparada e da 

descritiva, até alcançar o máximo de saturação histórico-concreta das categorias de 

análise ou de integração entre os aspectos sincrônicos e diacrônicos nos campos da 

sociologia diferencial (ou histórica) e da sociologia aplicada. À semelhança do 

pensamento socialista, portanto, o conjunto da sociologia de Florestan Fernandes pode 

ser caracterizado pela sua preocupação em dar conta dos aspectos históricos de 

transformação contínua da ordem social. 

 O último critério aqui selecionado para ordenar os campos da sociologia 

elaborados por Florestan Fernandes se refere às relações entre a perspectiva do sujeito 

e a objetividade científica. Se houve algum critério explicitamente sugerido por 

Fernandes na ordenação dos modelos de explicação na sociologia, foi justamente o do 

grau de interferência do elemento subjetivo na produção do conhecimento sobre o 

mundo histórico e social. A esse respeito, por exemplo, depois de se referir na 

seqüência ao método compreensivo de Weber, o objetivo ou genético-comparativo de 

Durkheim e o dialético de Marx, iria dizer Florestan Fernandes imediatamente: 

“Os modelos de explicação, inerentes a cada um desses métodos, são 

naturalmente diferentes. O mesmo ocorre com o grau de liberdade do sujeito-

investigador na abstração das variáveis de seu campo empírico específico, a 

qual decresce na medida em que passamos do primeiro modelo de explicação 

para o segundo ou dele para o terceiro” (Fernandes, 1978c: 35). 

 

 A objetividade científica era compreendida por Florestan Fernandes em termos 

da menor interferência possível da liberdade permitida ao sujeito na construção dos 

conceitos e na escolha de seus instrumentos metodológicos. A esse respeito, o exemplo 

máximo de rigor científico não seria Weber ou Durkheim, pois as metodologias desses 
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dois clássicos em diversos momentos deixavam margem ao sujeito-investigador para 

agir livremente em relação à seleção dos aspectos da realidade a serem considerados 

para fins de análise. Não havia, neles, o rigor de concreção histórica dos conceitos e 

daí os elementos subjetivos inextirpáveis de suas construções sociológicas. Para 

Fernandes, por isso, o exemplo máximo de rigor científico estaria em outro cientista 

social clássico: 

“Nas ciências sociais ainda hoje para mim o padrão de rigor é o Marx. Até na 

Crítica do Programa de Gotha, o rigor com que ele trabalha com categorias, 

com realidades, com conceitos abstratos, é característico do método científico, 

onde existe ciência existe rigor. Não pode haver evasão, onde não há rigor não 

há precisão da descrição, não há objetividade, então está havendo 

pseudociência” (Fernandes, 1995c[1981]: 15). 

 

 Esse seria o sentido de certas ressalvas dirigidas por Florestan Fernandes à 

elaboração do tipo ideal weberiano. Não apenas o sujeito-investigador pode “escolher 

livremente os aspectos essenciais da realidade (que devem ou que precisam ser 

manipulados interpretativamente)”, ao trabalhar com esquemas típico-ideais, mas 

também toda a análise sociológica poderia receber restrições por meramente reproduzir 

a visão subjetiva do pesquisador
92

. Em comparação a Marx, os conceitos construídos 

por Weber seriam bastante gerais, fluidos, voláteis e historicamente inespecíficos, 

como se pode perceber por intermédio de suas diferenças na caracterização das classes 

sociais e do capitalismo. Essas diferenças, em última instância, se resumem na 

distinção entre categorias históricas e categorias gerais:  

“Eu fui levado a fazer um questionamento mais profundo das classes e do seu 

âmbito porque é realmente classe no sentido rigoroso, quando você pensa como 

o Marx. Porque se você não quer pensar que o capitalismo surge já com a 

escravidão, se você não adota conceitos fluidos, Marx nunca fala capitalismo 

comercial, ele fala capital mercantil, isso quer dizer alguma coisa. Weber era 
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 “A seleção do típico-ideal depende dos pontos de vista livremente escolhidos pelo sujeito-

investigador. Embora sempre exista a possibilidade de considerar-se um limite para as flutuações de 

pontos de vista (estes seriam ou poderiam ser restringidos pela própria realidade empírica, tema que 

Weber não esclarece porém) a verdade é que toda análise sociológica poderia estar sujeita à argüição de 

subjetividade” (Fernandes, 1978c: 97-8). 
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mais livre no uso de conceitos, podia qualificar o capitalismo de várias 

maneiras. Marx era muito rigoroso, capital mercantil, capital industrial, a classe 

como formação social específica, não como categoria geral” (Fernandes, 

1995c[1981]: 23). 

 

 A tentativa de saturar histórica e concretamente os conceitos restringia, em 

Marx, a presença do elemento subjetivo; em Weber, inversamente, esse elemento 

subjetivo constituía uma das bases da construção de seus conceitos típico-ideais, um 

fator de subjetividade que corria o risco, segundo Florestan Fernandes, de se estender 

ao conjunto das investigações empíricas e não somente aos aspectos da realidade a 

serem selecionados para estudo. Essa mesma ressalva de deixar ampla margem à 

interferência do elemento subjetivo na produção do conhecimento sociológico se 

aplicaria, também, a Durkheim e suas construções dos tipos médios ou estruturais de 

sociedade, elaborados para fins de classificação comparativa, quando se tratava de 

situá-los numa provável linha evolutiva. A utilização de conjecturas, ainda que 

empiricamente fundamentadas, acabava por introduzir um fator não controlável de 

subjetividade no que diz respeito ao estabelecimento de regularidades de seqüência 

entre tipos estruturais descontínuos de sociedade, situando-os numa ordem lógica de 

sucessão, não em tempo histórico real, mas numa escala de tempo supra-histórica. No 

âmbito da sociologia comparada, campo da disciplina que Florestan Fernandes 

identifica como um dos principais legados de Durkheim para as ciências sociais, o 

“investigador opera, empiricamente, com „concomitantes‟ e, conjeturalmente, com 

«antecedentes» e «conseqüentes»” (Fernandes, 1974: 66). A disposição dos tipos 

sociais numa dada ordem de sucessão no tempo obedeceria, dentre outras coisas, a 

certas hipóteses e suposições sobre seus respectivos graus de diferenciação e 

complexidade, valendo-se de critérios lógicos fornecidos pela combinação das análises 

funcional e causal, os quais, apesar de possibilitarem bases científicas mais seguras 
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para as conjecturas, extrapolam as conclusões possíveis de serem alcançadas 

exclusivamente mediante uma consideração mais estrita dos materiais empíricos 

coligidos na investigação (Fernandes, 1974: 67-8). As uniformidades de seqüência 

assim montadas seriam logicamente necessárias, mas em termos empíricos apenas 

prováveis, isto é, “puramente conjecturais” (Fernandes, 1974: 68). Florestan Fernandes 

aceita a validade dessa espécie de reflexão sociológica, reputando-a como essencial ao 

conhecimento das “grandes tendências da evolução social do homem” (Fernandes, 

1974: 68). Suas críticas, em decorrência disso, se voltam mais contra os procedimentos 

inadequados e pouco rigorosos de caracterização e comparação dos tipos sociais, do 

que contra a pertinência do uso das inferências conjecturais, as quais “só têm valor 

científico quando podem ser comprovadas ou admitidas como empírica e logicamente 

válidas” (Fernandes, 1974: 69). O certo, entretanto, é que tais procedimentos deixam 

uma margem muito grande de liberdade ao pesquisador: “o pesquisador pode escolher 

os casos dentro de limites de aproximação muito razoáveis, segundo critérios de 

similaridade ou de dissimilaridade que lhe convenha” (Fernandes, 1974: 69). Em 

relação aos procedimentos de construção dos tipos ideais weberianos, essa margem de 

liberdade seria menor, mas ela ainda deixaria intocado um forte resíduo de 

subjetividade nas pretensões científicas de se alcançar o grau máximo historicamente 

possível de conhecimento objetivo sobre o mundo social. 

 O método dialético, ao inverso das duas abordagens anteriores, permite uma 

aproximação maior entre a utilização da perspectiva social do sujeito e as chances de 

se alcançar a objetividade científica. Nos campos da sociologia diferencial (ou 

histórica) e da sociologia aplicada, cujas influências maiores, para Fernandes, seriam 

Marx e Mannheim respectivamente, o sujeito-investigador se coloca como parte 
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integrante do processo social
93

, sem que isso signifique, contudo, o abandono do tipo 

objetivo de verdade intrínseco à ciência. Em outras palavras, os “requisitos 

fundamentais do saber científico”, tais como coerência lógica, precisão, 

fundamentação empírica, objetividade etc., poderiam ser atendidos num “nível em que 

a relação do sujeito-investigador com a realidade se processa num plano simbólico e 

volitivo, podendo ser condicionada pelos próprios processos observados e pelos 

desígnios suprapessoais de intervir neles” (Fernandes, 1980c[1958]: 75). Aqui 

ocorreria, portanto, uma surpreendente junção entre fato e valor ou ciência e processos 

políticos de transformação social. Comparando-se essa visão de ciência ao estilo de 

pensamento de matriz liberal, o qual se pauta pela regra impossível de ser atendida de 

uma total independência entre sujeito e objeto, dentro de suas pretensões irrealistas da 

neutralidade científica, pode-se afirmar que a estruturação dos campos fundamentais 

da sociologia construída por Florestan Fernandes possui fortes afinidades com uma 

concepção de mundo socialista. De fato, essa Weltanschauung, principalmente em sua 

versão marxista clássica (Marx e Engels), se propõe a fazer ciência a partir de uma 

determinada perspectiva social, a do proletariado revolucionário. Não se pode dizer 

que Florestan Fernandes pensasse a sociologia nesses termos exatos, segundo os quais 

ele estivesse fazendo ciência a partir do ponto de vista do proletariado revolucionário, 

mas as perspectivas sociais dos grupos e classes, como comumente se tem afirmado a 

seu respeito, não seriam estranhas a seus horizontes sociológicos. Deixando-se de lado 

a sociologia geral (ou teórica), a qual será explanada detidamente junto com as demais 

divisões da sociologia no capítulo final de todo o trabalho, pode-se concluir que, na 

percepção de Florestan Fernandes, o rigor científico aumentaria progressivamente na 
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 Ao tratar, por exemplo, da sociologia aplicada, ele diria: “[...] o sujeito-investigador pode, inclusive, 

ocupar uma posição no sistema estudado e comunicar-se, simbolicamente, com os demais componentes 

humanos do sistema” (Fernandes, 1976b: 119). 
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passagem entre as sociologias sistemática (Weber), comparada (Durkheim), diferencial 

(Marx) e aplicada (Mannheim). A classificação da sociologia descritiva, a partir desse 

critério particular, seria mais difícil, pois a reconstrução sociológica de uma dada 

realidade pode exigir do pesquisador, de acordo com as diversas circunstâncias, grande 

liberdade e autonomia na organização do material empírico ou, inversamente, o 

atendimento estrito de regras bastante rígidas de pesquisa. De qualquer modo, também 

esse aspecto das relações entre a perspectiva do sujeito e a objetividade científica, em 

Florestan Fernandes, revela as afinidades da estruturação de seus campos da sociologia 

e o tipo ideal mannheimiano do estilo de pensamento socialista. 

 A utilização desses critérios – relações entre teoria e prática, teoria e empiria, 

sincronia e diacronia, perspectiva social do sujeito e objetividade científica – para a 

ordenação dos campos fundamentais da sociologia de Florestan Fernandes não seria 

exaustiva. Outros critérios de comparação entre os clássicos da sociologia também 

proposta por Fernandes, como o das suas distintas concepções de causalidade
94

, 

poderiam ter sido escolhidos para a classificação de suas principais divisões da 

sociologia. No entanto, para os objetivos deste trabalho, aqueles critérios já 

selecionados recolhem o que seria essencial, pois ajudam a sustentar a hipótese de que 

a sociologia de Florestan Fernandes possui vínculos fortes com uma visão de mundo 

socialista. O que importou, de fato, até o presente momento, foi perceber como se 

davam as relações entre os campos fundamentais das sociologias geral, sistemática, 

comparada, descritiva, diferencial e aplicada, pois seriam os nexos entre elas que 

permitiriam dizer se o pensamento teórico do nosso autor poderia ser associado a 

posições políticas e ideológicas socialistas. O referencial teórico aqui construído – o 
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 A esse respeito, ver Fundamentos empíricos da explicação sociológica, op. cit., 1978, “Os processos 

de inferência indutivo-qualitativa”, p. 119-38. 
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qual procurou absorver as sugestões metodológicas de pensadores tão díspares entre si 

como Gramsci, Bourdieu e Mannheim – se pautou pela idéia de que o pensamento 

sociológico de Florestan Fernandes reproduz, de um lado, as tensões da própria 

estrutura social, embora mediadas pelos seus vínculos acadêmicos e institucionais, e, 

de outro, os embates entre conservantismo, liberalismo e socialismo, mas se 

adequando mais a este último
95

. As próximas partes do trabalho serão dedicadas a 

reforçar tais suposições ou hipóteses, por intermédio do uso simultâneo das 

perspectivas lógica e histórica na reconstrução do pensamento teórico de Florestan 

Fernandes. Se comprovado que os campos fundamentais e conceitos básicos da 

sociologia de Florestan Fernandes podem ser adequadamente ordenados a partir dos 

critérios de maior integração entre os aspectos teóricos e práticos, teóricos e empíricos, 

sincrônicos e diacrônicos ou, por fim, subjetivos e objetivos, como foi sugerido 

anteriormente, será legítimo afirmar que suas posturas teóricas, práticas e 

metodológicas nas ciências sociais podem ser compreendidas em íntima associação 

com uma Weltanschauung socialista. Antes de passar, porém, às etapas de 

demonstração da hipótese central de toda a pesquisa, seria oportuno mencionar que a 

própria síntese teórica de Florestan Fernandes dos clássicos e modernos das ciências 

sociais possui fundamentos sociológicos a partir de sua crítica e assimilação das 

perspectivas mannheimiana e marxista, como se pode perceber na sua polêmica com 
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 Uma conseqüência indireta do referencial teórico aqui assumido, a qual, porém, não poderá ser 

desenvolvida, diz respeito a seu caráter comparativo intrínseco, mesmo se atendo à investigação de um 

autor em particular. Se, no estudo da obra de Florestan Fernandes, são reveladas suas tensões com 

outros estilos de pensamento, isso quer dizer que referências implícitas ou explícitas a pensadores 

conservadores, autoritários, progressistas, nacionalistas etc., poderão ser feitas em diversos momentos 

da investigação. Assim, em relação ao pensamento conservador no Brasil, ele poderia ser comparado 

com Gilberto Freyre ou, no caso de um pensador radical e progressista, mas não socialista ou marxista, 

como Celso Furtado, a divergência entre suas posições teóricas e metodológicas poderia ser investigada 

de modo mais detalhado. O importante a ressaltar é que a possibilidade de comparação já estaria sendo 

construída na própria montagem da estrutura do pensamento sociológico de Florestan Fernandes aqui 

proposta. Para avançar nessa nova direção, contudo, seria necessário realizar, aproveitando trabalhos 

anteriores, pesquisas específicas que se dispusessem a estabelecer as aproximações e divergências entre 

a sociologia de Florestan Fernandes e os pensamentos de outros cientistas sociais brasileiros. 
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Costa Pinto. Esse assunto, porém, será tratado na quarta parte do trabalho. Por ora, 

restaria esclarecer brevemente o itinerário geral das próximas partes e capítulos da 

presente tese de doutorado. 

 

As partes e capítulos do presente trabalho 

 

 As considerações desenvolvidas neste capítulo tiveram o intuito de indicar 

como as relações e interdependências entre as divisões da sociologia de Florestan 

Fernandes podem refletir a estrutura lógica de um estilo socialista de pensamento. No 

entanto, as sugestões fornecidas pela sociologia do conhecimento de Karl Mannheim 

deveriam ser complementadas, a fim de se poder sustentá-las com uma base empírica 

adequada, pelo exame das circunstâncias históricas concretas da produção sociológica 

de Florestan Fernandes. Por essa razão, tornou-se necessário seguir um caminho de 

exposição que combinasse a perspectiva lógica e a histórica na análise do objeto de 

investigação. As demais partes do presente trabalho seguiram essa orientação geral. Na 

segunda parte, dividida em dois capítulos, serão focalizados, em primeiro lugar, por 

via de uma abordagem histórica, o sentido político que o labor teórico nas ciências 

sociais deveria deter, de acordo com Florestan Fernandes, para a solução dos dilemas e 

problemas dos países subdesenvolvidos e, logo em seguida, mas desta vez a partir de 

uma dimensão predominantemente conceitual e analítico-sistemática, a própria 

definição de sociologia proposta pelo nosso autor. A terceira parte, subdividida em 

cinco capítulos, possuirá uma feição acentuadamente histórica, pois seu objetivo foi o 

de elucidar os parâmetros ideológicos concretos – existentes no Brasil sob as 

condições do subdesenvolvimento e do capitalismo dependente – da sociologia de 

Florestan Fernandes. A partir da exposição das polêmicas suscitadas pelos intérpretes 
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de sua obra sociológica quanto às suas dimensões especificamente políticas, tentou-se 

indicar os vínculos das posições teóricas e metodológicas de Fernandes com uma visão 

de mundo radical-popular, anticolonial e socialista. Por fim, na quarta parte, 

procurando-se evidenciar com maior propriedade os aspectos socialistas do 

pensamento de Florestan Fernandes, foram avançadas comparações entre a sua 

sociologia e o marxismo, para que pudessem ser recolhidos elementos a favor da 

hipótese segundo a qual as articulações de suas categorias metodológicas – contidas na 

subdivisão por ele elaborada dos seis campos de abordagem de sua disciplina 

particular – e dos seus conceitos básicos receberam uma fundamentação direta do 

materialismo histórico. O capítulo final de todo o trabalho irá fornecer uma 

reconstrução abrangente da estrutura teórica da sociologia de Florestan Fernandes a 

partir de suas afinidades lógicas com um estilo de pensamento socialista. 
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PARTE II: Florestan Fernandes e a construção teórica da sociologia: alguns 

elementos preliminares da presente análise 

 

 

 O objetivo geral deste trabalho, como já estabelecido, é reconstruir o arcabouço 

teórico-conceitual e metodológico da sociologia de Florestan Fernandes. De acordo 

com as exigências do método de “análise das significações”, proposto por Karl 

Mannheim e explanado anteriormente, essa reconstrução deveria partir – nas tentativas 

de investigar as origens ideológicas da obra de um autor ou de identificá-la com certos 

estilos sociais de pensamento – das categorias teóricas mais gerais e abstratas. Esse 

ponto de partida analítico pode ser utilizado não apenas no estudo da visão de mundo 

pertencente a uma dada época histórica, como fez Mannheim com o conservantismo 

alemão do século XIX, mas também poderá inspirar investigações sociológicas 

capazes de desvendar as raízes ideológicas das orientações teóricas centrais de um 

determinado cientista social. A hipótese principal aqui sustentada é a de que as 

categorias metodológicas de Florestan Fernandes não podem ser adequadamente 

interpretadas e assimiladas sem referência a seu estilo de pensamento ou visão de 

mundo radical-popular, anticolonialista e socialista. Não se trata simplesmente de 

querer provar a presença do socialismo, como forma de reflexão sobre o mundo 

histórico e social, na sociologia acadêmica de Florestan Fernandes produzida entre as 

décadas de 1940 e 1960, mas de reconhecer que sem o exame de tais raízes ideológicas 

será impossível compreender suas efetivas posições teóricas, metodológicas e práticas 

nas ciências sociais. No intuito de fortalecer essa hipótese, procurou-se seguir os 

passos gerais do método sugerido por Mannheim, de modo que esta segunda parte do 

trabalho será dedicada ao aspecto mais abstrato do pensamento teórico de Florestan 

Fernandes, a sua definição de sociologia. A presente discussão não poderia ser 
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avançada, entretanto, sem uma caracterização prévia do sentido que a reflexão teórica 

nas ciências sociais detinha para o intelectual uspiano, que precederá, portanto, a 

exposição de sua conceituação particular do campo sociológico como especialidade 

acadêmica. Nas próximas partes do trabalho, as categorias metodológicas 

fundamentais de Florestan Fernandes serão reconstruídas a partir de sua definição 

geral de sociologia apresentada adiante e de sua similitude morfológica ou estrutural 

com o pensamento socialista. Essa visão irá contrastar, em especial, com as 

interpretações correntemente aceitas que associaram os aspectos teóricos, 

metodológicos e práticos da produção sociológica de Florestan Fernandes às feições 

características do modelo político-liberal de pensamento e sua identificação valorativa 

com a ordem social burguesa. A validade desse enfoque alternativo, o de análise da 

sociologia de Fernandes a partir dos seus parâmetros ideológicos socialistas, só poderá 

ser verificada após a demonstração de que o ponto de vista oposto, que enfatiza o 

aspecto liberal-burguês, revela certos equívocos e lacunas insanáveis na interpretação 

do pensamento teórico do cientista social paulistano. Essa última tarefa, contudo, não 

corresponderá a esta parte do trabalho. O objetivo maior, agora, será o de estabelecer, 

pelo exame da definição de sociologia em Florestan Fernandes, os marcos iniciais e os 

elementos preliminares das demais etapas desta investigação sociológica sobre uma 

das principais obras de reflexão teórica nas ciências sociais brasileiras. 

 

 

O sentido do trabalho teórico em Florestan Fernandes 

 

 Não seria possível reconstruir as categorias sociológicas fundamentais de 

Florestan Fernandes sem atinar, antes, para o significado que teve o trabalho teórico 
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em sua produção acadêmica. Por isso seria oportuno chamar atenção, primeiro, para os 

objetivos pedagógicos colimados por Fernandes em alguns de seus trabalhos de 

sistematização conceitual e, segundo, para os cuidados a serem tomados de modo a 

não sugerir a existência de um projeto teórico pronto e acabado, cujos delineamentos 

mais gerais já tivessem sido elaborados de antemão, como potencialidades a serem 

realizadas, bastando apenas que seu portador intelectual aos poucos fosse 

desenvolvendo os elementos presentes nas “intenções básicas” (Mannheim) de seu 

pensamento. Essa seria uma visão idealizada da evolução da obra de um autor, em 

especial de um cientista social, a qual pode passar por transformações radicais em 

decorrência de seus vínculos cambiantes e contraditórios com a sociedade, sendo 

inconcebível uma coerência teórica, conceitual e metodológica totais num mesmo 

momento e, principalmente, ao longo do tempo. Quanto ao primeiro ponto, seria 

imprescindível lembrar a importância decisiva que a atividade docente teve para 

Florestan Fernandes em sua formação como sociólogo. A necessidade de “reduzir o 

conhecimento acumulado previamente ao que é essencial” e, ao mesmo tempo, de 

“expor tal conhecimento de modo claro, conciso e elegante” (Fernandes, 1980c: 176) 

impulsionou Fernandes a concentrar seus esforços pedagógicos na aprendizagem 

básica do estudante ou, mais precisamente, no ensino da “teoria elementar, que é 

„geral‟ e precisa ser aprendida logo de início” (Fernandes, 1978a: 21). Ao voltar-se 

para a tarefa de exposição sistemática dos requisitos fundamentais e indispensáveis na 

formação do cientista social, Fernandes pôde tornar seu labor de reflexão teórica mais 

consistente em termos de precisão conceitual e domínio dos instrumentos 

metodológicos em diferentes campos de investigação de sua disciplina acadêmica. 

Essas observações parecem tanto mais verdadeiras quando se considera a 

íntima ligação entre alguns dos escritos teóricos e metodológicos mais relevantes de 
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Florestan Fernandes e suas atividades de ensino. Não só seu projeto não concretizado 

de escrever um manual de sociologia o atesta
1
, mas também o seu ensaio 

“Apontamentos sobre os problemas da indução na sociologia” (1954) e seu livro A 

natureza sociológica da sociologia (1980a), ambos escritos para servirem de roteiros 

de exposição em salas de aula
2
. Ainda a esse respeito, caberia mencionar seu trabalho 

de organizador de coletâneas de textos básicos na área das ciências sociais, projetados 

com o intuito de suprir lacunas na formação de novos pesquisadores. Em Comunidade 

e sociedade (1973a), por exemplo, Fernandes agrupa os vários escritos pertencentes a 

diferentes autores fundamentais das ciências sociais segundo uma ordem logicamente 

coerente, partindo dos problemas teóricos, conceituais e metodológicos para alcançar o 

âmbito mais específico das questões de aplicação
3
. Como bem notou Renan Freitas 

Pinto, uma particularidade existente nas coletâneas organizadas por Florestan 
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 O referido manual deveria ter sido publicado pela extinta Companhia Editora Nacional. Fernandes 

chegou a escrever cinco capítulos: “O que é a sociologia?” (1959); “As grandes formas da vida social” 

(1959); “As perspectivas fundamentais da explicação sociológica” (1965); “A interação social” (1965) e 

“O conceito de sistema social” (1965). Esses textos podem ser atualmente consultados em Elementos de 

sociologia teórica, em cujo prefácio Fernandes revela as razões do abandono de seu projeto original: “A 

introdução e a primeira parte contêm capítulos de duas tentativas frustradas (uma, de 1959; outra, de 

1965) de escrever um manual de sociologia, velho compromisso que tenho com a Companhia Editora 

Nacional. Ambas as tentativas foram interrompidas: a primeira, porque resolvi fazer um levantamento 

sobre o ensino de nível superior da sociologia no Brasil e os resultados evidenciaram a conveniência da 

adoção de um plano mais flexível; a segunda, porque as reformas em curso no ensino superior 

impunham que se aguardasse o que iria acontecer com a sociologia nas soluções e nos enquadramentos 

finais” (Fernandes, 1974: 9). 
2
 O primeiro escrito foi publicado como a segunda parte de Fundamentos empíricos da explicação 

sociológica (1978c), consistindo na “reprodução das preleções, feitas em janeiro de 1954, aos 

professores de sociologia de escolas normais oficiais, que se inscreveram no Curso de Extensão 

Cultural, promovido em colaboração pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e pela 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo” (Fernandes, 1978c: 41). De 

acordo com Florestan Fernandes, o formato original do texto a ser desenvolvido em sala de aula foi 

também mantido (Fernandes, 1978c: 41). Já o livro A natureza sociológica da sociologia teve sua 

origem diretamente num curso de pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 

1978, sob o título “A sociologia em uma época de crise da civilização”. 
3
 Na verdade, o título completo da coletânea acima mencionada é Comunidade e sociedade: leituras 

sobre problemas conceituais, metodológicos e de aplicação (1973a), sendo cada uma das seções gerais 

do livro precedida por textos introdutórios do próprio Florestan Fernandes. Além da “nota prévia” que 

antecede toda a coletânea, encontram-se introduções parciais do organizador às seguintes divisões da 

obra: I - A perspectiva macro-sociológica; II - Distinções e contrastes conceituais básicos; III - O estudo 

da comunidade e da sociedade; IV - Alguns problemas práticos. Dentre os autores selecionados por 

Fernandes, podem ser observados nomes como Gurvitch, Wright Mills, Simmel, Tönnies, Weber, Park e 

Burgess, Parsons, Mannheim, Goldmann, Comte, Malinowski, Wirth, Bettelheim, apenas para citar 

alguns dos mais conhecidos. 
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Fernandes é que “o conjunto de introduções que o autor escreveu para apresentar as 

diversas unidades temáticas das coletâneas, representam a rigor, uma síntese de seu 

pensamento teórico”
4
 (Freitas Pinto, 1992: 159). Na qualidade de atividade de caráter 

pedagógico
5
, as obras organizadas por Fernandes concorrem para potencializar a 

síntese de seu próprio pensamento teórico. Tais considerações poderiam ser estendidas, 

mutatis mutandis, ao papel de coordenador desempenhado por Florestan Fernandes no 

ambicioso projeto editorial que representou a coleção “Grandes Cientistas Sociais”, 

editada entre 1978 e 1990. Ao todo com sessenta volumes publicados, essa coleção 

reuniu coletâneas de autores fundamentais das ciências sociais, distribuindo-se pelas 

áreas de Sociologia, Antropologia, História, Economia, Geografia, Psicologia e 

também Pensamento Político. Essas subdivisões e a própria escolha dos autores a 

figurarem na “Coleção” podem lançar pistas bastante significativas para a 

compreensão da pluralidade e afinidades teóricas do pensamento de Florestan 

Fernandes, constituindo um relevante tema de investigação o conhecimento da história 

de cada volume publicado e o porquê da ausência de alguns nomes que chegaram a ser 

cogitados
6
. Em tais sentidos é que se pode afirmar que as tarefas pedagógicas de 

                                                 
4
 Ainda em relação às introduções de Fernandes para os livros por ele organizados, irá asseverar esse 

mesmo autor como elas podem se revelar uma síntese da produção teórica do sociólogo paulistano: “Há 

nessas introduções, anotações que se referem a questões centrais de sua obra, como pode ser melhor 

verificado se o leitor fizer uma leitura dessas introduções, independente da leitura dos textos dos autores 

incluídos. Se quisermos dizer de outra forma, encontraremos aí um conjunto relativamente completo de 

temas teóricos e problemas de natureza empírica e de aplicação, que correspondem em suas linhas 

gerais, a seu pensamento sociológico e aos temas centrais de sua obra” (Freitas Pinto, 1992: 159). 
5
 É assim que na introdução à seção “Alguns problemas práticos”, do livro Comunidade e sociedade, 

dirá Florestan Fernandes: “O conjunto de leituras, reunidas neste capítulo, tem um objetivo restrito. Elas 

visam „iniciar‟ o estudante na dimensão prática da reflexão sociológica. Portanto, trata-se de uma 

unidade de trabalho didático que o professor poderá ou não explorar, dependendo da orientação que 

imprimiu aos cursos e à preparação de seus alunos. Em termos ideais, convinha enriquecer o livro 

através dessa unidade de trabalho didático” (Fernandes, 1973a: 387). 
6
 Na pesquisa que empreendi no Acervo Particular de Florestan Fernandes, entre os meses de maio e 

julho de 2006, foi encontrada uma pequena troca de correspondência entre o coordenador da Coleção e a 

editora Ática. Havia também uma lista de volumes já publicados e de outros apenas projetados para 

serem editados, a exemplo de dois livros que seriam dedicados a Frantz Fanon e a Antonio Gramsci, 

figurando também os nomes dos respectivos organizadores de cada uma das coletâneas. A importância 

de uma pesquisa específica sobre a história da “Coleção Grandes Cientistas Sociais” foi antes destacada 
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Florestan Fernandes como docente em universidades brasileiras e coordenador, 

compilador e organizador de coletâneas introdutórias fazem parte da própria 

construção de seu pensamento teórico. 

Não seria exagerado afirmar que esse trabalho, ao mesmo tempo teórico e 

didático de Florestan Fernandes, teve continuidade em outras compilações desta vez 

organizadas por alguns de seus antigos alunos, assistentes e colaboradores mais diretos 

junto à Cadeira de Sociologia I da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo e ao CESIT (Centro de Sociologia Industrial e do 

Trabalho). São os casos, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso e Octavio Ianni 

em Homem e sociedade: leituras básicas de sociologia geral (1970), coletânea 

pensada como um livro introdutório na área da “sociologia sistemática”, cujo 

complemento seria o volume Comunidade e sociedade (1973a), antes mencionado e 

organizado pelo próprio Fernandes. Não há dúvidas de que as leituras acima propostas 

por Cardoso e Ianni estavam diretamente vinculadas ao arcabouço teórico, conceitual e 

metodológico de Florestan Fernandes no que diz respeito às divisões dos campos 

fundamentais da sociologia, assunto específico a ser tratado mais adiante na quarta 

parte deste trabalho. Exemplos marcantes de outras compilações, as quais certamente 

guardam afinidades teóricas com a perspectiva sociológica de Florestan Fernandes, 

podem ser encontrados nos seguintes volumes: Teorias de estratificação social: 

leituras de sociologia, organizado por Octavio Ianni (1972); Educação e sociedade: 

leituras de sociologia da educação (1970), com textos compilados por Luiz Pereira e 

Marialice Mencarini Foracchi; Sociologia e sociedade: leituras de introdução à 

sociologia (1977), sob organização de Marialice Mencarini Foracchi e José de Souza 

                                                                                                                                             
por Paulo Henrique Martinez, “História política do Brasil e análise de classes”, in Florestan Fernandes, 

Pensamento e ação: o PT e os rumos do socialismo, 2. ed., São Paulo, Globo, 2006, p. 13-5. 
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Martins; e, ainda, Sociologia: para ler os clássicos (2005b), organizado por Gabriel 

Cohn. Esses exemplos seriam suficientes para apresentar a ressonância do trabalho 

teórico de Florestan Fernandes, como uma espécie de prolongamento de suas 

preocupações acadêmicas e pedagógicas, na orientação das coletâneas então 

elaboradas por alguns de seus colaboradores mais diretos. 

Quanto ao segundo ponto (cf. supra, p. 140), é preciso ter em mente que o 

projeto intelectual de Florestan Fernandes foi sendo constantemente redefinido diante 

das circunstâncias institucionais e políticas com as quais ele se deparou no ambiente 

acadêmico da USP e no cenário mais abrangente da rápida modernização da cidade de 

São Paulo ao longo das décadas de 1940 e 50. Nesse sentido, cumpriria considerar 

como os diversos vínculos sociais estabelecidos em torno de Fernandes e por ele 

mesmo criados atuaram não somente como fontes de reelaborações de seu próprio 

pensamento, mas também de superação das contradições teóricas da sociologia por 

uma necessidade de maior integração conceitual e metodológica. Em outras palavras, 

deve-se evitar o equívoco interpretativo de afirmar a plena consciência de um projeto 

teórico, por parte de Florestan Fernandes, apenas pelo fato de se ter escolhido, como 

ponto de partida da análise, algumas das configurações mais desenvolvidas de seu 

pensamento num dado momento de sua trajetória intelectual. Essa opção metodológica 

não pretende sugerir que suas idéias tenham seguido, desde o início de sua construção 

teórica, um caminho já previamente definido e para o qual bastaria tão-somente 

descobrir os princípios teleológicos de seu desenvolvimento. As mudanças de direção 

e rupturas na produção de sua obra não poderiam ser previstas, nem os modos 

específicos como elas seriam integradas a estruturas teórico-conceituais edificadas em 

momentos anteriores. As ressalvas de Florestan Fernandes, ao ser perguntado como 

interpretaria “toda a sua produção científica”, se haveria “um projeto teórico, uma 
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„linha-mestra‟, orientando seus trabalhos e pesquisas” e qual seria “a sua trajetória 

intelectual”, são deveras elucidativas. No início de sua resposta, dirá: 

“Essa é uma pergunta complicada para mim. Pelo que sei, só Comte sabia o que 

ele ia fazer durante todo o resto da vida. Em geral, as preocupações teóricas de 

qualquer intelectual – especialmente se ele é um sociólogo, historiador ou um 

antropólogo, enfim alguém que trabalha com problemas que dizem respeito às 

sociedades humanas – se alteram ao longo do tempo. Não há uma pessoa que 

nasça com um projeto e depois o realize completamente” (Fernandes, 1978a: 3). 

 

 Ainda em se tratando da construção da obra de Florestan Fernandes, seria 

necessário lembrar sua concepção particular de produção teórica nas ciências sociais 

como uma atividade inseparável da prática concreta de pesquisas. Isso implicou 

oscilações e diversos enriquecimentos conceituais nas posturas teóricas assumidas por 

Fernandes, muitas vezes em decorrência das mudanças nas suas próprias temáticas de 

investigação. O trabalho teórico, para ele, não poderia ser entendido como uma sorte 

qualquer de reflexão baseada em idéias gerais ou na mera especulação. Ao contrário, o 

avanço do conhecimento nas ciências sociais significava fundamentalmente a 

produção teórica original sobre uma determinada realidade ou sobre novos fenômenos 

que destoam de situações já investigadas, mas que guardam em relação a essas últimas 

conexões estruturais, funcionais ou de sentido. Uma maneira muito diferente de 

conceber teoria. Ao compará-la com os ambiciosos vôos especulativos, baseados em 

raciocínios hipotéticos, a partir dos quais se procura pensar a lógica de estruturação da 

ação social e dos elementos mais gerais e axiomáticos de quaisquer tipos de sociedade, 

pode-se cair na armadilha escolástica de considerar a modalidade de trabalho teórico 

pretendida por Fernandes como algo menor e desprovido de significação acadêmica 

mais profunda diante do reconhecimento, prestígio e notoriedade alcançados pelos que 

se dedicam à grande teoria. A crítica radical dessa atividade especulativa, oposta à 

idéia de uma construção teórica original nas ciências sociais, está presente de 
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diferentes formas no decorrer da trajetória sociológica de Florestan Fernandes. Nos 

depoimentos que prestou, por exemplo, sobre o tipo de ensino herdado de seus antigos 

mestres estrangeiros, principalmente franceses, Florestan Fernandes procurou sempre 

destacar as deficiências concernentes ao modo de compreender o labor teórico, nos 

marcos da orientação monográfica e eclética dos cursos então ministrados. A teoria era 

concebida mais em termos de uma propensão muito abstrata na discussão das idéias e 

sua gênese. Algo que, para Fernandes, estaria muito longe de ser considerado um 

verdadeiro trabalho teórico nas ciências sociais. As limitações desse tipo de ensino é 

que levariam os estudantes a conceberem o trabalho teórico como uma sorte qualquer 

de história das idéias, ou de balanço dos avanços obtidos em certos campos de 

investigação, e não como uma atividade voltada para a produção de conhecimentos 

originais sobre determinados fenômenos com base na construção de novos conceitos e 

no refinamento metodológico. Essa seria a principal deficiência, conforme o próprio 

Florestan Fernandes, das orientações ecléticas presentes nos cursos por ele 

freqüentados na Universidade de São Paulo. A esse respeito, ele iria dizer: 

“Em termos da minha relação com as Ciências Sociais, meus professores não 

tentavam encaminhar os estudantes para a Sociologia, a Economia, a Filosofia 

ou a Estatística. O ensino era eclético. Visava combinar as várias correntes do 

pensamento e, de outro lado, enfatizava mais que tudo, o aspecto teórico do 

trabalho. O preconceito contra o ensino de tipo elementar era tão grande que, 

quando eu me tornei estudante da Faculdade de Filosofia [em 1941], tive 

dificuldades de trabalhar com manuais. Os assistentes recomendavam que não 

se lessem manuais; que se lessem os originais. [...] a regra era esta: pôr uma 

grande ênfase no aspecto teórico. O que vem a ser o aspecto teórico no caso? 

Isto significava que os estudantes aprendiam a construir teorias; que os 

estudantes fossem orientados para as técnicas através das quais se faz análise e a 

crítica das descobertas, ao mesmo tempo se procede à síntese? Não se fazia isso. 

Os cursos eram monográficos, de balanços dos conhecimentos obtidos em 

determinados campos. Por exemplo, havia cursos de Sociologia estética, de 

sociologia econômica, de monografia familiar, de introdução à economia, 

história das doutrinas econômicas. Não havia curso de técnicas e métodos 

aplicados à investigação e, muito menos cursos de técnicas e métodos aplicados 

à parte lógica e de construção da inferência (indução, dedução etc.). Esses 

cursos surgiram mais tarde, igualmente por influência nossa. 
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Assim o que se entendia por teoria, realmente era um ensino altamente 

abstrato e que levava os estudantes a trabalhar principalmente com idéias. 

Quando se falava em teoria, o que se pensava era mais em história das idéias ou, 

então, em balanços críticos em certa área de trabalho. [...] isso não é realmente 

uma orientação que permita dizer que se está pensando em teoria como, por 

exemplo, um físico, um biólogo, um químico pensa em teoria. Ou, então, como 

o sociólogo ou o economista deveria pensar em teoria. É o trabalho intelectual 

do professor. Não é o trabalho intelectual do investigador. O treinamento do 

investigador foi negligenciado; nós não tínhamos condições para fazer isso. Os 

professores franceses, como os alemães e os italianos, que colaboraram com 

eles, tinham de enfrentar condições muito precárias de trabalho intelectual. Com 

isso, então é provável que eles realizavam apenas uma parte do que poderiam ter 

feito, se porventura eles pudessem ir mais longe” (Fernandes, 1978a: 6-8). 

 

 As oportunidades que teve Florestan Fernandes para escapar a essa modalidade 

enviesada de produção teórica estão relacionadas a trabalhos concretos de 

investigação, aos quais se dedicou já no primeiro ano do seu curso de ciências sociais 

na USP. Ele menciona pelo menos duas experiências marcantes: um trabalho sobre o 

folclore para a cadeira de sociologia, então chefiada por Roger Bastide, e a monografia 

sobre “a evolução do comércio internacional no Brasil no período que vai da 

Independência até 1940”, escrita para a disciplina de economia política, a cargo de 

Paul Hugon (Fernandes, 1978a: 10-11). Ao se deparar pela primeira vez, nesses 

trabalhos, com as exigências e requisitos básicos da “pesquisa empírica sistemática”, 

Florestan Fernandes mobilizou todo seu talento criativo para redefinir a influência 

então recebida nos cursos monográficos ministrados pelos professores estrangeiros, em 

termos de uma compreensão “um pouco mais instrumental” da “relação entre pesquisa 

e teoria”. A seu ver, essas práticas iniciais de pesquisa – depois consolidadas em 

trabalhos de maturidade como as suas investigações sobre a civilização dos Tupinambá 

– é que lhe teriam possibilitado ir um pouco além da “tendência do estudante de ficar 

preso a certos livros e [descobrir] que a pesquisa seria instrumental para o trabalho 

intelectual”. Para ele, em suma, a teoria só poderia ser construída por intermédio da 

prática concreta de pesquisas (Fernandes, 1978a: 11). Esse é o motivo pelo qual o 
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desenvolvimento da produção teórica mais geral e abstrata de Florestan Fernandes 

poderia ser interpretado à luz das suas redefinições de projetos de pesquisa, do 

abandono de investigações em andamento ou, enfim, das vicissitudes de sua própria 

trajetória de pesquisador. A experiência aí acumulada, tanto nos trabalhos concluídos, 

a exemplo de parte substancial de sua coleta de materiais sobre o folclore paulistano, 

de suas teses sobre a organização social e a função da guerra entre os Tupinambá, do 

projeto UNESCO sobre preconceito e discriminação raciais contra os negros na cidade 

de São Paulo
7
 etc., como nas investigações em andamento então interrompidas

8
, 

conduziria Fernandes a pensar teoria em termos de produção de conhecimento novo e 

original, num sentido bastante próximo à idéia de “teorias de alcance intermediário” do 

                                                 
7
 Sobre os estudos relativos aos folclores infantil e paulistano, ver Florestan Fernandes, Folclore e 

mudança social na cidade de São Paulo, 2. ed., Petrópolis, Vozes, 1979; sobre as pesquisas de 

reconstrução histórica da organização social e da função da guerra entre os Tupinambá, ver Florestan 

Fernandes, A organização social dos Tupinambá, São Paulo/Brasília, HUCITEC/Editora da UnB, 1989 

e A função social da guerra na sociedade Tupinambá, 2. ed., São Paulo, Livraria Pioneira 

Editora/Editora da Universidade de São Paulo, 1970; sobre a pesquisa Unesco, ver Roger Bastide e 

Florestan Fernandes (orgs.), Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo, São Paulo, 

Anhembi, 1955. 
8
 Numa das notas explicativas de seu clássico A revolução burguesa no Brasil, Fernandes indica quais 

foram suas investigações não concluídas: 1.º) “sobre a formação e a evolução do comércio externo de 

1808 a 1940, assunto sobre o qual trabalhei intensamente em 1941”; 2.º) “sobre a sociedade paulistana 

no século XVI, em colaboração com o professor Donald Pierson, iniciada e interrompida em 1946”; 3.º) 

“sobre a aculturação de sírios e libaneses em São Paulo, na qual trabalhei esporadicamente de 1944 a 

1949, com a prestimosa assistência do professor Jamil Safady”; 4.º) “sobre as conexões da urbanização 

com a formação e o desenvolvimento da sociedade de classes, cuja parte empírica ficou com o professor 

Paul Singer, na qual trabalhamos intensamente depois de 1962 e que interrompemos por motivos alheios 

à nossa vontade” (Fernandes, 2006a[1975]: 485). Um outro estudo inacabado e não mencionado por 

Fernandes nessa nota explicativa se refere ao “processo de destribalização”: “[...] quando eu fiz a coleta 

de dados [sobre os Tupinambá], tinha em mente fazer uma análise também da destribalização e o 

material para essa análise estava separado, mas acabei deixando a idéia de lado. A culpa não foi minha, 

a história da sociologia brasileira foi mais rápida que eu, ela acabou pondo os tupinambás no porão da 

história, onde eles estavam, e eu acabei deixando o assunto de lado” (Fernandes, 1978a: 91). Sobre o 

estudo da aculturação dos sírios e libaneses em São Paulo, há duas palestras publicadas na revista 

Etapas, que na verdade constituem os únicos registros mais sistemáticos do desenho teórico e 

metodológico da pesquisa elaborada por Florestan Fernandes: a primeira delas, intitulada “A aculturação 

dos sírios e libaneses em São Paulo”, foi publicada em agosto de 1956 e a segunda, “O Brasil e o mundo 

árabe”, em 1967. No acervo particular de Florestan Fernandes da Universidade Federal de São Carlos, 

podem ser encontrados os diários de campo e algumas entrevistas referentes a essa pesquisa sobre a 

aculturação dos sírios e libaneses em São Paulo. Esse trabalho, apesar de não ter sido concluído por 

Fernandes, foi de fundamental importância para o seu conhecimento da sociedade brasileira e, em 

especial, teria sido tal investigação que lhe teria possibilitado formular em termos típico-ideais a figura 

humana do “imigrante” como um dos agentes do desencadeamento da revolução burguesa no Brasil 

(Fernandes, 2006a: 153-75). Não seria, portanto, um mero exercício de curiosidade intelectual tentar 

recuperar as investigações inacabadas de Florestan Fernandes, dado que elas podem oferecer novas 

sugestões à interpretação mais global de sua produção sociológica. 
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sociólogo norte-americano Robert K. Merton (2002: 56-91). Seria, contudo, ao refletir 

sobre a contribuição teórica às ciências sociais que conseguira alcançar, por exemplo, 

nos seus estudos sobre a organização social dos Tupinambá e a função da guerra entre 

os tupis, que o sociólogo paulistano poderia tornar bem mais compreensível e precisa 

sua concepção de trabalho teórico. Opondo-se a certo fascínio provocado pela 

expressão “trabalho teórico”, iria afirmar em A condição de sociólogo: 

“A palavra teoria exerce uma fascinação muito grande no Brasil, e não só entre 

os sociólogos, os matemáticos, os filósofos, os críticos literários, professores de 

literatura – todos, em suma, querem fazer trabalho teórico, e só dão sentido ao 

trabalho quando se pode falar em Teoria. Para mim, o trabalho só é teórico 

quando produz um conhecimento novo, seja de alcance médio, seja de alcance 

geral. Em um livro como A Organização Social dos Tupinambás há teoria, mas 

é uma teoria implícita que, em grande parte, não foi criada por mim, que eu 

herdei de outros etnólogos, antropólogos e sociólogos. A parte criadora que 

existe em A Organização Social dos Tupinambás está mais na articulação das 

várias partes do sistema social tribal. Essa articulação representa um produto da 

minha capacidade criadora. Se eu não tivesse uma imaginação sociológica eu 

não seria capaz de, explorando os dados oferecidos pelos cronistas e o que eu 

sabia da teoria da organização social, reconstituir o sistema tribal e chegar à 

explicação de uma civilização. 

Em A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá já existe um 

pouquinho mais de teoria explícita. Porém, é uma teoria que só tem validade 

para o sistema cultural tupi. É claro que é esta a contribuição máxima que um 

investigador empírico pode dar. Quando ele consegue uma explicação que vale 

para um determinado sistema de civilização é que se pode falar em 

„contribuição teórica‟. Mas, aí, temos uma espécie de teoria de nível médio, de 

nível intermediário, ou de alcance médio, como quiserem. Ainda assim, eu acho 

que nesses dois trabalhos eu dei uma contribuição teórica. [...] Realmente 

trabalhei tendo em mente aprofundar o sistema tupi e acho que, principalmente 

na análise das várias funções da guerra, o trabalho contém uma contribuição 

teórica de grande importância, embora limitada, pois nunca ultrapassei a 

sociedade tupi e a sua civilização” (Fernandes, 1978a: 71-2). 

 

Essa forma bastante peculiar de compreender a produção de teoria nas ciências 

sociais tem suscitado diversos comentários críticos, nem sempre totalmente exatos, 

quanto às posições assumidas por Florestan Fernandes. Em especial, essas críticas 

assumem o ponto de vista da grande teoria nas ciências sociais, não levando em conta 

que o ex-professor de sociologia da USP estava criticando justamente as limitações 
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desta última para dar conta da realidade dos países subdesenvolvidos, periféricos e 

dependentes. A contribuição original que os sociólogos dos países subdesenvolvidos 

poderiam trazer à teoria geral decorreria do empenho em investigar as especificidades 

e particularidades de suas próprias formações sociais. Um dos autores a tecer tais 

comentários críticos às posições assumidas por Florestan Fernandes seria José 

Maurício Domingues, o qual se colocou na defesa explícita da construção da grande 

teoria no Brasil. Dado o teor polêmico de suas idéias, será necessário reproduzir todo o 

parágrafo em que seu pensamento a esse respeito foi sintetizado: 

“Florestan Fernandes foi provavelmente o maior sociólogo brasileiro até hoje – 

o maior também, na América Latina, ao lado de Gino Germani. Conhecia com 

grande profundidade e com extrema sofisticação as teorias clássicas e as 

tendências contemporâneas na sociologia, na ciência política e na antropologia. 

Não obstante, declinou da estratégia de construção de teorias por cientistas 

brasileiros. Nossas tarefas eram demasiado urgentes e não dispúnhamos de 

recursos para enfrentá-las todas, argumentou. As universidades dos países mais 

ricos deveriam encarregar-se da produção de teorias gerais, ao passo que nos 

concentraríamos no estudo de nossas realidades específicas. Uma clara divisão 

do trabalho intelectual era desse modo sugerida, a qual Fernandes abraçou sem 

jamais voltar atrás. Outros não tão sistematicamente a sustentaram no Brasil, 

porém sua prática foi testemunho de concepções com talvez ainda menor grau 

de inclinação teórica. De modo que, enquanto penso que a teoria tem um papel 

importante a cumprir nas ciências sociais
9
, por outro lado não creio que a 

estratégia de Fernandes tenha mais sentido hoje em dia, se é que 

verdadeiramente teve no passado” (Domingues, 2006: 371).  

 

O problema da posição exposta por Domingues é que, ao contrário do que ele 

afirma, Florestan Fernandes não teria abdicado da “estratégia de construção de teorias 

                                                 
9
 Essa afirmação de Domingues desconsidera a importância que Florestan Fernandes, mesmo após sua 

radicalização política em direção ao marxismo na sociologia, costumava atribuir à grande teoria. Em A 

natureza sociológica da sociologia, por exemplo, ele iria criticar Wright Mills por haver subestimado a 

necessidade de se recorrer à sociologia sistemática: “Ele foi injusto com „grande teoria‟ (leia-se 

Parsons), pois deixou de ressaltar o que ela representava em relação à herança da sociologia sistemática 

alemã: 1.º) o nível de discussão dos requisitos estruturais e funcionais da vida em sociedade (e também 

da existência, funcionamento e transformação dos sistemas sociais); 2.º) os avanços realizados na 

incorporação das contribuições da psicanálise, da psicologia experimental e de outras correntes da 

psicologia moderna às categorias abstratas da sociologia; 3.º) a natureza do „equilíbrio social‟ e sua 

postulação reversível, estático-dinâmica” (Fernandes, 1980a: 65). A esse respeito, Fernandes assume 

uma posição intermediária entre o cultivo da grande teoria e a prática de investigações concretas que 

poderiam enriquecer a reformulação de conceitos no campo da sociologia sistemática. Quanto à recusa 

da “grande teoria”, as críticas de Bourdieu (2007: 23-4) seriam mais radicais do que as de Fernandes e 

as restrições de Domingues, se verdadeiras, teriam sido melhor aplicadas ao sociólogo francês. 
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por cientistas brasileiros”. Na sua comunicação presidencial ao II Congresso Brasileiro 

de Sociologia, datada de 1962 e intitulada “A sociologia como afirmação”, Florestan 

Fernandes não só considerou relevante a produção teórica original a partir do cultivo 

dos campos relativamente autônomos e específicos das sociologias descritiva, 

comparada, diferencial (ou histórica) e aplicada, mas também acreditou ser necessário 

desenvolver as condições institucionais para que a elaboração de trabalhos na área 

particular da “sociologia sistemática”, modalidade de reflexão sociológica responsável 

pela construção dos conceitos básicos da disciplina, se tornasse possível dentro da 

situação dos países subdesenvolvidos (Fernandes, 1976c: 77-81). Além disso, a 

produção dos cientistas sociais da periferia era concebida como uma maneira de 

complementar, corrigir e tornar mais exata, a partir do exame das situações concretas 

dos países subdesenvolvidos e dependentes, a teoria transplantada dos países 

desenvolvidos. Isso significava, na visão de Florestan Fernandes, uma contribuição à 

teoria geral e não uma subestimação das possibilidades de desenvolvimento da 

sociologia nas condições de subdesenvolvimento. Ao contrário, justamente por 

acreditar nas potencialidades do cultivo da sociologia, para a construção da teoria 

geral, nas condições de subdesenvolvimento é que Florestan Fernandes iria propor a 

divisão de trabalho intelectual como uma espécie de colaboração supranacional entre 

os cientistas sociais do centro e da periferia. Referindo-se à teorização sobre a 

sociedade de classes, ele iria estabelecer em que sentido a produção sociológica nos 

países subdesenvolvidos poderiam trazer contribuições próprias à teoria geral: 

“[...] os sociólogos dos países desenvolvidos descrevem os aspectos estruturais e 

dinâmicos da sociedade de classes sob condições que não são universais, 

negligenciando esse fato na construção das teorias. [...] a descoberta de lacunas 

teóricas desse gênero não nos deve impedir de aproveitar, devidamente, a parte 

positiva das contribuições daqueles sociólogos, impondo-se que vejamos nas 

limitações das teorias existentes um incentivo para tentarmos retificá-las e 

completá-las mediante esforços apropriados. Antes de mais nada, aí se acha uma 
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demonstração insofismável de que a integração teórica, nas ciências sociais, 

depende da colaboração supranacional dos especialistas, e de que as diferenças 

de situação cultural são em certo sentido relevantes para o alargamento da 

própria perspectiva científica. [...] Precisamos compreender objetivamente esse 

fato para aproveitarmos, efetivamente, os resultados positivos da experiência 

alheia e para nos associarmos, produtivamente, aos centros estrangeiros de 

investigação sociológica” (Fernandes, 1976c: 80-81). 

 

Essa crítica radical de uma noção especulativa de teoria representa uma 

característica permanente do pensamento de Florestan Fernandes. Ao associá-la à 

necessidade da produção sociológica original nos países periféricos, tal crítica iria se 

confundir com a tomada de consciência de uma situação de “dependência cultural” ou 

colonialismo mental, levando os cientistas sociais brasileiros a procurarem se 

concentrar nas atividades mais suscetíveis de propiciar-lhes reconhecimento 

internacional, notadamente europeu e norte-americano. Será preciso, portanto, 

esmiuçar essa incômoda questão, capaz de revelar bastante sobre o padrão de produção 

acadêmica atualmente dominante nas universidades brasileiras, para que se possa 

compreender com maior propriedade a idéia defendida por Fernandes de que a teoria 

original é construída nas atividades concretas de investigação sobre aspectos pouco 

conhecidos dos sistemas sociais. Aliando essa concepção de teoria a uma forte 

consciência de sua condição de cientista social situado na periferia do mundo 

capitalista, de origem colonial, subdesenvolvida e dependente culturalmente, Florestan 

Fernandes procurou montar uma estratégia de trabalho cuja contribuição teórica maior 

consistiria no conhecimento das situações atípicas, que se distanciariam dos modelos 

clássicos, considerados sociologicamente normais, de estruturação, organização e 

funcionamento da sociedade de classes, calcados no estudo de países como Inglaterra, 

França, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Ao constatar que as situações concretas 

dos países latino-americanos, africanos e asiáticos destoavam em graus diversos dos 

modelos clássicos, Florestan Fernandes passou a pretender que o principal ganho da 
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investigação sociológica dos países periféricos seria criticar e reformular a teoria geral 

antes produzida no contexto das nações desenvolvidas e de capitalismo hegemônico. É 

a esse tipo de conhecimentos novos e originais sobre uma dada realidade a que se 

referia o sociólogo paulistano, ao falar da necessidade de construir teorias e não se 

limitar a discutir, num âmbito meramente especulativo, os últimos avanços alcançados 

pelos cientistas sociais europeus ou norte-americanos. Ele estava interessado, 

fundamentalmente, em enraizar a produção sociológica, a partir de sólidos critérios 

científicos de aceitação internacional (critérios esses que, na medida do possível, 

deveriam ser universais), nas condições específicas de países como o Brasil, 

subdesenvolvidos, de origem colonial e de capitalismo dependente. Diante de tais 

pontos de vista, as discussões epistemológicas e teóricas nas ciências sociais não 

poderiam deter um fim em si mesmo. Para Fernandes, elas seriam instrumentais para o 

desenvolvimento de suas pesquisas empíricas sobre a realidade brasileira e, para tanto, 

deveriam ser enriquecidas diante das inovações que as investigações da situação 

específica dos países periféricos poderiam trazer à teoria sociológica geral. 

 A maioria dos autores tem enfatizado, entretanto, o papel desempenhado por 

Florestan Fernandes, no que concerne ao processo de institucionalização da sociologia 

no Brasil, na incorporação de padrões rigorosamente científicos de produção 

intelectual. A esse respeito, inclusive, chegou-se a traçar um interessante paralelo entre 

Durkheim e Florestan Fernandes, pois ambos teriam se empenhado arduamente, em 

seus respectivos contextos acadêmicos, na diferenciação da sociologia em face do 

senso-comum, das outras ciências sociais e de disciplinas humanísticas como o 

folclore (Ortiz, 2002: 182). A tônica é sempre colocada na ambição do sociólogo 

paulistano em desenvolver critérios rigorosos de investigação, que obedecessem a 

padrões universais e às “normas, valores e ideais do saber científico” (Fernandes apud 
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Ortiz, 2002: 182). De fato, a presença de tais propósitos em Fernandes seria 

indiscutível. Tomada unilateralmente, porém, ela não revela como esse universalismo 

na ciência era balanceado por uma outra exigência constante, a de superar os limites de 

uma mera aplicação do saber transplantado e o grau de colonização mental que essa 

situação poderia comportar. Por essa razão, algo fortemente subestimado na análise 

que faz Florestan Fernandes sobre o significado da experiência uspiana para as 

ciências sociais brasileiras seria o seu indissociável componente colonial, então 

presente na transplantação maciça de novas teorias, métodos, técnicas e padrões 

institucionais provenientes de outros contextos sociais. Se, por um lado, ele chega a 

reconhecer o enorme avanço, em termos de modernização cultural e da consolidação 

de níveis mais exigentes de pesquisa científica em São Paulo, que representou a vinda 

das missões estrangeiras participantes da fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras da USP (Fernandes, 1966: 213-6). Por outro, não se deve desconsiderar que ao 

mesmo tempo ele esteve preocupado em desenvolver a consciência crítica de tal 

situação, ora reformulando a orientação do ensino das ciências sociais recebida de seus 

antigos professores estrangeiros, para adaptá-lo às condições sócio-culturais 

brasileiras, ora construindo um novo patamar de investigação científica, não mais 

entendido como a repetição e aplicação de métodos, processos e técnicas 

transplantados de diferentes contextos sociais, mas deles se servindo para construir 

padrões de reflexão sociológica autônoma sobre sua própria realidade. Ao refletir 

sobre os vínculos das instituições de ensino superior (a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras; a Universidade de São Paulo; a Escola Livre de Sociologia e 

Política) com as forças sociais conservantistas, reformistas e revolucionárias em 
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fermentação na cidade de São Paulo, Florestan Fernandes desvenda os dilemas então 

vividos pelo fragmento de geração
10

 ao qual ele mesmo pertencera: 

“A instituição avançou através da colonização cultural mais completa e 

acabada: a importação maciça de professores estrangeiros, organizados em 

missão ou em pequenos grupos e individualmente, mais tarde, não traduzia 

apenas uma impotência e o reconhecimento do poder imperial. Ela significava, 

acima de tudo, uma mobilização interna sem precedentes dos recursos culturais 

dos países capitalistas do centro. Pela primeira vez, a modernização cultural 

dependente se organizava e se instituía a partir de dentro, e, ao mesmo tempo, 

em grande escala. Aí estava um salto para a frente (ou um suicídio?) súbito no 

qual os trapezistas atuavam sem redes protetoras. Nós éramos os trapezistas e 

coube-nos decidir o que fazer com a massa de cultura importada. Em que 

direção caminhar? Podíamos submeter-nos a uma tradição colonial – por que 

não? – pela qual nos poríamos a serviço dos países centrais, do prestígio que 

eles nos conferissem e do poder resultante de acomodação aos interesses 

simultâneos dos centros imperiais e das elites das classes dominantes. Tudo 

estava orquestrado para isso e a falta de tradições intelectuais autônomas 

simplificava o processo, ao qual, diga-se de passagem, alguns contingentes 

intelectuais sucumbiram. A indústria de enlatados culturais, tão conhecida em 

países que sofreram o processo na mesma escala e lá tão denunciada – como se 

poderia exemplificar com o Canadá – não era bem conhecida no Brasil. E os 

mestres europeus, que nos puseram em dia com a cultura, viam os seus papéis 

de uma perspectiva iluminista. Eles não se preocuparam nem com a base 

material e cultural para a absorção de uma modernização intelectual tão rápida e 

maciça (para eles, estudantes eram estudantes; e supunham que o estudante 

brasileiro tinha uma bagagem para receber o seu ensino) nem com o destino que 

devíamos dar à sua influência. Na maioria, mesmo, prevalecia a propensão em 

definir a relação segundo um padrão estático, pelo qual os brasileiros chegariam 

aos escalões intermediários e o cordão umbilical no tope se preservaria, dando 

origem a uma constante renovação dos professores de mais alto nível, por outros 

professores estrangeiros. Apenas os professores que se naturalizaram e alguns 

outros, como Roger Bastide, por exemplo, perceberam que o campo era bastante 

amplo para permitir uma retomada, na qual a colaboração estrangeira 

continuaria, mas em outras bases. O mundo universitário, na ciência e fora dela, 

não é „nacional‟ mas „internacional‟, e esses professores compreenderam que 

seria muito pouco degradá-los com uma indesejável mistificação colonialista. 

Nós próprios reagimos de modo crítico. [...] nos impusemos o dever de absorver 

um padrão de cultura e não de sermos caudatários de uma relação colonial. [...] 

                                                 
10

 Num de seus mais sinceros e pungentes ensaios, A geração perdida, Florestan Fernandes procurou 

explicar sociologicamente o motivo pelo qual o agrupamento intelectual de que fez parte não conseguiu 

concretizar suas aspirações mais profundas de mudança social progressista e de democratização da 

sociedade brasileira. Ele não fala de uma geração como um todo e, sim, apenas de um dos seus 

fragmentos, mesmo esse bastante heterogêneo ideologicamente, mas que foi capaz de opor uma 

resistência tenaz, apesar de desprovida de sustentação em bases sociais mais amplas, à repressão 

desencadeada pela ditadura civil-militar instaurada em 1964. Portanto, ele irá excluir desse fragmento de 

geração aqueles intelectuais conservadores que, dentro ou fora da USP, prestaram solidariedade ativa ou 

se acomodaram ao regime ditatorial (Fernandes, 1980c: 215-6). 
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víamos que o ensino universitário tinha de ser redefinido, para adequar-se ao 

estudante brasileiro, ao nosso ginásio e ao nosso colégio, o que nos conferia 

papéis construtivos para encetar o processo por via própria – e crescer com ele e 

através dele. E percebíamos que tudo estaria perdido se nós próprios não nos 

impuséssemos o dever de produzir conhecimentos de maneira autônoma, não 

imitando os nossos mestres, porém reproduzindo o seu estilo de trabalho. O 

busílis da questão estava aí. O que devíamos absorver não era o seu 

ensinamento. O que estava em jogo eram padrões de organização institucional, 

de trabalho intelectual e de crescimento da cultura. Nessa área é que devíamos 

concentrar o nosso esforço criativo, para transplantar para o Brasil valores, 

técnicas e instituições que permitissem produzir conhecimento científico, 

filosófico, literário ou artístico de modo original e com o máximo de 

autonomia” (Fernandes, 1980c: 225-6). 

 

 Seria justamente essa forma de reagir criticamente contra a “modernização 

cultural dependente” uma das características específicas, de acordo com Fernandes 

(1980c: 235), daquele fragmento de geração. Essa sua visão, contudo, não iria surgir 

como um rebento tardio de seu amadurecimento intelectual, pois a crítica ao padrão 

colonizado de trabalho teórico e ao processo de modernização cultural dependente 

tivera lugar bem antes na trajetória acadêmica de Florestan Fernandes. Ela vai estar 

presente de forma magistral, por exemplo, numa resenha crítica ao livro de Luiz de 

Aguiar Costa Pinto e Edison Carneiro, As ciências sociais no Brasil (1955), e ao texto 

de Fernando de Azevedo, “A antropologia e a sociologia no Brasil” (1955), na qual se 

lamenta uma excessiva e desnecessária preocupação pela repercussão internacional da 

produção sociológica brasileira. Nesse pequeno escrito de 1956, Fernandes irá apontar 

alguns dos traços mais característicos da estrutura mental colonizada, com forte 

predomínio em formações sociais dependentes: 

“Um aspecto em que os dois ensaios chegam a causar surpresa é aquele em que 

ambos os autores se preocupam com a repercussão internacional das 

contribuições dos sociólogos brasileiros. Esse ponto possui, deveras, a sua 

importância. Quando menos, serve de critério para se saber se as pesquisas e o 

ensino se sintonizam com o verdadeiro processo da investigação científica 

contemporâneo. Porém, ele não é crucial. A significação do desenvolvimento da 

sociologia em nosso meio precisa ser interpretada em termos de sua importância 

dinâmica para a integração da especialidade à cultura brasileira. Não 

trabalhamos para os sociólogos europeus ou norte-americanos, senão 
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indiretamente e como contingência da própria natureza do labor científico. O 

verdadeiro sentido de nossas contribuições à sociologia, por modestas ou 

grandiosas que sejam, só adquire plenitude quando ligado à necessidade de criar 

um novo estilo de pensamento e de trabalho na investigação da realidade social, 

que seja assimilável e construtivo para as futuras gerações de especialistas 

brasileiros, as quais não devem receber os defeitos e as limitações da herança 

que nos coube. Aliás, a preocupação pelo que os estrangeiros pensam disto ou 

daquilo parece ser doença universal nos meios científicos brasileiros, dando 

margem à impressão de que os nossos especialistas, nos diversos setores, se 

preocupam mais com a repercussão de suas obras no exterior do que com a sua 

importância para a própria construção da ciência no Brasil. O sociólogo, porque 

estuda a ciência como realidade social, deveria ser menos sensível a 

semelhantes tendências de compensação simbólica de status” (Fernandes, 

1956b: 344). 

 

Os germes de tais concepções, expressas com forte nitidez já em meados da 

década de 1950, podem ser encontrados nas críticas de Florestan Fernandes – cujos 

primeiros delineamentos remontariam a seus tempos de estudante de ciências sociais 

entre 1941 e 1944, como se pode notar em seus depoimentos anteriores – ao padrão 

geralmente valorizado de trabalho teórico bastante característico do tipo de ensino por 

ele recebido na USP. Veja-se bem: não se tratava de negar a importância das missões 

estrangeiras e muito menos o papel construtivo que elas efetivamente tiveram no 

desenvolvimento das ciências sociais em São Paulo. Ao contrário, Fernandes seria o 

primeiro a reconhecer o enorme progresso cultural que representou a vinda de 

professores estrangeiros para o Brasil. O que ele pretendia combater era a assimilação 

acrítica da influência intelectual proveniente de outros contextos sociais e, também, a 

falta de enraizamento das ciências sociais no meio cultural brasileiro. Por isso, um de 

seus critérios de avaliação do avanço das ciências sociais no Brasil – formulado num 

pequeno artigo publicado no Jornal de São Paulo, em 1946, sobre a sociologia 

educacional de Fernando de Azevedo – procurava se valer, justamente, da percepção 

de como “teorias sociológicas, elaboradas originariamente em outros países, foram 

integradas em seu novo contexto cultural” (Fernandes, 1966: 552). A seu ver, portanto, 
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a contribuição teórica original de nossos cientistas sociais só poderia surgir de seu 

envolvimento em pesquisas capazes de desvendar as especificidades históricas, 

econômicas, geográficas, políticas e culturais de nossa própria realidade. De igual 

forma, tal contribuição não poderia ser ditada pelos temas mais em voga 

internacionalmente ou distantes do que seria fundamental conhecer, como o 

demonstram suas posições acadêmicas a partir dos anos 50, sobre o caráter particular e 

diferenciado das sociedades periféricas, subdesenvolvidas e dependentes. Para tanto, 

os instrumentais conceituais e metodológicos fornecidos pelos especialistas europeus e 

norte-americanos representariam tão-somente um mero ponto de partida. Como já 

salientado, a reflexão teórica, para Fernandes, não podia deter um fim em si mesmo. 

Ela deveria, pois, ser pensada em íntima relação com o processo de investigação: o 

único meio capaz de possibilitar, a partir do trabalho desenvolvido por cientistas 

sociais situados nas nações periféricas, novos e originais aportes à teoria sociológica 

geral. A idéia de fazer da produção teórica uma função direta das atividades concretas 

de pesquisa detinha, para o sociólogo uspiano, um forte sentido político de busca de 

autonomia científica para os países periféricos, subdesenvolvidos e capitalistas 

dependentes. Isso representaria, ao mesmo tempo, uma condição sine qua non para a 

superação da dependência cultural e para o uso construtivo da ciência na luta contra os 

dilemas sociais do subdesenvolvimento, reproduzidos sistematicamente no caso 

brasileiro pela subordinação aos centros hegemônicos, combinada ao que Fernandes 

chamou, num diagnóstico traçado em 1962 (Fernandes, 1976c: 204-8), de “resistência 

sociopática” das elites nativas às mudanças sociais progressistas. 

Essa última questão, a da relevância estratégica das ciências sociais para 

superar a situação de dependência cultural, assume um lugar central na compreensão 

da concepção de teoria em Florestan Fernandes. Por isso, será oportuno enfatizá-la no 
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final do presente capítulo. Na visão de Fernandes, como se está argumentando aqui, a 

construção de conhecimentos novos, originais e autônomos não só se diferenciaria da 

mera especulação supostamente tida como sociológica, mas também levaria ao tipo de 

teoria indispensável aos países periféricos, e do Terceiro Mundo em geral, para o 

enfrentamento de seus dilemas sociais. É por isso que o problema da autonomia das 

universidades brasileiras, em relação aos centros estrangeiros de pesquisa nas ciências 

sociais, aparece bastante próximo de suas reflexões sobre o lugar da teoria na produção 

sociológica. Esse aspecto de seu pensamento lembra diretamente a sua polêmica, na 

década de 1950, com Guerreiro Ramos quanto ao padrão de trabalho científico dos 

sociólogos de países subdesenvolvidos. Este último – autor da polêmica e, à época, tão 

debatida e criticada Cartilha brasileira do aprendiz de sociólogo (1954) – afirmava 

que as categorias de análise e os instrumentais metodológicos dos cientistas sociais do 

mundo subdesenvolvido deveriam conformar-se às limitações de recursos econômicos 

e ao nível cultural médio de suas populações
11

. Ou seja, as teorias, métodos, processos 

e técnicas de pesquisa constituiriam uma decorrência direta de seu meio social 

específico em um dado momento histórico, emergindo como uma forma de tomada de 

consciência ideológica da situação. Seriam, portanto, muito tênues as fronteiras entre 

ciência e ideologia em Guerreiro Ramos. Essa posição teórica já fora, bem antes desse 

debate, criticada por Florestan Fernandes em relação à excessiva particularização 

histórico-social do conhecimento sociológico também presente em Hans Freyer. Ao 

tratar dos problemas práticos nas ciências sociais num ensaio de 1946, Florestan 

Fernandes reprova em Freyer justamente a intenção extremada de restringir o 

                                                 
11

 “Na utilização da metodologia sociológica, os sociólogos devem ter em vista que as exigências de 

precisão e refinamento decorrem do nível de desenvolvimento das estruturas nacionais e regionais. 

Portanto, nos países latino-americanos, os métodos e processos de pesquisa devem coadunar-se com os 

seus recursos econômicos e de pessoal técnico, bem como com o nível cultural genérico de suas 

populações” (Ramos apud Fernandes, 1980c: 67-8). 



 

 

165 

conhecimento a uma função quase imediata da situação concreta em que ele seria 

produzido. No final de seu ensaio sobre a concepção de política como ciência em Karl 

Mannheim, ele iria dizer: 

“Freyer exagera, seguramente, [...] quando sugere uma particularização 

histórico-cultural extrema do conhecimento sociológico. [...] Não resta dúvida 

que o conhecimento conserva validade somente em face da situação concreta a 

que se referir. Mas, é óbvio, a situação histórico-social nem sempre se 

circunscreve obrigatoriamente a um conjunto restrito de estruturas sociais. 

Tampouco existe um abismo entre a atitude prática que se deve ter diante dos 

problemas típicos de alguns países e a que se toma diante dos problemas 

comuns a um número determinado de sociedades, que compartilham da mesma 

civilização. Mormente porque apresentam configurações semelhantes da 

realidade social e as conexões entre os problemas típicos e os problemas 

comuns são evidentes ou conhecidas. O tratamento de problemas particulares, 

característicos de países novos como os Estados Unidos e o Brasil, precisa ser 

feito ao mesmo tempo que o dos problemas gerais, inerentes à estrutura de 

classes das sociedades ocidentais e a ela vinculados” (Fernandes, 1974: 290-1). 

 

 Ora, Florestan Fernandes não deixa de reconhecer a inserção das teorias 

sociológicas nas diversas situações histórico-sociais concretas, capazes de responder 

pela pluralidade de orientações entre os cientistas sociais pertencentes a distintos 

contextos nacionais, políticos, culturais e ideológicos. No entanto, para o nosso autor, 

a particularidade de uma determinada estrutura social não implicaria a ausência de 

traços comuns e gerais também presentes em outras sociedades, as quais partilhariam 

entre si um mesmo padrão de civilização. Nesse sentido, qualquer tentativa de 

singularizar os métodos, processos e técnicas da sociologia como uma forma de 

tomada de consciência ideológica da situação em contextos históricos específicos, sem 

considerar seus elementos em comum com a teoria geral forjada a partir dos tipos 

clássicos mais representativos de um dado padrão civilizatório (no caso, as sociedades 

de classe ocidentais), conduziria ao malogro o objetivo de delinear as tendências de 

transformação do meio social no qual se pretende provocar certas mudanças 

coletivamente almejadas. É por essa razão que, para Fernandes, a possibilidade de 
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interferência prática orientada sociologicamente na solução dos dilemas sociais dos 

países subdesenvolvidos não poderia desprezar os alvos centrais da investigação 

científica, no que diz respeito à reformulação da teoria geral a fim de torná-la mais 

ampla e inclusiva, por meio da incorporação das variações representadas pelos casos 

atípicos ao conhecimento dos padrões clássicos do modelo civilizatório em questão. A 

caricatural oposição entre Florestan Fernandes, o universalista na ciência, e Guerreiro 

Ramos, propugnador de uma verdadeira sociologia nacional, não teria qualquer razão 

de ser, dado que, para o primeiro, não se trataria meramente de aplicar os métodos, 

processos e técnicas de pesquisa transplantados da Europa e Estados Unidos, mas de 

construir as condições de produzir, por intermédio da crítica autônoma de todo esse 

instrumental teórico-metodológico importado, conhecimentos novos e originais 

pertinentes às nações subdesenvolvidas. Muito menos seria verdade que Guerreiro 

Ramos poderia ser caracterizado, de modo caricatural e reducionista, como um 

nacionalista sociológico dogmático. Em certo sentido, o próprio Guerreiro Ramos irá 

reconhecer a necessidade de procedimentos de investigação científica universalmente 

formalizáveis
12

. Mas, no caso em questão, as críticas de Florestan Fernandes a certas 

modalidades de colaboração entre as universidades brasileiras e os centros externos de 

pesquisa, no âmbito das ciências sociais, ajudarão a entender melhor algumas de suas 

posições sobre o trabalho teórico na sociologia: 

“No caso da Sociologia, da Antropologia, da Ciência Política, da Economia, a 

articulação com os centros externos significa que o trabalho será orientado a 

partir de normas definidas e estabelecidas de fora. Durante toda a minha carreira 

científica combati esta impregnação da pesquisa sociológica. Eu não acho que a 

pesquisa deve ser nacional ou internacional; acho que ela precisa responder a 

certas normas que são estabelecidas formalmente e muitas vezes são universais 

                                                 
12

 Para uma visão mais exata de suas posições na polêmica com Florestan Fernandes, ver Guerreiro 

Ramos, A redução sociológica¸ Rio de Janeiro, UFRJ, 1996, p. 15-29. Para uma contextualização 

histórica do debate entre Fernandes e Guerreiro Ramos, ver Lúcia Lippi Oliveira, A sociologia do 

Guerreiro, Rio de Janeiro, UFRJ, 1995, Cap. 4: “O trabalho sociológico: dois padrões”, p. 91-110. 
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para todos os investigadores que trabalham com um determinado problema. 

Mas, independentemente disso é indesejável que se invistam recursos na 

pesquisa sociológica, por exemplo, para desenvolver teorias que são irrelevantes 

em termos da sociedade brasileira, da América Latina – ou das Américas 

Latinas – e dos países dependentes, enfim de todo o terceiro mundo. E não sou 

só eu que penso assim. Há quem pense que sucumbimos à ideologia e a uma 

posição política. Mas, se se leva em conta um trabalho importante de Myrdal, 

escrito já há quase vinte anos, descobre-se que muitos trabalhos de investigação 

nas ciências sociais só podem ser feitos nos países chamados dependentes e se 

estes países tiverem alguma autonomia intelectual, política e científica. Por isso, 

uma articulação muito estreita com os centros de investigação do exterior (tidos 

como mais dotados de recursos materiais e humanos ou mais avançados) pode 

ser indesejável. 

É exatamente esse o caminho errado e negativo que se está escolhendo, 

agora, nas ciências sociais, para compensar as deficiências da nossa 

universidade. Ao invés de se procurar saturar a universidade com funções 

novas, com recursos que permitissem uma expansão da pesquisa autônoma, 

estão se estabelecendo condições para articular a pesquisa científica com 

preocupações que eventualmente serão, quando pouco, centrífugas em relação 

àquilo que poderia ser mais importante para o desenvolvimento da ciência no 

Brasil. Desta perspectiva é que se pode fazer a crítica fundamental à 

Universidade brasileira. Ela não oferece ao investigador, em qualquer campo 

das ciências sociais, condições para avançar na construção da teoria original. Na 

ciência não interessa repetir experimentos e verificar teorias já estabelecidas; 

interessa produzir teorias novas. E na Universidade brasileira é muito estreito o 

trabalho que pode conduzir à produção de teorias novas. E onde a produção de 

teoria nova se consolidou ou está se consolidando (porque era inevitável, já que 

as escolhas se impunham como a única área em que nós poderíamos realmente 

concentrar o esforço da pesquisa criadora), a universidade não foi capaz de 

revelar nenhuma vitalidade. Inclusive de dar um apoio funcional ao crescimento 

das equipes de pesquisa e à renovação dos recursos materiais e humanos que 

eram indispensáveis. 

Por isso é que se poderia dizer que de um lado a Universidade brasileira se 

equipou apenas para ensinar, quase que repetindo uma limitação fundamental da 

escola superior isolada; e que, de outro lado, ela ampara a pesquisa que cria a 

teoria original mas apenas até um certo ponto. Quando a teoria original começa 

a exigir mais recursos, maior flexibilidade, aí a universidade não tem condições 

de oferecer qualquer tipo de apoio ao investigador individual ou a grupos de 

investigadores que estiverem envolvidos em projetos, mais ou menos 

complexos e prolongados. E essa limitação é básica porque qualquer que seja a 

opinião que se tenha a respeito da polarização dos cientistas sociais por causa do 

conflito de ideologias, nenhum país da periferia do mundo capitalista terá hoje 

condições de lutar contra o subdesenvolvimento e a dependência se não for 

capaz de produzir teoria original no campo das ciências sociais” (Fernandes, 

1978a: 72-6). 

 

 A exigência de rigor científico, fundamental em Florestan Fernandes, não 

conduzia a uma assimilação acrítica de teorias e metodologias importadas. Na verdade, 
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o sociólogo dos países subdesenvolvidos, mesmo quando imerso na tarefa de conhecer 

sua própria realidade, deveria também se preocupar com o desenvolvimento da teoria 

sociológica geral, já forjada em termos de outros contextos intelectuais, europeu 

ocidental e norte-americano, enriquecendo-a com a perspectiva social advinda da 

posição marginal e periférica das nações dependentes. Tais posições ajudam a 

compreender, tanto a orientação impressa às teses elaboradas junto à Cadeira de 

Sociologia I e aos projetos do CESIT
13

, cujos objetivos mais ambiciosos eram realizar 

comparações entre as distintas estruturas sociais latino-americanas (Fernandes, 1980c: 

187), bem como a atitude de aparente intransigência ideológica de Florestan Fernandes 

em exigir de seus assistentes concluírem, primeiro, sua formação com base em uma 

sólida experiência de pesquisa local, para só então partirem para estágios nos centros 

externos de investigação em ciências sociais. A esse respeito, Bernardo Sorj iria 

indicar uma marcante diferença entre o grupo da USP que girava em torno de Florestan 

Fernandes e as novas gerações de cientistas sociais da década de 1970: “À diferença da 

nova geração de cientistas sociais que surge nos anos 70, a maioria com doutorado no 

exterior, a política de Florestan Fernandes era de que seus estudantes só saíssem do 

Brasil depois de realizarem o doutorado na USP” (Sorj, 2001: 15). Dado o 

envolvimento maciço entre os cientistas sociais brasileiros atualmente com os centros 

hegemônicos de investigação, essa postura de Florestan Fernandes seria descartada 

como ideologicamente ultrapassada, por isso seria importante recuperar o significado 

exato que ela possuía no contexto das décadas de 1960, 70 e 80. O depoimento 

                                                 
13

 Sobre o CESIT, ver a dissertação de mestrado de Wagner de Melo Romão, A experiência do CESIT: 

sociologia e política acadêmica nos anos 1960, FFLCH-USP, São Paulo, 2003. Para um depoimento de 

Florestan Fernandes sobre a Cadeira de Sociologia I e o CESIT, ver toda a segunda parte do ensaio “Em 

busca de uma sociologia crítica e militante” (Fernandes, 1980c: 179-209). A leitura dos projetos de 

investigação do CESIT, sobre a empresa industrial em São Paulo e a análise do subdesenvolvimento no 

Brasil, pode ser feita em Florestan Fernandes, A sociologia numa era de revolução social, 2. ed., Rio de 

Janeiro, Zahar, 1976c, p. 314-70. 
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prestado por Gabriel Cohn demonstra uma lúcida compreensão do sentido mais 

profundo de busca de autonomia cultural por parte de Fernandes no campo das 

ciências sociais no momento em que a dominação cultural do centro pela periferia se 

acentuava com a consolidação do capitalismo monopolista na América Latina: 

“Na época, a Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) recrutava 

estudantes pós-graduados na América Latina inteira e lhes dava uma boa 

formação na sua escola em Santiago do Chile. Eram selecionados, 

predominantemente, jovens mais à esquerda. [...] No recrutamento da Flacso na 

USP veio o sociólogo norueguês Johan Galtung, que já se destacava em 

metodologia quantitativa e depois seria uma das figuras centrais no estudo da 

solução de conflitos e da paz. Ao saber que eu havia sido convidado, Florestan 

me chamou e disse: „Você pode ir, mas para cá não volta‟. Não se tratava de 

mera intransigência; ele já havia demonstrado que não era por aí. É que ele 

apostava tudo na formação sólida e na experiência de pesquisa local antes de 

expor-se aos centros em que se construía uma nova hegemonia” (Cohn, 2006: 

119). 

 

De igual modo, o fato tão comentado de Florestan Fernandes ter recusado 

financiamento de fundações estrangeiras não deve ser interpretado, portanto, única e 

exclusivamente como uma posição ideológica anti-americanista, mas como uma 

atitude proveniente de uma firme concepção sobre a autonomia científica nos países 

subdesenvolvidos e dependentes
14

. A conseqüência de maior profundidade de tais 

posições sobre o trabalho teórico, assumidas por Florestan Fernandes, é que suas 

categorias sociológicas fundamentais, mesmo as mais gerais e abstratas, guardam um 

                                                 
14

 Em entrevista concedida a Eliane Veras Soares, as posições de Fernandes podem ser compreendidas 

com maior propriedade: “[...] eu tinha padrões de ciência que eram realmente os válidos nos países 

centrais, mas não via nos países centrais o caminho senão para ter uma colaboração. Agora, se você 

recebe uma massa de recursos, manda todos os talentos para o exterior, no fundo você sofre um 

processo de colonização. Nós já tínhamos sofrido um com os professores estrangeiros e reagimos. [...] 

Então eu não queria recursos que nos submetesse a um imperialismo cultural, aguçando a dependência 

numa área vital, porque é área de educação, área de pesquisa científica, de formação da cultura, de 

produção de conhecimento. Era uma responsabilidade do professor recusar. [...] Eu sempre tive uma 

visão de que nós devíamos crescer como aconteceu lá na Alemanha, no Japão. Naquela época eu nem 

conhecia bem a dinâmica desse crescimento. É curioso que, com relação à Alemanha, foi através de 

Marx que eu fui descobrir o passado dependente, subdesenvolvido da Alemanha, aquele posfácio da 

Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Ele é o pioneiro da sociologia do subdesenvolvimento. E no 

caso Japonês era uma imitação premeditadamente feita para superar dialeticamente a negação daquilo 

que se recebia. E a atitude aqui era muito passiva, muito de adoração do herói civilizador, dos centros 

dominantes” (Fernandes, 1991e: 6). 
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íntimo vínculo com as realidades brasileira e latino-americana. Mesmo seu esforço de 

síntese e unificação teóricas das tradições européia e norte-americana nas ciências 

sociais reflete as vantagens de sua condição marginal e periférica, de um investigador 

situado num país subdesenvolvido e dependente. Esses laços estreitos entre a produção 

mais especificamente teórica de Florestan Fernandes e o conhecimento das realidades 

brasileira e latino-americana são apontados por um autor não identificado, cujo texto 

foi encontrado no acervo de São Carlos
15

: 

“Una buena parte de la obra de Florestán Fernandes está dedicada a los temas 

estrictamente teóricos de la sociología, tratados con una fuerte preocupación por 

los problemas académicos en el mejor sentido de la palabra, es decir, por los que 

tienen que ver con una sólida formación de las nuevas generaciones de 

sociólogos. Como consecuencia, es, de todos los sociólogos latinoamericanos el 

que ha estado más cerca y estaría quizás en mejores condiciones de escribir un 

tratado de sociología. Muchos otros han compartido esa preocupación, pero los 

que lo han hecho, se han limitado, generalmente, a ella, sin tratar de utilizar ese 

instrumental conceptual en la interpretación de América Latina. En cambio, 

Fernandes le ha unido una atención constante por la problemática de ésta y, 

particularmente del Brasil. [...] [Otro] rasgo general es la preocupación del autor 

por los problemas de sociología aplicada o, si se quiere, por el papel social del 

científico social. Rara vez esta preocupación ha estado unida a una tan sólida 

formación teórica y a un esfuerzo tan sistemático de comprender la realidad 

latinoamericana” (s.n., s.d.: 1-2). 

 

 O propósito de enraizar o conhecimento sociológico nas realidades concretas 

do Brasil e da América Latina, que aos poucos vai tomando contornos mais nítidos na 

obra de Florestan Fernandes, não seria estranho à sua reflexão teórica de cunho mais 

geral e abstrato contida em livros como Fundamentos empíricos da explicação 

                                                 
15

 O referido texto, intitulado La obra de Florestan Fernandes, escrito provavelmente no início da 

década de 1970, apresenta grande relevância por situar o intelectual paulistano numa posição 

“praticamente única” no conjunto da sociologia latino-americana. Em relação ao livro Fundamentos 

empíricos da explicação sociológica, que trata de questões epistemológicas e metodológicas nas 

ciências sociais, esse autor irá dizer, por exemplo, que se trata de “uma das melhores ou a melhor obra 

que se escreveu sobre o tema na América Latina”. A leitura desse pequeno trabalho faz, portanto, 

ressurgir a idéia, já sugerida por Octavio Ianni (1991: 21-2), de realizar um estudo específico sobre as 

afinidades de Florestan Fernandes com o pensamento revolucionário latino-americano (José Martí, 

Mariátegui, Ernesto Che Guevara etc.) e com outros cientistas sociais da América Latina, tais como 

Pablo González Casanova (México), Aníbal Quijano (Peru), Orlando Fals Borda (Colômbia), Gérard 

Pierre-Charles (Haiti), Julio Le Riverend (Cuba), dentre outros. De fato, ainda está por ser feito um 

estudo minucioso sobre as aproximações de Fernandes, nos anos 70, com a inteligência crítica da 

América Latina. No apêndice II desta tese, uma cópia desse texto foi disponibilizada para consulta. 
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sociológica (1967), Ensaios de sociologia geral e aplicada (1960) e Elementos de 

sociologia teórica (1970)
16

. Se tal padrão de pesquisa autônoma e original, não 

colonizado, nas ciências sociais brasileiras não se tornou predominante como queria 

Florestan Fernandes, trata-se de um problema histórico-sociológico que precisa ser 

urgentemente investigado, visto que esse seria o único caminho capaz de envolver o 

saber acadêmico na solução de nossos dilemas sociais, culturais e políticos. Não seria 

exagerado afirmar que a “reforma universitária” da ditadura militar e seu modelo 

norte-americano representado pelo acordo MEC-USAID, tão combatidos por Florestan 

Fernandes (1975b), contribuíram em grande medida para o atual estado de 

pulverização, fragmentação e alienação das ciências sociais brasileiras diante de sua 

própria realidade, passando elas a operar muitas vezes com categorias que refletem os 

parâmetros ocidentalizados e eurocêntricos, revestidos de um indissociável 

componente de dominação imperialista, os quais são utilizados como modelos para 

julgar, não sem preconceitos elitistas de classe ou étnico-raciais, as sociedades 

subdesenvolvidas e dependentes. Embora o estudo do pensamento de Florestan 

Fernandes aqui avançado não procure aprofundar tais questões de importância 

decisiva, a tarefa de esclarecer esse significado político central de seu trabalho teórico 

nas ciências sociais se fez absolutamente indispensável. O objetivo principal era o de 

demonstrar que uma investigação sobre o aspecto teórico do pensamento de Florestan 

Fernandes não seria um mero exercício de curiosidade acadêmica, constituindo esse o 

primeiro passo para recuperar um padrão de trabalho científico que atualmente só 

subsiste aqui ou ali nas contribuições esparsas de alguns pesquisadores isolados, os 
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 As datas especificadas correspondem à primeira edição de cada um dos livros. Nas referências 

bibliográficas constam, no entanto, os anos dos volumes efetivamente consultados neste trabalho. No 

primeiro apêndice desta tese, há uma lista, não em ordem cronológica, mas com as datas originais de 

publicação, dos ensaios de Florestan Fernandes que tratam de assuntos especificamente teóricos e 

metodológicos. 
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quais não dispõem do apoio de grupos fortemente coesos e institucionalmente 

respaldados. Apesar de não hegemônico e muitas vezes desacreditado, esse padrão de 

trabalho talvez pudesse conduzir a resultados mais frutíferos quanto ao aproveitamento 

das ciências sociais na solução dos problemas centrais dos países periféricos, 

subdesenvolvidos e dependentes. 

 Outras características fundamentais do pensamento de Fernandes, como a 

necessidade da formação de equipes de pesquisadores e a sua noção de integração 

entre propósitos teóricos, práticos e empíricos num mesmo projeto de investigação, 

que caberiam muito bem na presente seção foram deixados de lado, visto que em 

diferentes momentos desta tese de doutorado elas foram ou serão mencionadas. 

Caberia dizer, por fim, que um estudo voltado apenas para as categorias teóricas e 

metodológicas de Florestan Fernandes está fadado a ser, desde o início, uma 

investigação incompleta. Sua teoria não pode ser compreendida sem reflexões mais 

sistemáticas sobre o conjunto de suas pesquisas concretas, desde o folclore, os 

tupinambás, as relações raciais, o processo de urbanização em São Paulo, até os 

trabalhos sobre o subdesenvolvimento, a dependência, a revolução burguesa etc., pois 

é justamente daí que suas categorias básicas de análise foram sendo construídas. Como 

seria impossível realizar uma pesquisa de tal envergadura em tão pouco tempo, esse 

corte metodológico se fez necessário, apesar de se reconhecer aqui as sérias lacunas 

inevitavelmente acarretadas. Trata-se, por isso, de um primeiro passo que poderá 

conduzir a aprofundamentos futuros de outros aspectos da obra de Florestan 

Fernandes. O ponto de partida da presente investigação, limitada ao ponto de vista 

teórico de Fernandes, se concentrará no estudo da dimensão mais abstrata de seu 

pensamento, a saber, sua definição de sociologia, que passará agora a ser examinada. 
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A definição de Sociologia em Florestan Fernandes 

 

 Na reconstrução das categorias sociológicas básicas de Florestan Fernandes, o 

ponto de partida mais geral e abstrato possível consiste precisamente no modo bastante 

particular pelo qual ele procurou conceituar sua especialidade científica. Pelo menos 

três de seus ensaios abordam diretamente o problema de definição da Sociologia. O 

primeiro deles, intitulado “Sociologia: objeto e principais problemas”, foi elaborado 

em 1957. Originalmente escrito para a Enciclopédia Delta-Larousse, esse texto 

circulou, em edição restrita, entre os alunos da seção de Ciências Sociais da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo como publicação da 

Cadeira de Sociologia I. Mais tarde iria figurar como o primeiro capítulo de Ensaios de 

sociologia geral e aplicada (1976b). Os outros dois artigos, “O que é a sociologia?” e 

“As grandes formas da vida social”, ambos de 1959, teriam feito parte daquelas já 

mencionadas tentativas frustradas de Florestan Fernandes em escrever um manual 

introdutório de sociologia (Fernandes, 1974: 9). O mais importante a ser observado, 

contudo, é que esse empenho de conceituação da Sociologia coincide com a etapa que 

marcaria um desenvolvimento mais acabado de seu pensamento. Seria somente em 

1957 que ele iria redigir o ensaio “A reconstrução da realidade nas ciências sociais”
17

, 

tido pelo seu próprio autor como “um verdadeiro marco na definição da minha idade 

madura como sociólogo” (Fernandes, 1980c: 142). Um aspecto pouco visível desse 

trabalho é que ele seria um resultado direto da experiência acumulada por Fernandes 

em sua prática artesanal de construção de conhecimentos novos e originais sobre o 
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 Esse texto, de fundamental importância para o conhecimento da lógica de trabalho científico em 

Florestan Fernandes, foi escrito originalmente para O colóquio sobre metodologia científica das 

ciências sociais, organizado pelo Dr. Antônio Jorge Dias no Centro de Estudos Políticos e Sociais, de 

Lisboa, tendo sido publicado pela primeira vez na revista Anhembi, em setembro e outubro de 1957. O 

referido ensaio pode ser consultado em Fundamentos empíricos da explicação sociológica (1978c).  
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mundo social. Não se trata de uma mera reflexão abstrata no campo da metodologia 

das ciências sociais, mas de um texto profundamente enraizado nas dificuldades que 

ele enfrentou para se construir como um sociólogo capaz de dominar o seu ofício, o 

métier da sua profissão. Tanto é assim que em tal ensaio se encontra uma descrição 

exata, por Florestan Fernandes, de seu processo de trabalho na fase de depuração 

crítica das informações coletadas e de comparação entre os dados obtidos nas 

pesquisas de campo ou de reconstrução histórica – de uma forma bastante similar à 

idéia de “artesanato intelectual” apontada por Wright Mills (2000 [1959]) como uma 

das características do cientista social que se sente parte das tradições clássicas de sua 

disciplina. O exame dos fichários analíticos de Florestan Fernandes, encontrados no 

seu Acervo Particular da Universidade Federal de São Carlos, relativos às 

investigações sobre os Tupinambá e as relações raciais na cidade de São Paulo revela 

uma nítida aproximação com as recomendações práticas, reunidas nesse texto, de 

como os cientistas sociais deveriam proceder à observação e reconstrução da realidade 

(Fernandes, 1978c: 5-15). Nesse sentido, a imagem do “sociólogo-artesão”, utilizada 

para identificar Wright Mills (Fernandes, 1985: 7-35), caberia perfeitamente em 

Florestan Fernandes, pois em seus escritos também podem ser encontradas referências 

importantes à idéia de “artesanato intelectual”, a exemplo de seu marcante comentário 

sobre A organização social dos Tupinambá. “Com essa pesquisa, não só obtive o grau 

de mestre em ciências sociais: alcancei a estatura de um artesão que domina e ama o 

seu mister, por que sabe como deve praticá-lo e para o que ele serve” (Fernandes, 

1980c: 175). Pode-se dizer que a própria construção intelectual de Fernandes, como 

aluno de ciências sociais, esteve pautada por um esforço ingente de aprendizagem do 

ofício de sociólogo pela dedicação exaustiva às leituras e ao conhecimento sistemático 

dos métodos e processos de pesquisa, único caminho pelo qual ele pôde superar as 
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deficiências de seu longo período de ausência de educação escolar formal. Nesse 

sentido, em A reconstrução da realidade nas ciências sociais, o que se tem são as 

recomendações práticas de um sociólogo maduro, com pleno domínio de suas 

ferramentas conceituais, teóricas e metodológicas, destinadas às novas gerações de 

cientistas sociais brasileiros. Essa seria uma das razões de se escolher o ano de 1957 

como o marco inicial de análise da obra sociológica de Florestan Fernandes. Apesar de 

suas posições teóricas terem sofrido posteriormente profundas transformações e 

rotações cruciais de perspectivas, em especial na década de 1970, quando sua 

aproximação ao marxismo tornou-se politicamente explícita, os textos escritos em fins 

dos anos 50 já refletem uma visão bastante sólida da sociologia como disciplina 

especializada, possibilitando apontar algumas das idéias anteriores que conduziram 

Florestan Fernandes à adoção de suas futuras posições, então tidas por ele mesmo 

como pertencendo à sua “idade madura” de cientista social. Portanto, não só do ponto 

de vista lógico-abstrato a opção metodológica de partir da sua definição de sociologia 

pode ser justificada, mas também em termos de prioridade histórica ela também se 

demonstraria exata. Embora Florestan Fernandes sempre tivesse alimentado a imagem 

de uma cooperação interdisciplinar entre as ciências sociais, nos níveis simultâneos da 

produção teórico-conceitual, da metodologia, das técnicas de investigação e dos 

propósitos práticos (assunto esse a ser debatido com maiores detalhes na quarta parte 

do trabalho), a verdade é que, primeiro, ele se dedicou à formulação rigorosa da 

sociologia como disciplina específica e só algum tempo depois teria se dedicado a 

reflexões mais gerais, motivado pela radicalização de seus horizontes políticos 

socialistas, sobre a possibilidade de síntese entre sua especialidade acadêmica e os 

avanços conquistados em outros campos, como os da historiografia, da antropologia, 

da economia, da ciência política e da psicologia. Isso sem contar, entretanto, que já 
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antes, no momento dos primeiros anos da formação universitária de Florestan 

Fernandes, entre 1941 e 1944, as fronteiras institucionais entre as ciências sociais, não 

eram tão nítidas como passaram a ser a partir da década de 1960, quando começaram a 

se consolidar os programas de pós-graduação em cada uma das áreas específicas da 

economia, da história, da antropologia, da sociologia, da ciência política e da 

psicologia – o que relativizaria a idéia de que, para ele, a sociologia seria uma ciência 

social exclusiva, apesar de seu reconhecido empenho de delimitá-la em termos 

precisos e rigorosos. Essas razões seriam suficientes para justificar a redação de um 

capítulo independente sobre a conceituação de sociologia em Florestan Fernandes, 

embora não se possa dizer que, para ele, a sua especialidade acadêmica dominasse 

teoricamente o conjunto das demais ciências sociais. Ao contrário, um dos propósitos 

mais gerais deste trabalho será justamente o de apontar sua visão totalizante do caráter 

intimamente complementar do conhecimento produzido nos diferentes ramos das 

ciências sociais. 

A escolha desse ponto de partida, a definição de sociologia, não apenas permite 

compreender os caminhos efetivamente trilhados por Fernandes, deixando-se em 

suspenso, porém, o problema do grau de consciência que poderia deter da estruturação 

de seu próprio pensamento, para chegar a formulações teóricas que ele mesmo 

considerava como suas posições de maturidade sociológica, mas também ela seria 

coerente com o critério metodológico assumido anteriormente de proceder à análise 

dos conceitos a partir de seus níveis mais simples, gerais e abstratos, para alcançar suas 

caracterizações mais complexas, sintéticas e concretas. No caso, a própria reconstrução 

lógico-conceitual do pensamento de Florestan Fernandes deverá refletir, em alguma 

medida, seu processo histórico de criação intelectual, o qual foi profundamente 

influenciado pelos condicionantes sociais de diversos tipos, políticos, institucionais, 
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culturais e ideológicos. O problema consistiria justamente em como apreender a 

influência combinada desses diferentes fatores sociais então determinantes da 

produção sociológica. De início, seria mais prudente circunscrever a investigação à 

atuação particular de um desses elementos. Mesmo essa opção, contudo, exigiria um 

esforço prévio e minucioso de reconstrução analítica das diferentes dimensões do 

pensamento de Florestan Fernandes, para que em seguida se pudesse relacioná-las em 

conjunto com alguns dos aspectos mais decisivos da vida política, institucional, 

cultural e ideológica, pertinentes à explicação sociológica da produção intelectual. É a 

essa reconstrução prévia e minuciosa que se dedica essa tese de doutorado, não se 

tratando tão-somente de uma análise das categorias fundamentais de Florestan 

Fernandes em seu estado de pureza teórica, pois a própria reconstituição da lógica 

conceitual de um autor e das formas de seu raciocínio aqui avançada já deve ser 

tomada como uma investigação sociológica de estilos sociais de pensamento, política e 

ideologicamente determinados. A inspiração direta desse modelo de análise só poderá, 

por isso, ser compreendida à luz da sociologia mannheimiana do conhecimento, cujos 

exemplos clássicos seriam seu ensaio sobre o pensamento conservador (1963) e a 

caracterização das formas de mentalidade utópica presente em Ideologia e Utopia 

(1986). Esse tipo de análise permite, de fato, trabalhar a lógica interna de estruturação 

da obra de um autor em termos sociológicos, ao reconstruir seu estilo social de 

pensamento e as formas em que seu modo de raciocinar se diferencia da produção 

intelectual motivada a partir de contrastantes interesses políticos e ideológicos. O 

embate que se dá no terreno político e ideológico entre conservadores, progressistas e 

socialistas, por exemplo, irá se refletir na própria lógica contraditória de estruturação 

interna da obra de tal modo que a simples investigação analítico-sistemática – feita da 

maneira a mais exaustiva possível e segundo certos critérios de análise – irá apontar 
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combinações entre categorias, conceitos, metodologias e técnicas de pesquisa que, no 

caso do estudo das idéias de um cientista social, já indicariam determinações 

sociológicas bastante precisas e topicamente relacionadas a formas de pensamento 

vinculadas a grupos sociais específicos. Por isso, não se pode dizer que o método de 

“análise das significações” proposto por Mannheim se limite à visão interna da obra ou 

não estabeleça as devidas mediações com os fatores sociais ditos “externos”. Esses 

dois aspectos, interno e externo, seriam tomados na perspectiva mannheimiana como 

duas dimensões indissociáveis e sua utilização no presente estudo do pensamento 

sociológico de Fernandes se pauta por essa exigência de integração. A própria 

reconstrução analítico-sistemática das categorias metodológicas de Florestan 

Fernandes, ao se pautar, em suma, pelo exame das tensões inerentes a seu estilo de 

pensamento, já deteria em si mesma um esforço de interpretação sociológica. 

Esse caminho analítico, no entanto, deverá ser entendido apenas como um 

esforço preliminar, necessário a uma posterior inserção da trajetória intelectual do 

autor no conjunto das diferentes esferas institucionais que lhe foram condicionantes e 

as quais ele mesmo contribuiu para transformar devido ao caráter inovador de seu 

pensamento. Nesse sentido, inclusive os trabalhos já realizados a respeito da produção 

das idéias de Fernandes a partir de seu locus institucional, a Universidade de São Paulo 

(Arruda e Garcia, 2003), ao mesmo tempo em que serviram de base às reflexões aqui 

avançadas, poderiam igualmente ter alguns de seus inevitáveis vieses metodológicos 

corrigidos ao se levar em conta os resultados alcançados pela presente investigação. 

Certas inferências sobre a obra do sociólogo paulistano, obtidas pela reconstituição de 

seu campo institucional, embora de importância central para sua exata interpretação, 

não coincidem totalmente com os conteúdos de seu pensamento. Um exemplo seria a 

insistência em se atribuir a Florestan Fernandes a caracterização da sociologia como a 
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“ciência-síntese” por excelência, hierarquicamente situada acima das demais ciências 

sociais (Arruda e Garcia, 2003: 73), quando, na verdade, essa noção foi refutada pelo 

sociólogo paulistano como “desacreditada e inconciliável com o pensamento 

científico” (Fernandes, 1974: 218). No caso, a acentuação de uma dada perspectiva 

metodológica conduziu as autoras a acreditarem que, pelo fato de ter trabalhado a 

sociologia como uma especialidade científica e desejado assentar sua 

institucionalização em bases mais sólidas, o autor em questão teria estabelecido 

distinções e hierarquias acadêmicas em face das demais ciências sociais e de outras 

disciplinas humanísticas, a exemplo do folclore, como uma de suas estratégias para 

obter reconhecimento e legitimidade na disputa pela conquista de posições 

hegemônicas no interior do campo intelectual. Acontece, porém, que apenas a 

acentuação unilateral de tal enfoque metodológico, por si mesmo legítimo, é que 

permitiu essa leitura da obra de Florestan Fernandes, a qual não suportaria um 

cotejamento crítico mais compreensivo diante de outros aspectos deixados de lado 

devido ao recorte do objeto adotado. A correção dessas ênfases parciais e unilaterais só 

será possível mediante a utilização de uma perspectiva totalizante sobre o pensamento 

teórico de Florestan Fernandes, a ser analisado simultaneamente, conforme as 

sugestões da sociologia mannheimiana do conhecimento, em suas dimensões 

interdependentes e na sua evolução histórica. Sob esse prisma, o próprio esforço de 

crítica e integração dos resultados alcançados em pesquisas precedentes sobre o 

pensamento de Florestan Fernandes seria uma decorrência lógica do método de 

abordagem aqui utilizado na reconstrução de sua sociologia. Essas breves 

considerações de caráter metodológico também ajudariam a justificar a adoção da 

definição de sociologia por Fernandes como ponto de partida para a compreensão da 

específica lógica social, política e ideológica de estruturação de seus conceitos 
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sociológicos fundamentais. A presente exposição irá figurar, portanto, como o ponto 

de partida da investigação dos grandes campos fundamentais da sociologia construídos 

por Florestan Fernandes na década de 1950, os quais correspondem a suas posições 

metodológicas centrais no conjunto mais amplo das ciências sociais. 

O objetivo principal de Florestan Fernandes, na definição da sociologia, seria o 

de resguardar a legitimidade do ponto de vista especial de sua disciplina acadêmica em 

face das demais ciências sociais. Essa dimensão essencial de seu pensamento estaria 

presente, por exemplo, no início de suas já referidas preleções sobre os “problemas da 

indução na sociologia”. O que caracterizaria a sociologia ou qualquer outra ciência 

seria seu modo específico de focalizar uma dada realidade. Em outros termos, a 

definição de uma ciência estaria diretamente relacionada a seu método de seleção dos 

aspectos de um fenômeno a serem investigados
18

. O antropólogo e o sociólogo 

poderiam examinar uma mesma situação social concreta, mas os resultados de seus 

respectivos estudos iriam diferir fundamentalmente pelas suas formas peculiares de 

encarar esse objeto comum de pesquisa. Assim, o ponto de vista sociológico seria 
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 Em relação à perspectiva seletiva das ciências, em geral, e da sociologia em particular, diria Florestan 

Fernandes: “A interpretação científica não é um mero arrolamento de dados de fato. Porém uma análise 

dos dados vistos através de problemas precisamente definidos. [...] É algo pacífico que não existe 

experiência que não seja „seletiva‟. Nós não reproduzimos o que experimentamos senão parcialmente, 

embora isso nem sempre signifique „imperfeitamente‟. Do mesmo modo, em nossa atividade intelectual, 

a elaboração dos dados da experiência sensorial é também limitada. A explicação científica se defronta 

com a mesma dificuldade; mas ela conta com meios próprios, seja para conduzir nossa experiência ao 

que é essencial para o conhecimento dos fenômenos (exemplo: as técnicas experimentais nas ciências de 

laboratório), seja para eliminar o que é acidental e supérfluo no desenvolvimento do fenômeno. A 

marcha da precisão na ciência não se mede tanto pela desconfiança na capacidade dos sentidos, quanto 

pela domesticação dos sentidos em determinadas direções e pela sua complementação, por meios 

estritamente técnicos ou por artifícios da razão. 

Não nos cabe discutir aqui essa questão de ordem geral, mais ou menos conhecida pelos que se 

preocupam com a história do pensamento científico. Compete-nos chamar a atenção para o exercício da 

atividade seletiva na sociologia. Quando o sociólogo observa uma situação social dada; ou quando a 

interpreta: ele pratica uma seleção inapelável nos dados de fato, que chegam à sua consciência pela 

percepção sensorial. Ele não se interessa por „tudo‟ que se desenrola diante de si, pela simples razão de 

que não é sua missão gravar todos os fatos brutos que se passam em derredor. Na verdade, alcança uma 

performance notável quando consegue registrar todos os fatos que são essenciais na descrição 

sociológica dos fenômenos que observa. [...] 

Em resumo: o ponto de vista sociológico „prepara‟ e „predispõe‟ o sociólogo para praticar uma 

observação ou uma interpretação dentro de uma perspectiva que é peculiar à sociologia” (Fernandes, 

1978c: 48-9; grifado no original). 
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apenas uma das perspectivas seletivas de observação e interpretação dos fenômenos 

sociais. Ele figuraria ao lado de outros pontos de vista igualmente legítimos e 

relevantes para uma explicação totalizante do mundo social: o antropológico, o 

histórico, o econômico, o psicológico etc. Em suma, ao defender a “importância do 

ponto de vista sociológico como uma perspectiva racional de observação e de 

interpretação dos fenômenos sociais” (Fernandes, 1978c: 48), Florestan Fernandes 

tinha em mente a idéia de que esse ponto de vista só poderia efetivamente ser 

desenvolvido caso alguns especialistas se devotassem de modo direto para seu 

refinamento teórico e metodológico. O sociólogo deveria, assim, se encarregar de 

“seus papéis intelectuais específicos” (Fernandes, 1976c: 193). Ou caso contrário, a 

perspectiva sociológica ficaria diluída no universo cognitivo das demais ciências 

sociais e sua indispensável contribuição a um conhecimento mais abrangente da 

sociedade não deteria o mesmo vigor e a consistência possibilitados pela reflexão 

especializada. Tais posições, contudo, não devem ser confundidas com a afirmação da 

sociologia como a síntese das ciências humanas, mas tão-somente como uma disciplina 

específica. Ao serem abordados, na quarta parte do presente trabalho, os argumentos 

de Florestan Fernandes sobre as grandes divisões metodológicas da sociologia, esse 

último problema poderá ser detalhado com maior propriedade. 

A concepção da sociologia como ciência específica irá nortear todo o esforço 

de conceituação de Florestan Fernandes, o qual começaria efetivamente pela crítica das 

tentativas de definição por ele consideradas incompletas. No artigo escrito para a 

Enciclopédia Delta-Larousse, Fernandes apresenta “três orientações distintas” de 

delimitação do objeto da sociologia. A principal e mais influente delas restringiria os 

“fenômenos sociais” àqueles caracteres e propriedades que aparentam serem 

“peculiares ao comportamento social humano”. Essa perspectiva teria sido formulada, 
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de diversas maneiras, pelos grandes nomes da Sociologia do passado (“Durkheim, 

Tönnies, Simmel, Tarde, Ward, Pareto, Weber, Cooley, Ross, Thomas, etc.”) ou de um 

período mais recente (“Wiese, MacIver, Gurvitch, Sorokin, Ginsberg, Ogburn, 

Parsons, etc.”), porém, de acordo com Fernandes, acabaria sempre por conduzir à 

“conceituação restrita de que a Sociologia deve estudar os fenômenos sociais como 

eles se manifestam nas sociedades humanas” (Fernandes, 1976b: 11). Entretanto, 

argumenta o nosso autor que certas propriedades aparentemente específicas ao 

comportamento social humano “podem ser assinaladas em outras esferas do mundo 

animal”. Essa posição teria conduzido alguns especialistas (“como Giddings, Dupréel, 

Gillin e Gillin, etc.”) a situarem o “estudo do comportamento animal no campo da 

Sociologia”, mas de modo a circunscrevê-lo às espécies na qual a interação social 

alcança formas mais bem definidas e organizadas (Fernandes, 1976b: 11-2). Em 

terceiro lugar, haveria a possibilidade de considerar a vida associativa como “uma 

condição „necessária‟ e „universal‟ da existência dos seres vivos”. Esse último ponto 

de vista, ao qual se integra Florestan Fernandes, teria como conseqüência mais 

imediata a ampla caracterização da Sociologia como “uma ciência inclusiva dos 

fenômenos sociais”, sendo sua a tarefa de investigá-los em “todos os níveis de 

manifestação da vida, independentemente do grau de diferenciação e de integração por 

eles alcançados (conforme Espinas e, de modo atenuado, Kropotkin)” (Fernandes, 

1976b: 12). Tendo em mente a justificativa teórica dessas suas posições, Fernandes iria 

não só procurar reunir evidências a favor de “uma definição suficientemente inclusiva 

do objeto da sociologia” (Fernandes, 1974: 31), mas também apontar a relevância do 

conhecimento científico das formas não-humanas de vida social. 

A opinião assumida por Fernandes é, sem dúvida, polêmica e por muitos seria 

considerada, no mínimo, problemática e inviável institucionalmente. Afora o fato de 
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parecer quase isolado em suas ambiciosas pretensões teóricas
19

, pode-se a elas opor a 

contestação de que ampliar o campo de investigação da sociologia em direção às 

formas “sub-humanas” de vida social demandaria um tal acúmulo de conhecimentos 

sobre outras esferas de existência das demais espécies de seres vivos, vegetais e 

animais, que se tornaria praticamente impossível para um sociólogo dominar o saber 

produzido por outros ramos científicos, como a biologia, a ecologia, a genética, a 

psicologia etc., as quais constantemente deveria buscar em seu auxílio. Os currículos 

dos cursos de ciências sociais deveriam ser modificados para incorporar essas 

disciplinas, que possibilitariam ao sociólogo construir um conhecimento capaz de 

equipá-lo com instrumentos conceituais para investigar as formas de vida social não 

especificamente humanas
20

. Ora, se essa impugnação prática detém alguma validade, o 

mesmo não pode ser dito de sua justificativa teórica. Antes de descartar a visão de 
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 Os únicos nomes que cita para fundamentar a sua orientação particular na delimitação do objeto da 

sociologia são Alfred Espinas (1844-1922), um dos grandes formuladores da concepção organicista de 

sociedade, e Kropotkin (1842-1921), anarquista russo, o qual se dedicou a investigar o fenômeno da 

cooperação nas comunidades animais e humanas em resposta ao darwinismo social e à sua idéia de que 

a competição seria universal entre as diferentes espécies na luta pela vida. Os livros de Espinas e 

Kropotkin referenciados por Fernandes, como respaldo para sua delimitação do objeto da sociologia, 

foram, respectivamente, Des Sociétés Animales (1877) e Mutual Aid (1902). Essa posição quase solitária 

de Florestan Fernandes, de defender a sociologia como ciência básica da interação social em todos os 

níveis de organização da vida, é também atestada por Cardoso e Ianni que, no texto introdutório de uma 

conhecida antologia de escritos sobre sociologia sistemática, afirmaram ser a definição da sociologia 

como ciência do comportamento social humano o “ponto de vista mais generalizadamente aceito” 

(Cardoso e Ianni, 1970: 5-6). Por isso, o texto de Florestan Fernandes sobre o “objeto da sociologia”, 

justamente a primeira parte de seu artigo publicado na Enciclopédia Delta-Larousse, figuraria no início 

de toda a coletânea como um exemplo da possibilidade de uma posição teórica contrária à delimitação 

da sociologia como ciência do homem. 
20

 Seria importante mencionar que disciplinas como a genética não eram estranhas à formação 

acadêmica de Florestan Fernandes. No último ano de ciências sociais, em 1944, ele teria assistido a 

aulas de genética num curso que deveria ter sido de biologia educacional: “Por exemplo, eu fui aluno do 

[André] Dreyfus em Biologia Educacional e a parte que ele deu era sobre genética, em vez dele dar 

biologia aplicada à educação, ele deu genética” (Fernandes, 1991d: 5). Além disso, seria importante 

mencionar sua amizade e conversas com o geneticista russo Theodosius Dobzhansky: “[...] aquele 

grande professor de genética, Dobzhansky, costumava vir ao Brasil e ele se tomou de amores por mim 

porque leu os meus trabalhos e a filha dele era antropóloga, então me chamou para conversar com ele. 

Toda vez que ele vinha ao Brasil, ele queria conversar comigo. Eu tinha que ir lá na Alameda Glette e 

bater um papo com ele. Era um autor inteligente. Era um russo que havia emigrado para os Estados 

Unidos, era um dos grandes geneticistas daquele momento” (Fernandes, 1991d: 6). Florestan Fernandes, 

em seu ensaio “As grandes formas da vida social”, cita o livro de Dobzhansky, The biological basis of 

human freedom (1956), para fundamentar a diferença entre sociedade e cultura. Esse livro ainda hoje se 

conversa em sua biblioteca particular da Universidade Federal de São Carlos. 
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Florestan Fernandes como um mero indicativo de suas supostas propensões 

positivistas, organicistas e naturalistas iniciais, uma atitude mais rigorosa na 

interpretação de seu pensamento seria discernir quais suas intenções ao definir a 

sociologia como a “ciência básica da interação social”, pertinente aos diferentes níveis 

de organização da vida
21

. Assim, uma primeira justificativa teórica se refere à defesa 

de uma visão integrativa entre natureza, sociedade e cultura, sem que ela implicasse a 

adoção de uma postura naturalista em ciências sociais. Para Fernandes, considerar o 

social e o cultural como dimensões essenciais do conjunto da vida, isto é, como 

realidades não opostas ou apartadas da natureza, não significaria reduzir a sociedade, a 

cultura e a história aos determinismos do mundo natural. No prefácio de Elementos de 

sociologia teórica, por exemplo, ele dirá: 

“As conseqüências das investigações biológicas, psicológicas, antropológicas e 

sociológicas permitem superar os antigos debates sobre as relações entre 

homem, sociedade, natureza e cultura. A concepção de que existem várias 

formas de vida e de que os processo sociais possuem tanto um caráter 

primordial quanto inegável universalidade ganha crescente terreno. Dela decorre 

uma nova visão dos fenômenos da vida, que permite situar de maneira diversa 

as funções estruturais e dinâmicas da interação e da associação sociais nos 

diferentes níveis de organização da vida. Hoje já se pode compreender o „social‟ 

e o „cultural‟ como parte da „natureza‟, sem com isso incorrer-se nos riscos do 

„naturalismo‟ ou de minimizar a importância de modelos histórico-sociológicos 

de explicação, exploráveis ao nível sociocultural (e, portanto, humano) de 

organização da vida” (Fernandes, 1974: 10). 

 

 O próprio Florestan Fernandes chegou a mencionar a existência, em sua 

concepção de sociologia, de alguns “resíduos deixados por uma longa contaminação 

naturalista, ligada principalmente ao período de aprendizagem e aos começos de [sua] 

formação sociológica” (Fernandes, 1980c: 194). Afirmaria, logo em seguida, que para 

se livrar de tais resíduos teriam sido fundamentais as suas leituras de Mannheim, Marx 

e outros autores (Fernandes, 1980c: 194). No entanto, pode-se aventar a hipótese de 
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 Como se verá logo adiante, Florestan Fernandes distingue apenas quatro níveis: a ordem biótica, a 

ordem biossocial, a ordem psicossocial e a ordem sociocultural. 
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que a sua perspectiva integrativa entre natureza, sociedade e cultura estaria muito mais 

identificada com a dialética materialista, com especial ênfase em Engels, do que com 

uma suposta aceitação dos pressupostos epistemológicos do positivismo, organicismo 

e naturalismo em ciências sociais. Nesse sentido, ele não iria abandonar essa sua 

caracterização geral das relações entre natureza e cultura na fase de seu pensamento 

em que, a partir da década de 1970, iria se explicitar uma maior aproximação teórica e 

política com o marxismo. Ao contrário, sua visão sociológica marxista iria servir para 

consolidar as posições assumidas nos anos 50 sobre as relações entre natureza, 

indivíduo, sociedade e cultura. Em seu texto “Sociologia e marxismo”, escrito 

provavelmente em 1978 e publicado como quinto capítulo de A natureza sociológica 

da sociologia, irá dizer: 

“O principal legado do materialismo dialético à ciência moderna consiste na 

superação da falsa oposição irredutível entre natureza e cultura, organismo e 

personalidade, „ciência da natureza‟ e „ciência social‟ („histórica‟ ou do 

„espírito‟). As próprias formas de vida contêm os potenciais e os limites de sua 

diferenciação, organização e variação, os quais são definidos e determinados por 

vários polarizadores, entre os quais contam as bases e os fatores sociais 

incorporados em cada forma de vida. No que se refere ao homem, estamos 

diante de uma combinação na qual o psicossocial surge como um dinamismo 

adaptativo central: as condições materiais, suborgânicas e orgânicas, das formas 

de vida humana exigem a formação da linguagem e da comunicação simbólica, 

a invenção do trabalho e a produção da cultura. O que quer dizer que natureza e 

cultura ou natureza e história não são paralelas (e tampouco extremos 

intocáveis). Elas se interpenetram e, concretamente, em um dado nível da 

diferenciação das formas humanas de vida, a sociabilidade, a associação e a 

interação introduzem a cultura no seio da natureza e a revolucionam. O homem 

ou ser humano que surge dessa evolução é psicobiológico, de um lado, e 

psicossocial e sócio-cultural, de outro. Ele se movimenta tanto dentro da 

natureza quanto através da história, fazendo-se o enlace pelos modos de 

produção e de reprodução da existência e as formações sociais correspondentes. 

O „nível humano de organização da vida‟ abrange uma complexa combinação 

de forças e um quadro específico de causação múltipla, através dos quais o 

comportamento inteligente, o trabalho e a atividade criadora mais ou menos 

consciente permitem estabelecer controles deliberados (repetitivos e mutáveis) 

sobre a natureza, a sociedade e a cultura, liberando a história como luta coletiva 

do ser por sua humanidade e liberdade (seria inútil repisar o que já se disse 

sobre esse tema; quanto à posição do autor: cf. Fernandes, Florestan. 
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Ensaios de sociologia geral e aplicada. p. 11-20; Id. Elementos de sociologia 

teórica. cap. 2)” (Fernandes, 1980a: 121-2; em negrito, grifos meus). 

 

 Tais posições não estariam muito distantes da visão de Marx e Engels, em A 

ideologia alemã, sobre as relações entre homem, natureza e história: 

“Tomemos como exemplo a importante questão das relações entre o homem e a 

natureza (ou mesmo, tal como Bruno [Bauer] diz, as „contradições na natureza e 

na história‟, como se aí houvesse duas „coisas‟ disjuntas, como se o homem não 

se encontrasse sempre perante uma natureza que é histórica e uma história que é 

natural). Esta questão, da qual nasceram todas as „obras de uma grandeza 

insondável‟ sobre a „substância‟ e a „consciência de si‟, reduz-se à compreensão 

do fato de que a tão célebre „unidade do homem e da natureza‟ existiu sempre 

na indústria e se apresentou em cada época sob formas diferentes, consoante o 

desenvolvimento maior ou menor dessa indústria; e o mesmo acontece quanto à 

„luta‟ do homem contra a natureza, até que o desenvolvimento das suas forças 

produtivas atinjam uma base adequada”
22

 (Marx e Engels, 1976: 31; 2002: 28). 

 

 Nos escritos de Florestan Fernandes mais especificamente voltados para a 

definição da sociologia e delimitação de seu objeto de estudo, não há qualquer menção 

a trabalhos de Marx e Engels. No entanto, essa aproximação entre sua concepção de 

sociologia como “ciência básica da interação social”, dedicada a estudar todos os 

níveis de organização da vida, e uma visão de mundo dialético-materialista não estaria 

desprovida de fundamentação. A esse respeito, não se deve esquecer que seu prefácio 

para A contribuição à crítica da economia política foi publicado pela primeira vez em 

1946
23

, constando em suas referências bibliográficas obras escritas por Marx e Engels, 

                                                 
22

 Duas edições em português foram utilizadas na montagem da presente citação, visto que havia 

problemas de compreensão quanto ao sentido exato do trecho final de ambos os textos. 
23

 O referido prefácio foi resultado da atividade política de Florestan Fernandes junto ao Partido 

Socialista Revolucionário (PSR), seção brasileira da IV Internacional, liderada em São Paulo por 

Hermínio Sacchetta. A editora Flama, então vinculada ao PSR, lançou o projeto de publicar livros 

clássicos do marxismo. Florestan Fernandes foi designado para traduzir e prefaciar A contribuição à 

crítica da economia política, de Marx. O prefácio é publicado parcialmente em Karl Marx, A crítica da 

economia política, São Paulo, Flama, 1946; depois, em sua versão completa, será reproduzido em 

Florestan Fernandes, Ensaios de sociologia geral e aplicada, 3. ed., São Paulo, Pioneira, 1976, cap. 10; 

por fim, o referido texto poderá ser consultado em Florestan Fernandes, Em busca do socialismo: 

últimos escritos & outros textos, São Paulo, Xamã, 1995, p. 75-94. O original manuscrito do prefácio, 

finalizado em 5 de maio de 1946, foi encontrado no Acervo Particular de Florestan Fernandes da 

Universidade Federal de São Carlos. Em sua biblioteca pessoal, também poderá ser consultada a 

publicação pela editora Flama do livro de Marx, constando nela correções feitas pelo próprio Fernandes 

à sua tradução original. Esse trabalho possui uma importância fundamental nas definições teóricas e 
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em conjunto ou separados, tais como A sagrada família (1938), A miséria da filosofia 

(1946), O Capital (s.d.), Dialética da natureza (1946), Anti-Dühring (s.d.) e Ludwig 

Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã (s.d.)
24

. Um ano após ter escrito esse 

prefácio, em 1947, portanto, iria travar a já mencionada polêmica metodológica com 

Luiz de Aguiar Costa Pinto, na qual Fernandes endossaria o materialismo histórico e o 

método de interpretação circunstancial da realidade como soluções para os problemas 

de síntese e unificação teóricas na sociologia
25

 (Fernandes, 1980c: 181). Nesse sentido, 

pode-se dizer que dificilmente a compreensão da sociologia, em Florestan Fernandes, 

como “ciência básica da interação social” estaria em completo acordo com uma visão 

de mundo naturalista e positivista. Na verdade, sua definição de sociologia estaria bem 

mais próxima da perspectiva dialético-materialista, construída com especial ênfase por 

Friedrich Engels, de unidade entre natureza, homem, sociedade e cultura. Em outras 

palavras, reconhecer a universalidade das formas sociais nos diferentes níveis de 

organização da vida não implicava, para Fernandes, a aceitação de um reducionismo 

biologista, segundo o qual a cultura seria um mero instrumento adaptativo dos homens 

para enfrentar as condições adversas do meio ambiente
26

, ou a idéia de que os métodos 

                                                                                                                                             
metodológicas de Florestan Fernandes dentro da sociologia acadêmica, daí sendo imprescindível 

perceber que tipo de diálogo ele procurou estabelecer com a obra de Marx naquele momento. Esse 

assunto, entretanto, só poderá ser desenvolvido na quarta parte deste trabalho. 
24

 Essas datas se referem às edições utilizadas por Florestan Fernandes. Exceto o livro Ludwig 

Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, todos os outros podem ser consultados, com seus grifos e 

anotações, na sua biblioteca particular da Universidade Federal de São Carlos. 
25

 O texto de seu debate com Costa Pinto pode ser encontrado em Florestan Fernandes, Ensaios de 

sociologia geral e aplicada, op. cit., 1976, p. 409-23. Na primeira parte do trabalho, esse pequeno 

ensaio de Fernandes foi rapidamente discutido, tendo-se em vista demonstrar como o seu diálogo com as 

idéias de Marx foi fundamental para sua proposta de síntese metodológica na sociologia. Na quarta 

parte, esse ensaio será retomado na discussão das relações entre Florestan Fernandes e o marxismo. 
26

 A esse respeito, seria importante lembrar sua crítica ao conceito de cultura em Malinowski, preso a 

uma concepção bastante estreita de “natureza humana”, limitada aos atributos biológicos das funções 

vitais do organismo individual. Para o autor de Os Argonautas do Pacífico Ocidental, o termo natureza 

humana poderia ser definido pelo “fato de que todos os homens precisam comer, respirar, dormir, 

procriar e eliminar as matérias inúteis de seus organismos, onde quer que eles vivam e qualquer que seja 

o tipo de civilização que eles pratiquem” (Malinowski apud Fernandes, 1974: 47). Em outras palavras, 

por natureza humana ele entendia “o determinismo biológico que impõe a cada civilização e a todos os 

indivíduos dentro dela a realização de funções corporais, como a respiração, o sono, o descanso, a 
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das ciências naturais pudessem ser estendidos de maneira indiscriminada para as 

ciências sociais. Ou dito de outra forma, embora a cultura não fosse um mero 

prolongamento da natureza, ela não perderia seus vínculos com a base biológica do 

homem. Todo seu esforço sistemático de conceituação da sociologia como ciência 

básica da interação social apenas procura levar em conta as bases extra-sociais, físicas, 

orgânicas e psíquicas, que participam das diversas formas de agregação, associação e 

sociabilidade encontradas na natureza. A vida social não seria uma característica 

exclusiva do homem, pois ela constitui um atributo universal das outras espécies, 

incluindo os vegetais, animais inferiores e primatas não-humanos. O fato de produzir 

cultura é que seria específico do homem. Como bem assevera, ao debater a definição 

de sociologia em Florestan Fernandes, aquele autor anônimo já citado: 

“En otras palabras, la interacción social no es exclusiva de los seres humanos 

sino que se encuentra en otros. Esto no significa caer en el naturalismo puro y 

simple, sino recordar que no hay diferencia esencial entre la sociedad y la 

naturaleza. Ser um animal cultural es, posiblemente, privativo del hombre pero 

no el ser un animal social” (S.n., s.d.: 3). 

 

 Em decorrência de tais posições, a definição de sociologia em Florestan 

Fernandes deterá um caráter inclusivo sob dois prismas importantes. Primeiro, ela será 

extensiva a todos os níveis de organização da vida, das comunidades vegetais e de 

animais inferiores, vertebrados e invertebrados, passando pelos primatas não-humanos, 

até alcançar as comunidades humanas. Para Fernandes, haveria mudanças qualitativas 

no grau de diferenciação e integração das formas de associação e sociabilidade na 

passagem de um nível de organização da vida a outro. A ordem social, apesar de ser 

universalmente encontrada na natureza, iria variar significativamente conforme ela 

                                                                                                                                             
nutrição, a excreção e a reprodução” (Malinowski apud Fernandes, 1974: 47). Florestan Fernandes iria 

achar tal definição “insatisfatória e limitada” (Fernandes, 1974: 47). Sua ênfase nos aspectos extra-

sociais, físicos e orgânicos, apenas tinha o objetivo de afirmar que a “sociedade não se opõe à natureza” 

(Fernandes, 1974: 21), embora as formas mais diferenciadas, desenvolvidas e integradas de sociedade, 

entre os seres humanos, pudessem se tornar relativamente independentes e autônomas dos 

determinismos naturais. 
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fosse focalizada nos níveis biótico, biossocial, psicossocial ou sociocultural. O peso do 

determinismo das forças naturais sobre a ordem social diminuiria na medida em que o 

nível especificamente humano, o sócio-cultural, fosse emergindo como a forma mais 

acabada, desenvolvida, diferenciada e integrada de sociedade. No nível biótico, por 

exemplo, a vida social seria um mero resultado de fatores físico-orgânicos de 

adaptação mecânica ao meio ambiente. Esse tipo de enfoque permitiu a Fernandes 

questionar como fatores extra-sociais, físicos, orgânicos e psíquicos, poderiam ser 

determinantes na vida associativa e nas formas de sociabilidade. O único problema, 

para ele, residiria em como “separar, caracterizar e interpretar o que é „social‟ nas 

formas pré-humanas de vida”, algo que só poderia ser resolvido com o 

desenvolvimento da “cooperação sistemática entre os biólogos, os psicólogos, os 

sociólogos e os antropólogos” (Fernandes, 1976b: 13-4). O segundo prisma se refere 

justamente à inclusão dos fatores extra-sociais (físicos, orgânicos e psíquicos) na 

caracterização do objeto da sociologia. Nesse plano a preocupação de Florestan 

Fernandes será definir o modo específico do sociólogo em lidar com fatores de tipo 

orgânico e psíquico, como elementos relevantes à explicação da vida social, mas não 

decisivos e centrais. Uma postura semelhante à de Durkheim em As regras do método 

sociológico (1978 [1895]) seria, portanto, adotada; ao apresentar a sociologia como 

uma especialidade, diferente da biologia e psicologia, Fernandes também destaca uma 

outra modalidade de fenômenos, sui generis, que seria de competência dos sociólogos, 

a própria ordem social e suas respectivas formas associativas e de sociabilidade 

(Fernandes, 1974: 20-1). Os fatores orgânicos e psíquicos deteriam certa relevância 

para explicar os processos sociais, mas a própria vida social disporia de mecanismos 

auto-regulatórios que deveriam ser estudados em si mesmos. A sociologia, embora não 

desprezasse os determinantes físicos, orgânicos e psíquicos, concentraria seus esforços 
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na investigação dos mecanismos auto-regulatórios sociais, cuja eficácia e poder de 

atuação sobre outras esferas da realidade iriam variar de acordo com os níveis de 

organização da vida então considerados. 

 A reunião desses elementos será suficiente para caracterizar a definição da 

sociologia, por Fernandes, como a ciência básica da interação social em quaisquer 

níveis de organização da vida. De fato, os conceitos mais abrangentes e com maior 

grau de abstração encontrados na obra de Florestan Fernandes seriam os de ordem 

social, associação e sociabilidade. Eles indicam, pois, o que tornaria um fenômeno 

relevante do ponto de vista sociológico. A esse respeito, ele iria dizer: 

“Isso não quer dizer que caiba à Sociologia estudar toda e qualquer modalidade 

de aglomeração dos seres vivos. É sabido que os seres vivos podem aglomerar-

se sem manter entre si nenhuma espécie de interação social. Mas, onde esta se 

manifesta, ela pode ser identificada: seja pela evidência de algum grau positivo 

de tolerância mútua e de interdependência recíproca, que exprimem o tipo de 

sociabilidade existente entre os organismos; seja pelos caracteres estruturais e 

funcionais da própria aglomeração, os quais podem indicar se ela constitui ou 

não uma associação. Como as demais propriedades dos fenômenos sociais, a 

sociabilidade e associação variam de um nível de organização da vida para 

outro. Em cada nível de organização da vida, entretanto, a interação social 

constitui uma expressão dinâmica das funções adaptativas nela preenchidas pela 

sociabilidade e pela associação. Daí a importância destas, como pólos extremos 

de referência, na caracterização sociológica da interação social. Onde a 

interação social dos seres vivos não alcançar um mínimo de sociabilidade e 

onde sua aglomeração prescindir de qualquer padrão, por simples que seja, de 

composição do todo e de coordenação no todo, ela não poderá ser qualificada 

como social nem investigada sociologicamente. Inversamente, onde as duas 

condições ocorrerem, mesmo que a ordem existente na interação dos seres 

vivos for produzida por fatores extra-sociais ou apenas parcialmente por fatores 

sociais, ela pode ser qualificada como social e investigada sociologicamente. 

Mantendo-se presentes estas especificações, é possível definir a Sociologia 

como a ciência que tem por objeto estudar a interação social dos seres vivos 

nos diferentes níveis de organização da vida”
27

 (Fernandes, 1976b: 15; em 

itálico, grifado no original e, em negrito, grifos meus). 

 

 A ordem social seria, enfim, um padrão definido de organização da interação 

social entre os seres vivos. Ela constituiria também o único ponto de referência 
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 Essa mesma definição de sociologia pode ser encontrada em Florestan Fernandes, Elementos de 

sociologia teórica, op. cit., 1974, p. 31 e 73. 
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legítimo para a descrição e interpretação sociológicas dos fenômenos sociais. Caso não 

haja um padrão mínimo capaz de caracterizar a existência da sociedade, como nos 

casos da mera agregação ou congérie social, o ponto de vista sociológico não poderia 

ser aplicado. Ao mesmo tempo, a ordem social seria uma realidade extremamente 

variável, conforme ela seja focalizada num dos quatro níveis de organização da vida ou 

mesmo no interior de um deles, como o sócio-cultural, cujos graus de diferenciação, 

complexidade, autonomia e desenvolvimento seriam os mais elevados. Dada a 

importância desses níveis na construção do objeto da sociologia por Florestan 

Fernandes, faz-se necessário identificá-los de acordo com suas próprias palavras: 

“[...] é possível distinguir, grosso modo, quatro níveis de organização da vida, 

tendo-se em vista a estrutura dos organismos e a natureza do intercâmbio que 

eles conseguem desenvolver com o meio em que vivem. A esses níveis 

aplicamos qualificações provisórias e precárias, que se justificam, contudo, no 

estado atual de nossos conhecimentos: a ordem biótica, a ordem biossocial, a 

ordem psicossocial e a ordem sociocultural. A ordem biótica traduz a 

condição mais elementar da capacidade dos organismos de estabelecer interação 

social com outros organismos da mesma espécie ou de espécies diferentes. O 

melhor exemplo, a respeito, são as aglomerações vegetais. Nelas se observam 

certas tendências gregárias, vinculadas a um padrão extremamente elementar de 

sociabilidade, assegurado pelo modo de coexistência das plantas individuais no 

espaço e por interdependências puramente bióticas, produzidas por fatores 

inorgânicos e orgânicos. A ordem biossocial aparece em um nível mais 

complexo de organização da vida, no qual os organismos dispõem da 

capacidade, biologicamente condicionada, de se locomoverem e de interagirem 

entre si. Tal ordem representa o produto do concurso de fatores orgânicos 

estáveis, embora se possa presumir que fatores supra-orgânicos chegam a 

desempenhar algum papel na interação dos organismos entre si ou com o meio. 

O exemplo típico desse nível de organização de vida nos é dado pelas 

„sociedades dos insetos‟ (como as constituídas por formigas e por abelhas), nas 

quais os „fatores biológicos predominantemente canalizam as funções sociais‟ e 

em que os padrões sociais emergem, ontogenicamente, através da influência 

dominante de fatores hereditários. A ordem psicossocial envolve uma 

combinação mais complicada na operação de fatores orgânicos, de caráter 

psicobiológico, e de fatores sociais, inerentes à maneira pela qual os indivíduos 

aprendem a viver em grupo e a reagir apropriadamente à presença de outros 

organismos, da mesma espécie ou de espécies diferentes. A ilustração típica 

desse nível de organização da vida é fornecida pelos primatas sub-humanos. Em 

relação aos chipanzés, por exemplo, já se disse que eles sentem „uma fome ou 

necessidade de estimulação social que é comparável, em importância, com 

impulsões nutritivas, reprodutivas e outras tendências orgânicas similares‟. A 
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ordem sociocultural põe-nos diante de uma modalidade de organização da vida 

na qual os fatores orgânicos são amplamente corrigidos e complementados por 

fatores supra-orgânicos. Os primatas humanos atestam o que ocorre nessas 

condições, nas quais os organismos se tornam capazes de produzir cultura, de 

transmiti-la e de criar, por meio dela, importantes transformações nos recursos 

adaptativos condicionados biológica ou psicologicamente. Sem libertar-se de 

influências dos fatores orgânicos, o homem é o único animal capaz de 

domesticar suas manifestações e de fugir às suas limitações na «luta pela vida»” 

(Fernandes, 1974: 21-3; em negrito, grifos meus). 

 

 Os tipos de ordem verificados nas interações sociais em cada um desses níveis 

seriam extremamente diferentes e variáveis entre si. Apesar de constituir um “sistema 

de referências de caráter universal” (Fernandes, 1974: 25), a ordem social não poderia 

ser focalizada do mesmo modo ao se levar em conta sua localização ora nos níveis 

biótico, biossocial e psicossocial, ora no sociocultural ou especificamente humano, 

cujo grau de diferenciação e diversidade seria tão extremo que, mesmo nos seus 

limites, não se poderia pensar num quadro teórico, conceitual e metodológico 

homogêneo para tratar dos fenômenos de interação social em seu interior. Essa 

diversidade da ordem social estaria na base da divisão metodológica da sociologia por 

Florestan Fernandes em seis campos fundamentais, cada um dos quais focalizando 

aspectos particulares e interdependentes da sociedade: a sociologia sistemática, a 

sociologia comparada, a sociologia diferencial ou histórica, a sociologia descritiva, a 

sociologia aplicada e a sociologia geral ou teórica (Fernandes, 1974: 57-74; 1976b: 20-

30). Nem todos esses campos ou divisões da ciência sociológica, cuja exposição 

sistemática está reservada à quarta parte do trabalho, seriam aplicáveis a quaisquer das 

ordens de organização da vida. Por isso importaria salientar que as possibilidades de 

utilização dessas subdivisões da sociologia se alteram segundo a porção social do meio 

ambiente, em cada um dos níveis de organização da existência entre os seres vivos, 

cresça em importância e autonomia na determinação das funções adaptativas das 

diversas espécies. Por exemplo, no nível em que a ordem social é um mero 
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prolongamento de fatores físicos e orgânicos, o das comunidades vegetais (Fernandes, 

1974: 36-8), as únicas subdivisões suscetíveis de serem aplicadas seriam as sociologias 

sistemática e comparada. Progressivamente, à medida que as necessidades de caráter 

social aumentam em termos quantitativos e qualitativos, tornando-se cada vez mais 

complexas, a gama de aplicações das subdivisões da sociologia irá se revelar 

surpreendentemente compreensiva. No nível sociocultural, todas as seis subdivisões da 

ciência sociológica seriam aplicáveis, enquanto a perspectiva metodológica da 

sociologia diferencial (ou histórica) seria a única especificamente utilizada no estudo 

das sociedades humanas. Os fatores extra-sociais (físicos, orgânicos e psíquicos) 

deteriam um maior poder de determinar a interação social entre os seres vivos nos três 

primeiros níveis, o biótico, o biossocial e o psicossocial. Já no nível sociocultural a 

sociedade se tornaria relativamente livre e autônoma em face dos condicionantes 

naturais, daí sendo explicado o porquê das ilimitadas possibilidades de aplicação do 

ponto de vista sociológico ao estudo das comunidades humanas. É assim que, para 

Florestan Fernandes, as potencialidades explicativas da sociologia, como ciência, iriam 

alcançar toda sua plenitude no estudo do homem: 

“É inegável que os fenômenos sociais alcançam o máximo de complexidade, de 

autonomia e de organização nas sociedades humanas. Em nenhuma outra 

espécie animal a investigação dos fenômenos sociais poderia ser tão frutífera 

para o conhecimento e a explicação dos diferentes processos sociais. Os seres 

humanos vivem em um meio mais ou menos domesticado pelo próprio homem, 

e a interação deles entre si está mais ou menos livre de muitos influxos 

inorgânicos ou orgânicos que regulam, direta e extensamente, a associação dos 

organismos em outros níveis de organização da vida. Dada a estrutura 

biopsíquica do organismo humano, o condicionamento social possui, para ele, 

uma importância comparável à do condicionamento biológico para outros 

animais sociais (como as abelhas ou as formigas)” (Fernandes, 1976b: 12). 

 

 Essas seriam também as razões da maioria dos sociólogos restringirem o objeto 

de sua especialidade à vida social humana, justamente o nível mais complexo e 

diferenciado em que emergem as formas de associação e sociabilidade. Apesar dessa 
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posição quase unânime, seria imprescindível recuperar os intuitos teóricos de Florestan 

Fernandes ao defender uma orientação diametralmente oposta em sua definição 

inclusiva de sociologia. Em primeiro lugar, ele repudia qualquer reducionismo 

biologista, pois seus propósitos de “fundamentar uma concepção inclusiva do objeto da 

Sociologia [...] se divorciam da pretensão de fazer da Sociologia uma réplica simétrica 

à Biologia” (Fernandes, 1976b: 14). Sua idéia era integrar, no plano teórico-conceitual 

e metodológico da sociologia, os fatores físicos, orgânicos e psíquicos, que, embora 

elementos auxiliares ao enfoque de sua especialidade científica, constituíam aspectos 

relevantes na explicação totalizante de determinados processos sociais. Um bom 

exemplo dessa flexível combinação de variáveis físicas, biopsíquicas, biossociais, 

psicossociais, sociais e culturais, nas descrições e interpretações sociológicas da 

realidade seria a sua pesquisa de reconstrução histórica da organização social dos 

Tupinambá (1989 [1947]). Em segundo lugar, no que diz respeito ao estudo particular 

das comunidades humanas (Fernandes, 1974: 46-53), a conceituação inclusiva do 

objeto da sociologia permitiria apreender condicionantes pouco perceptíveis no 

comportamento social do homem. Tratar-se-ia daqueles tipos de comportamento que 

seriam considerados por Weber como meramente reativos
28

. Esses comportamentos, 

muitas vezes de caráter psicofísico, não deixam de exercer influências nos processos 

de interação social, apesar de suas manifestações terem sido profundamente 

                                                 
28

 Como se sabe, Weber distingue entre ação social e comportamento meramente reativo. Ação social 

“significa uma ação que, quanto a seu sentido visado pelo agente ou os agentes, se refere ao 

comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso” (Weber, 2000: 3). O comportamento 

meramente reativo estaria desprovido de sentido. No entanto, os limites entre ação social e 

comportamento reativo seriam extremamente fluidos. Como iria dizer o próprio Weber: “Os limites 

entre uma ação com sentido e um comportamento simplesmente reativo (como aqui o chamamos), não 

relacionado com um sentido visado pelo agente, são inteiramente fluidos. Uma parte muito importante 

de todo comportamento sociologicamente relevante, especialmente a ação puramente tradicional [...], 

situa-se na fronteira entre ambos. Em alguns casos de processos psicofísicos não temos ações com 

sentido, isto é, compreensíveis e, em outros, estas somente existem para os especialistas; processos 

místicos e, por isso, não comunicáveis adequadamente em palavras não podem ser compreendidos 

plenamente pelos que não tenham acesso a esse tipo de experiências” (Weber, 2000: 4).  
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transformadas pela herança cultural e re-significadas em diferentes contextos pelas 

formas diversificadas da comunicação simbólica. A convicção de Fernandes era que a 

ampliação do objeto da sociologia, em direção ao estudo das comunidades vegetais e 

animais, poderia lançar luzes para a compreensão dos “mecanismos regulatórios 

naturais” também atuantes no comportamento social humano. A possibilidade de se 

tomar consciência científica de tais mecanismos psicofísicos ou das ações de simples 

caráter reativo, como as de tipo emocional, seria, portanto, uma das justificativas de 

Fernandes para ampliar o objeto de investigação da sociologia. Daí a necessidade de 

estender o campo de reflexão da disciplina à compreensão integrada dos fatores 

físicos, orgânicos, psíquicos e sociais presentes no comportamento humano. Em suas 

próprias palavras, diria Florestan Fernandes que: 

“[...] cabe à sociologia estudar todas as espécies ou variedades de fenômenos 

sociais, pertinentes às comunidades vegetais, às comunidades animais ou às 

comunidades humanas. [...] No estado atual da sociologia, os investigadores 

mostram-se pouco propensos a admitir que semelhantes desenvolvimentos das 

investigações sociológicas possam contribuir para ampliar os nossos 

conhecimentos sobre o comportamento social humano. Isso parece ser 

incontestável. Todavia, não é menos claro que lançariam nova luz sobre a 

compreensão das funções do ambiente social nos processos da vida e que, 

especialmente, ofereceriam uma perspectiva adequada à focalização de 

condições ou mecanismos da vida social, que [se] manifestam no nível humano 

sem se tornarem patentes à observação e à análise” (Fernandes, 1974: 29-30). 

 

 O exemplo escolhido por Florestan Fernandes para ilustrar quais seriam essas 

“condições ou mecanismos da vida social, que [se] manifestam no nível humano sem 

se tornarem patentes à observação e à análise”, diz respeito aos “aspectos de 

convivência que preocupam Scheler no estudo dos fatores emocionais mais profundos 

do comportamento humano” (Fernandes, 1974: 30). Sem uma focalização adequada 

desses mecanismos pouco perceptíveis do universo social humano, a explicação 

sociológica se tornaria incapaz de alcançar uma compreensão integrativa dos processos 

ecológicos, psicológicos, psicossociais e especificamente sociais, operantes no nível 
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sociocultural de organização da vida. Em outras palavras, os fatores extra-sociais então 

preponderantes nos níveis sub-humanos de organização da vida não deixariam de 

exercer influências fundamentais nas comunidades humanas, apesar de se tornarem 

praticamente invisíveis em função das formas ou expressões culturais de que passam a 

se revestir. Contudo, a presença de tais “mecanismos regulatórios naturais” se tornaria 

bastante evidente, revelando seu decisivo poder de determinação das condições 

humanas da vida social, nos momentos excepcionais de hecatombes provocadas por 

guerras ou desastres naturais. Embora o homem, como produtor de cultura, tenha se 

tornado relativamente independente da natureza, os vínculos entre ambos não 

poderiam ser eliminados. Esse aspecto do pensamento de Florestan Fernandes, sempre 

deixado de lado nas interpretações de sua obra sociológica e ao mesmo tempo tão 

fundamental, poderá ser examinado detidamente na citação a seguir: 

“[...] nas comunidades humanas também operam mecanismos regulatórios 

naturais, que se manifestam nos níveis sub-humanos da vida social. Eles são 

pouco visíveis, devido às condições em que emergem nas comunidades 

humanas: assumem expressões culturais, que disfarçam as ocorrências cruas da 

vida, nas relações do homem com a natureza inanimada, com os animais e com 

os outros homens. Além disso, em comunidades de nível civilizatório mais 

complexo, eles se tornam pouco perceptíveis, mesmo aos observadores mais 

experimentados, parecendo que seus efeitos emanam dos mecanismos 

socioculturais que os envolvem. Pode-se dizer deles, no entanto, que operam de 

modo invisível no bojo de processos sociais apenas aparentemente desligados 

das condições materiais (inorgânicas e orgânicas) da existência humana. Na 

verdade, os mecanismos regulatórios naturais raramente são eliminados por 

completo. Com freqüência, em vez de serem substituídos por mecanismos 

regulatórios „artificiais‟, como se supõe, eles são absorvidos por estes, 

preenchendo suas funções através deles. Daí o fato de continuarem os 

mecanismos regulatórios a operar, direta ou indiretamente, nos diferentes tipos 

de comunidades humanas. A composição e o crescimento das populações 

humanas, por exemplo, revelam os efeitos desses mecanismos através do que 

ocorre quando se produz escassez de víveres, quando certas pragas afetam as 

plantações ou os animais domésticos, quando epidemias ou inundações 

destroem o ritmo normal de vida, quando grandes migrações contribuem para 

criar ou para eliminar tensões demográficas, etc. Mesmo entre os seres 

humanos, a competição entre indivíduos e grupos de indivíduos no plano biótico 

constitui o principal mecanismo regulatório natural de organização biótica das 

comunidades. Em casos dessa espécie, os mecanismos naturais continuam a 
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regular a distribuição dos homens no espaço, os números das populações e o 

grau de sucesso delas na luta pela vida, embora quase nunca se manifestem 

como nas comunidades de plantas ou de animais” (Fernandes, 1974: 49-50). 

 

  Uma última vantagem teórica da definição de sociologia, em Florestan 

Fernandes, residiria na possibilidade de conceber a emergência da vida social entre os 

homens como um desenvolvimento de suas características psicofísicas e constituição 

orgânica. As tendências societárias do homem seriam explicadas, portanto, pela sua 

própria compleição animal e não como um milagre qualquer da natureza. Nesse 

sentido, apenas uma abordagem integrativa dos planos de análise ecológico, biológico, 

psicológico e social seria capaz de alcançar uma compreensão mais ampla dos padrões 

diversificados de interdependência entre os seres humanos. A sociologia atuaria apenas 

como um ponto de vista específico nesse quadro geral e, por isso, seria necessário que 

ela estivesse em contínua atualização em face das descobertas científicas ligadas mais 

diretamente ao homem, visto como totalidade orgânica, psíquica e sociocultural. É 

assim que, para Fernandes, a capacidade do homem para agir socialmente seria o 

prolongamento de sua natureza animal, um processo explicável com base na 

combinação de processos psicofísicos, orgânicos e psicológicos. Mesmo sua faculdade 

de produzir cultura estaria também relacionada à caracterização do homem como 

espécie animal. Tal pensamento, em suma, não admitiria qualquer possibilidade de 

separação estanque entre natureza, sociedade, homem e cultura. Em termos mais 

exatos, ele iria dizer: 

“As comunidades humanas compartilham de algumas das propriedades 

fundamentais das comunidades animais. O tipo de interdependência, que nasce 

da ordem biótica, nela incluindo as relações dos organismos com o meio físico e 

biológico em geral, repete-se igualmente no nível psicossocial e cultural, em 

que se organiza a vida humana. Na base da interação humana encontra-se, 

igualmente, como entre os animais, a mesma espécie de interatração que 

compele os indivíduos a procurar a satisfação de necessidades vitais na 

companhia de outros indivíduos e através de formas de vida gregárias 

suscetíveis de assegurar um mínimo de estabilidade, de continuidade e de 
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plasticidade aos ajustamentos daí decorrentes. Portanto, como acontece com os 

animais, o padrão de interdependência dos seres humanos entre si abrange a 

interação dos organismos nos planos ecológico, biológico, psicológico e social. 

O homem não representa algo como um milagre da natureza. Ao contrário, 

constitui o seu produto mais delicado e complexo. Como animal, ele está sujeito 

ao jugo dos processos que tornam a vida possível. Inclusive, mesmo a tendência 

sociável do homem, com suas expressões de caráter micro e macrossocial, 

encontra seus fundamentos na manifestação regular desses processos. Suas 

amplas possibilidades de „domesticar‟ o próprio organismo humano, os outros 

seres vivos e o ambiente físico não impedem que isso ocorra de maneira 

inexorável: apenas faz com que aqueles processos transcorram em constelações 

muito mais complicadas. [...] 

É importante considerar as coisas deste ângulo, porque a condição social dos 

organismos, bem como sua capacidade de reagir e interagir socialmente 

repousam em bases biológicas e psicobiológicas. A discussão precedente 

entremostra não só que a diferenciação social do meio decorre de necessidades 

vitais. Mas que ela se produz e varia de acordo com a estrutura biológica ou 

psicobiológica dos organismos. É preciso, portanto, encarar o homem como 

parte de uma espécie animal, para entender-se como surge sua capacidade de 

agir socialmente e de onde provém sua faculdade de produzir a cultura, a qual 

lhe confere o poder de alterar os padrões naturais da vida social animal. Essas 

são duas questões diversas, pois o homem, além de ser um animal social, é um 

animal social criador de cultura” (Fernandes, 1974: 46-8). 

 

 A preocupação de Florestan Fernandes com as bases biológicas e 

psicobiológicas do comportamento humano não deve ser entendida, o que já foi 

extensamente argumentado, como uma sorte qualquer de sobrevivência, em sua 

perspectiva teórica, do naturalismo e organicismo sociológicos do século XIX. Nada 

estaria mais distante de seu pensamento do que as idéias de reduzir a sociologia ao 

padrão de objetividade das ciências naturais ou de “fazer da Sociologia uma réplica 

simétrica à Biologia” (Fernandes, 1976b: 14). Pode-se dizer, ao contrário, que esses 

aspectos de sua concepção científica de mundo revelariam uma forte atualidade nas 

preocupações contemporâneas da ecologia política de Bruno Latour (2004), a qual 

procura realizar uma crítica radical do dualismo ou separação estanque entre natureza e 

cultura. Por outro lado, caberia também relembrar a aproximação que pode ser feita 

entre a definição da sociologia, por Florestan Fernandes, como a “ciência básica da 

interação social” e elementos da concepção materialista dialética sobre as relações 
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indissociáveis entre sociedade, natureza, indivíduo e cultura. Sob esse prisma, a visão 

integrativa de Florestan entre natureza, sociedade, homem e cultura apresenta uma 

surpreendente afinidade teórica com expressões mais recentes do pensamento 

ecológico e suas implicações políticas radicais, em especial nas correntes de inspiração 

socialista
29

. Essa afinidade não nega, contudo, a ligação mais forte que teria Florestan 

Fernandes nas décadas de 1940 e 50 com a ecologia humana presente com especial 

ênfase na sociologia urbana da Escola de Chicago, associada aos nomes de Robert E. 

Park, Ernst Burgess e Louis Wirth
30

. Apesar dessa ligação mais estreita com as 

concepções teóricas da Escola de Chicago, que estariam em maior sintonia com um 

ponto de vista naturalista em ciências sociais, pode-se dizer que a visão de Fernandes 

                                                 
29

 A perspectiva de Florestan Fernandes na década de 1980, no que diz respeito à luta ecológica, assume 

nítidos contornos socialistas. O modo de produção capitalista seria destrutivo em relação ao meio 

ambiente e à vida do homem sob todos os aspectos, por isso não adiantaria travar a luta ecológica sem 

que ela estivesse conjugada à construção socialista de uma nova sociedade. Sobre os movimentos que 

procuram resguardar a qualidade de vida dos seres humanos, sem, no entanto, lutar contra o capitalismo, 

ele iria dizer: “[...] o capitalismo é o maior coveiro da qualidade de vida. Por onde ele passou com 

vitalidade, nos países do centro e da periferia, superdesenvolvidos, subdesenvolvidos ou não 

desenvolvidos, o efeito foi sempre o mesmo. A qualidade da vida não passa de uma miragem e os 

múltiplos movimentos que propagam as suas bandeiras apenas demonstram a impotência dos seres 

humanos que pretendem conciliar capitalismo e razão. Nem é preciso a guerra, aberta ou mascarada, 

para deixar patente que a única defesa correta da qualidade da vida constitui uma função do 

desmantelamento da civilização industrial capitalista; ou seja, ou a qualidade da vida se processa através 

do socialismo revolucionário, ou o movimento histórico em sua defesa nunca irá além de uma quimera” 

(Fernandes, 1981a: 47-48). Já no livro O PT em movimento, irá dizer Fernandes: “[...] o socialismo 

postula: [...] que os seres humanos fazem parte da natureza e da „teia natural da vida‟, devendo 

compartilhar de todos os projetos de proteção do meio ambiente ou de combate à ocupação destrutiva da 

terra e à devastação dos ecossistemas” (Fernandes, 1991f: 20). 
30

 Na verdade, a definição de sociologia de Florestan Fernandes teria uma aproximação muito maior 

com a ecologia humana da Escola de Chicago do que, propriamente, com o materialismo dialético. O 

que se quis salientar, contudo, é que sua concepção de ciência sociológica não seria estranha à 

interpretação da dialética materialista sobre as relações entre natureza e sociedade. Tanto é assim que, 

posteriormente, a própria visão de Florestan Fernandes seria posteriormente reelaborada em termos 

especificamente marxistas e dialéticos, como se depreende da passagem anteriormente citada de seu 

livro A natureza sociológica da sociologia (1980 a: 121-2). Sobre a sociologia americana e a Escola de 

Chicago, ver Lewis Coser, “Tendências americanas”, in Tom Bottomore e Robert Nisbet (orgs.), 

História da análise sociológica, Rio de Janeiro, Zahar, 1980; para um debate mais atualizado sobre a 

Escola de Chicago e sua influência no Brasil, ver Sebastião Vila Nova, Donald Pierson e a Escola de 

Chicago na sociologia brasileira: entre humanistas e messiânicos, Lisboa, Vega, 1998 e Licia do Prado 

Valladares (org.), A Escola de Chicago: impacto de uma tradição no Brasil e na França, Belo 

Horizonte/Rio de Janeiro, UFMG/UFRJ, 2005; sobre os estudos de sociologia urbana vinculados à 

Escola de Chicago, ver Robert E. Park, “A cidade: sugestões para a investigação do comportamento 

humano no meio urbano”, in Otávio G. Velho (org.), O fenômeno urbano, Rio de Janeiro, Zahar, 1967, 

Ernest W. Burgess (ed.), The urban community, Chicago, The University of Chicago Press, 1926 e 

Louis Wirth, The ghetto, Chicago, The University of Chicago Press, 1928. Para uma sistematização da 

teoria urbana de Louis Wirth, ver R. N. Morris, Sociologia urbana, Rio de Janeiro, Zahar, 1972. 
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não pode ser confundida com um naturalismo sociológico estreito ou com uma 

modalidade qualquer de reducionismo biologista. Suas idéias acerca das divisões da 

sociologia, examinadas na quarta parte do trabalho, irão dissipar de vez esse provável 

mal entendido na interpretação de seu pensamento teórico. 

Um último problema, também pertinente à definição geral proposta por 

Florestan Fernandes, irá dizer respeito a suas implicações para determinar as 

possibilidades de fundamentação científica do saber sociológico. Dado que a noção de 

ordem social seria extremamente diversificada, conforme sejam considerados os 

diferentes níveis de organização da vida, do biótico, biossocial, psicossocial ao 

sociocultural, a dificuldade residiria justamente nas restrições à generalização teórica e 

obstáculos à formação de um quadro conceitual unificado. A descontinuidade dos 

sistemas sociais, presente na definição abrangente e inclusiva da sociologia proposta 

por Fernandes, irá surgir como uma preocupação central em seu pensamento, de modo 

a deter uma importância decisiva na delimitação tanto dos campos fundamentais de sua 

especialidade acadêmica, como em suas tentativas de síntese teórico-metodológica nas 

ciências sociais. Embora tais nexos teóricos só possam ser plenamente elucidados na 

quarta parte do trabalho, sobre as divisões da sociologia em Florestan Fernandes, 

caberia ressaltar que os dilemas do conhecimento generalizador (ou nomotético) nas 

ciências sociais emergiriam, em sua perspectiva, como uma das características 

diferenciadoras em comparação às ciências que lidam com sistemas contínuos e, por 

isso, com amplas possibilidades de abstração, generalização e formalização 

matemática. Diria Fernandes, por exemplo, que a complexidade e descontinuidade 

existente nos fenômenos sociais não seriam empecilhos à afirmação do caráter 

científico da sociologia. A seu ver, os limites em que os conhecimentos sociológicos 

poderiam ser considerados universais não modificariam a natureza das explanações 
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generalizadoras. Não haveria motivos para que o conhecimento produzido nas ciências 

sociais fosse considerado de caráter inferior ao das ciências naturais, para as quais 

marcos decisivos de seu progresso e maturidade representariam a construção de 

modelos matematicamente formalizáveis, a unificação conceitual e a generalização 

teórica. Nas palavras de Florestan Fernandes, não há dúvidas quanto à possibilidade da 

sociologia se constituir como uma disciplina científica: 

“De acordo com os princípios formais que lhe servem de base, as explanações 

sociológicas possuem caráter científico. [...] elas são, dadas as condições em que 

os fenômenos sociais forem considerados, válidas universalmente. Contudo, 

desde Comte e Spencer, sabe-se que a complexidade dos fenômenos sociais 

reflete-se na própria natureza das explanações sociológicas. Mesmo na 

interpretação das ocorrências mais simples, o sociólogo tem que lidar com 

diversas variáveis, que precisam ser vistas em conjunto e que são susceptíveis 

de combinar-se, em situações similares, segundo esquemas não-uniformes. Por 

isso, poucas são as explanações sociológicas que cabem na categoria de „lei‟, tal 

como esta é entendida no campo das ciências exatas. As uniformidades e as 

regularidades que elas descrevem variam de um sistema social para outro, ou 

dependem da maneira pela qual o investigador abstrai e manipula, 

interpretativamente, certos aspectos dos fenômenos sociais. 

Não obstante, todas as explanações sociológicas possuem natureza 

nomotética (ou generalizadora). As explanações que se baseiam na exploração 

rigorosa do raciocínio indutivo – e que elaboram, causalmente, as conexões de 

sentido, de estrutura ou de função, existentes entre os fenômenos sociais – 

correspondem, de modo evidente e preciso, aos critérios positivos da explicação 

generalizadora. Mas, mesmo as uniformidades e as regularidades que são 

caracterizadas empiricamente, por meios analíticos (como os padrões de 

comportamento, os movimentos vegetativos da população, os padrões de 

ocupação espacial do meio físico, as interdependências estruturais e funcionais 

de padrões de comportamento ou de instituições sociais, etc.), são 

freqüentemente formuladas segundo intentos nomotéticos, o que faz com que 

alguns autores as qualifiquem como „generalizações empíricas‟. Isso indica que 

a forma de construir e de fundamentar as explanações não é afetada pela 

complexidade dos fenômenos sociais. As limitações da explanação sociológica 

provêm, portanto, de outra fonte: ela focaliza os processos sociais em 

determinados níveis de integração e de diferenciação dos sistemas sociais, o que 

restringe, naturalmente, seu âmbito de abstração e generalização. A 

complexidade dos fenômenos sociais não altera a natureza lógica da explanação 

sociológica, como raciocínio indutivo amplificador. Porém, reduz os limites 

dentro dos quais ela pode ser considerada como empiricamente válida. 

O que importa é assinalar que qualquer modalidade de explanação 

sociológica, da „generalização empírica‟ à „explicação causal‟, representa 

conceptualmente a realidade através de propriedades que são essenciais para a 

descrição empírica pura da ordem existente na manifestação dos fenômenos 
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sociais. Por isso, ela pode assumir formas abstratas e generalizadoras, como é 

peculiar ao raciocínio científico, e assegurar um tipo de previsão que se funda, 

objetivamente, no conhecimento da própria natureza dos processos sociais 

investigados. Esses dois pontos são deveras relevantes para situar a Sociologia 

como disciplina científica. De um lado, porque sugerem que ela compartilha das 

possibilidades de explicação da realidade, abertas a todas as ciências pela 

pesquisa empírica sistemática. De outro, porque demonstram que os resultados a 

que ela chega, como ocorre nas demais esferas do pensamento científico, são 

inacessíveis ao conhecimento de senso comum, mesmo nas esferas em que a 

pressão dos interesses práticos alarga e aprofunda a capacidade cognitiva do 

homem” (Fernandes, 1976b: 16-7). 

 

 A questão da descontinuidade dos sistemas sociais, envolvida na definição da 

sociologia em Florestan Fernandes, passa então a se confundir com o problema da 

própria cientificidade das ciências sociais. Essa questão também implicaria os dilemas 

da síntese entre as ciências sociais, com especial relevo para as tentativas de unificação 

teórica entre disciplinas como a antropologia, a sociologia, a história, a economia e a 

psicologia. Fernandes iria se dedicar a essa ordem de indagações no âmbito específico 

da sociologia; suas idéias, porém, chegaram a ultrapassar o terreno de sua 

especialidade acadêmica e alcançaram vários dos dilemas teóricos, práticos e 

empíricos enfrentados por todas as ciências sociais. Não se poderá dizer que ele tenha 

formulado posições definitivas e dogmáticas sobre esses problemas de síntese do 

conhecimento sociológico, pois suas soluções sempre lhe pareciam provisórias e 

sujeitas a reformulações mais ou menos profundas. O que se pode dizer é que 

Florestan Fernandes entendia a possibilidade de síntese nas ciências sociais como uma 

questão crucial, de cuja solução dependeria a caracterização positiva ou negativa de 

tais disciplinas como científicas: “a questão da unidade das ciências sociais ainda se 

confunde com a questão do caráter científico das disciplinas que pretendem investigar 

e explicar objetivamente o comportamento social organizado dos seres vivos” 

(Fernandes, 1974: 207). A própria divisão que fará dos alvos teóricos e metodológicos 

da Sociologia em seis campos fundamentais, conforme será estudada na quarta parte 
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da tese, assume como ponto de partida essa exigência de “unidade, coordenação e 

integração entre as ciências sociais” (Fernandes, 1974: 207). Sua concepção de 

especialidade acadêmica não envolvia a imagem da sociologia como a “rainha das 

ciências” ou “ciência-síntese” por excelência, como já se chegou a supor (Arruda e 

Garcia, 2003: 73), por isso seria necessário investigar o modo como ele se propôs a 

dividir os problemas de sua disciplina particular a fim de entender como os resultados 

de suas investigações poderiam ser estendidos às demais ciências sociais. Antes, 

porém, de passar à explanação das divisões da sociologia segundo Florestan 

Fernandes, fez-se necessário debater os parâmetros ideológicos de seu pensamento 

teórico na tentativa de estabelecer relações entre sua visão de mundo socialista e suas 

categorias metodológicas fundamentais. A próxima parte será dedicada, portanto, ao 

objetivo de apresentar a inserção ideológica de Florestan Fernandes como um pensador 

anticolonialista, radical-popular e socialista nos embates históricos de sua época e 

indicar a presença de suas convicções políticas no quadro teórico-conceitual de sua 

sociologia acadêmica. 
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PARTE III: Os parâmetros ideológicos da sociologia acadêmica de Florestan 

Fernandes 

 

 

 A exposição precedente sobre a definição de sociologia avançada por Florestan 

Fernandes constitui o verdadeiro ponto de partida da reconstrução de seu arcabouço 

teórico-conceitual e de suas categorias metodológicas nas ciências sociais. A seqüência 

lógica deveria ser a de se proceder, logo em seguida, ao exame das divisões dos 

principais problemas e campos fundamentais da sociologia por ele propostas como 

especificações da definição geral anteriormente apresentada, para que só então, 

finalmente, a explanação pudesse ser completada pela identificação da sua peculiar 

forma de articular entre si os conceitos sociológicos básicos, tais como “interação 

social”, “sistema social”, “organização e estrutura sociais”, “mudança social”, 

“controle social”, “classes sociais”, “ação social” e assim por diante. Em outros 

termos, o resultado final seria uma integral caracterização do conjunto teórico da 

sociologia de Florestan Fernandes. Contudo, esse difícil esforço de reconstrução 

analítico-sistemática não seria suficiente para os propósitos aqui visados de 

compreensão do modo como os determinantes sociais, políticos e ideológicos do 

pensamento sociológico de Fernandes penetraram no âmago mesmo de seu labor 

teórico-conceitual e de suas reflexões metodológicas. Por isso, a presente parte do 

trabalho foi dedicada à delimitação das opções ideológicas com as quais Florestan 

Fernandes se confrontou na construção de suas posições teóricas e metodológicas nas 

ciências sociais. A preocupação, agora, será abordar os dilemas de seu pensamento 

político e sociológico entre as décadas de 1940 e 50, caracterizados pelas tensas 

relações entre diversos pólos conflitantes que se movimentavam nas linhas de seu 

horizonte teórico. Para citar apenas alguns dos mais visíveis, seria possível enumerar 
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sete desses pólos de atração de suas idéias ou elementos potenciais de conflito: 1
o
) sua 

origem social popular; 2
o
) sua inserção numa instituição acadêmica marcada na sua 

fundação por um ideal liberal-conservador, de cunho elitista, pautado pelo ideário de 

formação dos quadros intelectuais das classes dirigentes; 3
o
) seus vínculos com os 

setores mais progressistas da Universidade de São Paulo, representados por vertentes 

radicais da classe média e do liberalismo burguês, que se empenhavam na luta pela 

democratização interna da instituição; 4
o
) sua adesão ideológica ao socialismo e o 

diálogo com o marxismo; 5
o
) sua progressiva tomada de consciência da dependência 

diante dos centros estrangeiros de produção cultural; 6
o
) a necessidade de enfrentar os 

problemas do subdesenvolvimento por meio das reformas de base e 7
o
) a exigência de 

construção de um saber cientificamente rigoroso sobre o mundo social. Todos esses 

elementos vão estar presentes – o segundo deles, negativamente – nos caminhos das 

formulações teóricas e metodológicas de Florestan Fernandes, portanto será preciso 

aprofundá-los num exame multilateral de sua obra. Se os objetivos desta pesquisa 

tivessem sido delimitados à reconstrução do arcabouço teórico-conceitual e das 

concepções de método sociológico aqui em foco, a presente parte do trabalho seria 

desnecessária. No entanto, as próprias raízes da originalidade da síntese teórica e 

metodológica de Fernandes, em face das tentativas do mesmo gênero de sociólogos 

localizados nos centros culturais hegemônicos da Europa e Estados Unidos, não seriam 

percebidas mediante uma abordagem abstrata e puramente conceitual, sem referência 

aos conteúdos históricos concretos da formação social brasileira. Essa teria sido, 

portanto, a razão principal da interrupção da seqüência lógica da exposição, iniciada 

com a apresentação do significado do trabalho teórico em Florestan Fernandes e sua 

definição de sociologia, para recolher os elementos das tensões ideológicas presentes 

em sua visão de mundo, os quais ajudarão a compreender melhor as afinidades entre a 
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sistematização de sua proposta de divisão da ciência sociológica e seus horizontes 

políticos vinculados a um modo anticolonialista, radical-popular e socialista de 

reflexão sobre o mundo social. 

O primeiro passo consistirá, contudo, num breve resgate das questões e debates 

suscitados em torno da produção acadêmica de Florestan Fernandes, tendo como 

principal objetivo apresentar as posições de alguns autores que aproximaram a sua 

visão teórica a um modelo de pensamento racionalista, cientificista e liberal-burguês 

reformista. De igual modo, as inconsistências interpretativas dessas posições, a 

despeito do grau de verdade ou de relativa exatidão que elas porventura possam conter, 

serão apontadas como uma maneira de demonstrar a validade de se proceder à análise 

da sociologia acadêmica de Florestan Fernandes a partir do ângulo mais amplo de sua 

visão de mundo anticolonialista, radical-popular e socialista, nos quais os elementos de 

matriz liberal foram reinterpretados num sentido radicalmente novo. O segundo passo, 

por sua vez, irá se restringir a apontar, em diferentes tópicos, os parâmetros históricos 

da visão de mundo do sociólogo paulistano, procurando especificar o desenvolvimento 

de suas posições anticolonialistas, sua origem no radicalismo popular e sua vinculação 

ideológica com o socialismo. A presente parte do trabalho servirá, portanto, como 

etapa preliminar da reconstrução sociológica do pensamento teórico de Florestan 

Fernandes, contextualizando sua trajetória intelectual e política no horizonte das 

disputas ideológicas entre grupos, classes e frações de classe nos marcos da formação 

histórico-social brasileira. A tensão constitutiva da sociologia de Florestan Fernandes, 

entre sua origem social, seus conflitos ideológicos internos e as exigências de construir 

um padrão rigoroso de labor acadêmico, será debatida a fim de explicitar as raízes de 

sua crítica ao modelo liberal de ciência social, baseado na separação estanque entre 

teoria e prática, e de compreender sua proposição alternativa de uma síntese nas 
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ciências sociais como um verdadeiro continuum entre os problemas teóricos, de 

conceituação, metodológicos e de intervenção prática na sociedade. A explicitação de 

suas tensões ideológicas entre radicalismo plebeu, anticolonialismo, liberalismo e 

socialismo, ajudará a explicar como, na Universidade de São Paulo dos anos de 1950, 

pôde ser forjada uma modalidade de prática sociológica que, a despeito do alto teor 

acadêmico da linguagem aparentemente neutra (ou isenta) e do refinamento dos 

métodos de trabalho, não se restringia apenas, como já explanado na primeira parte do 

trabalho, à correção lógica do raciocínio hipotético-dedutivo e à utilização de uma 

sólida base empírica, mas se colocava como questão fundamental a necessidade de sua 

transformação simultânea ao processo de mudança social num nexo indissolúvel entre 

conhecimento científico e intervenção racional na sociedade. Serão esses, em suma, os 

assuntos aprofundados nos capítulos desta parte do trabalho. 

 

 

As questões interpretativas em torno da obra de Florestan Fernandes 

 

 A produção sociológica de Florestan Fernandes suscitou em diversas ocasiões 

debates quanto ao sentido exato de suas posições teóricas, metodológicas e práticas nas 

ciências sociais. Já no final da década de 1960 surge um primeiro estudo global e 

sistemático sobre o conjunto dos trabalhos acadêmicos de Florestan Fernandes, 

abarcando desde suas reflexões metodológicas, seus estudos das relações raciais, suas 

incursões no terreno da educação, até alcançar suas persistentes preocupações com os 

problemas do subdesenvolvimento, da industrialização, da democratização e da 

necessidade do planejamento para enfrentar os principais dilemas sociais da realidade 
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brasileira. Trata-se de uma pesquisa empreendida por Barbara Freitag
1
, em que a visão 

do sociólogo paulistano sobre o desenvolvimento sócio-econômico brasileiro foi 

submetida a um exame crítico dos mais minuciosos. Em 1971, por ocasião de um 

seminário ocorrido em Mérida, no México, as idéias de Fernandes sobre os problemas 

de conceituação das classes sociais na América Latina iriam receber comentários e 

críticas de cientistas sociais latino-americanos como Rodolfo Stavenhagen, Jorge 

Gracianera e Jorge Martínez Ríos. Este último, em especial, faria as mais duras 

restrições quanto às tentativas do nosso autor em trabalhar conjuntamente com 

conceitos e teorias provenientes de Marx e Durkheim
2
. Em 1976, o livro A revolução 

Burguesa no Brasil (2006a[1975]) foi amplamente debatido em um colóquio na 

University of Texas of Austin, sob a coordenação de Carlos Guilherme Mota e Fred P. 

Ellison. Participante do colóquio, Florestan Fernandes teve a oportunidade de 

comentar as intervenções críticas à sua principal obra de interpretação sociológica do 

desenvolvimento capitalista no Brasil
3
. No entanto, seria apenas em 1986, quando da 

realização da I Jornada de Ciências Sociais da UNESP, no Campus de Marília, 

dedicada exclusivamente a debater os diversos aspectos que compõem a obra de 

Florestan Fernandes, que as questões interpretativas em torno de sua produção 

                                                 
1
 Em 1967, Barbara Freitag defende uma tese de mestrado na Universidade Livre de Berlim, realizando 

um estudo comparativo entre as visões do desenvolvimento sócio-econômico brasileiro de Gilberto 

Freyre, Celso Furtado e Florestan Fernandes. A parte referente ao último foi publicada separadamente 

em Barbara Freitag, Florestan Fernandes: die Sozio-ökonomische Entwicklung aus der Sicht eines 

brasilianischen Sozialwissenschaftlers, SSIP, Saarbrücken, 1969. Sobre a dissertação de mestrado de 

Barbara Freitag e a parte mais específica relativa a Florestan Fernandes, ver Lore Fortes, “Florestan 

Fernandes: tese de mestrado”, in Sergio Paulo Rouanet et al. (orgs.), Itinerários de Barbara Freitag, 

Brasília, UnB/Finatec, 2005. 
2
 O texto de Florestan Fernandes e os comentários críticos a ele dirigidos podem ser consultados em 

Raúl Benítez Zenteno (coord.), As classes sociais na América Latina: problemas de conceituação, Rio 

de Janeiro, Paz e Terra, 1977. O ensaio de Florestan Fernandes, apresentado no seminário de Mérida, foi 

publicado separadamente como segundo capítulo de seu livro Capitalismo dependente e classes sociais 

na América Latina, Rio de Janeiro, Zahar, 1973. 
3
 Ao menos quatro das intervenções e a resposta de Florestan Fernandes podem ser consultadas em Ênio 

Silveira e Moacyr Félix (orgs.), Encontros com a civilização brasileira, Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 1978. A resposta de Florestan Fernandes às intervenções foi publicada, em separado, no seu 

livro Brasil: em compasso de espera, São Paulo, HUCITEC, 1980, p. 75-83. 
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sociológica iriam ganhar contornos mais nítidos e recorrentes nas pesquisas posteriores 

sobre a trajetória acadêmica e política do intelectual uspiano
4
. Desde então muitas 

tentativas têm sido avançadas nos dois últimos decênios para responder a essas 

questões, a maioria delas tentando identificar o arcabouço teórico-conceitual e 

metodológico de Fernandes com ideologias políticas, liberais, para alguns autores, e 

socialistas, para outros. O êxito de tais tentativas tem se revelado, porém, quase 

sempre parcial. A razão disso reside na ausência de uma investigação específica e 

sistemática sobre o projeto de síntese teórica e metodológica das ciências sociais, então 

contido nas divisões, propostas por Florestan Fernandes, dos principais problemas e 

campos fundamentais da sociologia: as sociologias geral (ou teórica), sistemática, 

comparada, diferencial (ou histórica), descritiva e aplicada. Sem que essa investigação 

seja previamente realizada, torna-se difícil dizer se o modo peculiar de Florestan 

Fernandes refletir sobre o mundo social se aproxima mais de uma visão de mundo 

liberal ou socialista, pois afinidades com o liberalismo podem ser encontradas em sua 

produção sociológica dos anos 50, sendo também não menos significativa a presença 

do socialismo. Não seria, contudo, num aspecto isolado ou outro de seu pensamento, 

destacado do conjunto da articulação de suas categorias teóricas e de sua maneira de 

organizar a percepção da realidade, que se poderia dizer se sua sociologia acadêmica 

se identifica com o liberalismo ou com o socialismo. Por isso, antes de passar à 

explicitação de seus horizontes ideológicos e à reconstrução de sua síntese 

metodológica nas ciências sociais, seria necessário proceder a um breve levantamento 

das controvérsias e polêmicas então suscitadas pelos intérpretes de sua produção 

                                                 
4
 A referida Jornada foi realizada entre os dias 22 e 24 de maio de 1986, contando com a participação de 

colegas, amigos, ex-alunos, assistentes e colaboradores de Florestan Fernandes, os quais se propuseram 

a abordar dimensões específicas de sua vasta produção intelectual. Os textos dos participantes dessa 

jornada foram depois posteriormente reunidos em Maria Angela D‟Incao (org.), O saber militante: 

ensaios sobre Florestan Fernandes, Rio de Janeiro/São Paulo, Paz e Terra/UNESP, 1987. 



210 

 

acadêmica. Para fins expositivos, as controvérsias pertinentes à evolução intelectual e 

política de Florestan Fernandes, que dizem diretamente respeito à interpretação de sua 

produção sociológica, poderão ser resumidas em quatro tópicos: 

 

a) Em primeiro lugar, a questão controversa do ecletismo metodológico em 

Florestan Fernandes. Sua proposta de síntese teórica nas ciências sociais, a 

partir da integração de orientações metodológicas diversas e, sob certos 

aspectos, incompatíveis entre si, seria tomada como um sintoma da existência 

de contradições internas à estrutura lógica e conceitual de seu pensamento 

sociológico. Esse seria um dos debates mais recorrentes entre os intérpretes da 

obra de Florestan Fernandes. Até o presente momento, contudo, em quaisquer 

das soluções aventadas para a questão, muitas das quais tendo se limitado a 

afirmar de modo apressado e superficial a presença do ecletismo, não se 

procurou estabelecer relações entre a incorporação de correntes díspares nas 

ciências sociais e o próprio esforço metodológico, empreendido por Fernandes, 

de divisão da sociologia. Se tais relações já tivessem sido estabelecidas, 

possivelmente ao invés de ecletismo a expressão mais usada seria a de “síntese 

teórica ou metodológica”, a partir do que se intentaria buscar o elemento 

original e construtivo de Florestan Fernandes em relação às matrizes das 

ciências sociais, européias e norte-americanas, com as quais ele dialogou e 

reelaborou no seu empenho de integração conceitual da sociologia. As 

perguntas a se fazer sobre sua obra teriam sido outras: primeiro, qual a base 

sociológica da síntese teórico-metodológica por ele proposta; segundo, qual a 

sua originalidade em comparação com outras tentativas de síntese realizadas 

em outros contextos intelectuais, da Europa e Estados Unidos, do passado e 
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contemporâneas; e terceiro, quais seriam os fatores históricos, políticos, sociais 

e institucionais explicativos da síntese sociológica intentada por Florestan 

Fernandes. O caminho mais sólido para abandonar a falsa questão do ecletismo 

metodológico seria, enfim, a investigação detalhada das divisões da ciência 

sociológica propostas por Florestan Fernandes, pelo que elas evidenciam de um 

esforço de sistematização próprio, original, numa espécie de ecletismo 

“balanceado” ou “bem temperado”, justamente o inverso da idéia de uma 

combinação arbitrária de teorias, conceitos e métodos de matrizes as mais 

diversas e às vezes opostas entre si, as quais teriam sido antes por ele 

examinadas em suas especificidades para serem aplicadas, isolada ou 

conjuntamente, a problemas concretos de pesquisa que iriam surgindo no 

aprofundamento de determinadas temáticas de investigação. 

b) Uma outra problemática importante diz respeito à evolução intelectual e 

política de Florestan Fernandes. Quase sempre essa evolução é compreendida 

em termos do abandono progressivo de uma orientação sociológica, encarada 

como acadêmico-reformista, e posterior adesão a uma perspectiva teórica 

politicamente radicalizada pela concepção socialista e revolucionária de 

mundo, passando-se a fundamentar, metodologicamente, o antigo professor de 

sociologia da USP no marxismo e no seu correspondente método dialético. A 

transformação no pensamento de Florestan Fernandes, interpretada sob o 

prisma de uma “ruptura epistemológica” (Freitag, 1987), teria se dado a partir 

de seu combate à ditadura civil-militar instaurada em 1964. Após sua 

aposentadoria compulsória em 1969, resultante da aplicação do Ato 

Institucional Nº5 à Universidade de São Paulo, Florestan Fernandes teria 

abandonado as suas anteriores concepções acadêmico-reformistas dos anos 50 
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e substituído seus referenciais metodológicos de cunho mais especificamente 

sociológicos, como o estrutural-funcionalismo, por novos horizontes políticos e 

teóricos, calcados no antagonismo à ordem capitalista e fundados no 

materialismo histórico. Uma consideração mais adequada e minuciosa das 

divisões da sociologia por Fernandes poderia revelar as inconsistências de tal 

enfoque dicotômico de representação de sua trajetória intelectual e política nas 

ciências sociais, já que ela poderá sinalizar a permanência de preocupações 

sociológicas na fase tida como marxista ou político-revolucionária. 

c) A terceira questão, vinculada diretamente à problemática precedente, diz 

respeito ao lugar ocupado por Florestan Fernandes nas ciências sociais: ele 

teria cultivado apenas um modo de ver o mundo social especificamente 

sociológico ou, a partir de uma perspectiva marxista e valendo-se da sua 

categoria dialética de totalidade, teria intentado uma integração mais ampla, 

teórica e metodológica, das ciências sociais? Aceita a imagem anterior da 

evolução política e intelectual de Florestan Fernandes, num primeiro momento 

teria ele utilizado uma linguagem puramente sociológica, sustentada no 

estrutural-funcionalismo, com o seu projeto de síntese teórica e metodológica 

se restringindo à Sociologia. Sua especialidade acadêmica seria tomada como a 

síntese das demais ciências sociais, que lhe estariam todas subordinadas: a 

Sociologia seria então caracterizada como a “rainha das ciências”. Após sua 

radicalização política, o referencial marxista lhe teria ampliado as fronteiras 

metodológicas das ciências sociais e conduzido à realização da crítica 

ideológica da própria prática sociológica acadêmica. Os limites da 

especialização nas ciências sociais e também na sociologia passariam a ser 

vistos como inerentes às formas capitalistas de dominação, exploração e 
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alienação. Nesse sentido, Fernandes superaria o universo restrito, fechado e 

auto-suficiente do acadêmico e scholar, passando-se a permitir agora a crítica 

política das teorias sociológicas por ele antes aplicadas à realidade social. Em 

que medida tal visão corresponde às verdadeiras concepções de Fernandes num 

momento e outro de sua trajetória intelectual só poderá ser respondido depois 

do exame de seu esforço de síntese na sociologia e nas ciências sociais, pois 

será possível perceber que sua orientação acadêmica, apesar de nitidamente 

sociológica, por uma influência mais geral do marxismo sempre esteve em 

tensão com os limites da estreita especialização do conhecimento científico e 

ultrapassou diversas fronteiras das divisões institucionalizadas do saber sobre o 

homem e a sociedade. É uma característica do pensamento de Florestan 

Fernandes a íntima cooperação teórica e metodológica entre a sociologia e as 

demais ciências sociais. Não obstante seus esforços mais significativos terem 

se concentrado sobre a primeira, ela não representaria, a seu ver, a ciência 

social par excellence, mas um ponto de vista que deveria ser desenvolvido 

conforme sua lógica particular e nos termos de sua contribuição específica para 

um conhecimento integral do homem, da história e da sociedade. 

d) Uma última problemática, de grande recorrência entre os estudos sobre a obra 

de Florestan Fernandes, se refere às relações entre teoria e prática em seu 

pensamento. Tal questão não estaria dissociada das suas tentativas de síntese 

metodológica na Sociologia, pois em Fernandes o próprio esforço de divisão 

dos campos de sua disciplina iria partir das possibilidades de integração teórica 

nas ciências sociais então colocadas pelos propósitos práticos de intervenção no 

mundo social. De igual modo, essa problemática estaria diretamente envolvida 

com o modo pelo qual ele teria incorporado as contribuições do marxismo em 
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seu horizonte sociológico, levando-se em conta que as idéias de Marx lhe 

foram fundamentais para pensar alguns dos aspectos da relação entre teoria e 

prática. Nesse sentido, a síntese teórica de Florestan Fernandes não poderá ser 

compreendida sem que sejam investigadas suas concepções sobre os múltiplos, 

complexos e cambiantes nexos entre conhecimento científico e ação. Dado que 

essas concepções sofreram mudanças significativas ao longo de sua trajetória 

intelectual, também a forma de encarar os problemas da síntese sociológica, em 

Fernandes, teria passado por transformações substanciais semelhantes. Em 

outras palavras, seria importante chamar atenção para os vínculos estreitos 

entre esse problema da síntese nas ciências sociais e as reflexões teóricas mais 

específicas de Florestan Fernandes no campo autônomo por ele designado de 

Sociologia Aplicada, dedicado aos propósitos práticos de alteração da ordem 

social. Se a falsa questão do “ecletismo metodológico”, aludida acima, não 

poderá ser definitivamente posta de lado sem que se compreenda, antes, de 

modo adequado o projeto de síntese sociológica concretizado por Florestan 

Fernandes. De igual forma, essa falsa questão não poderá ser descartada sem 

que sejam consideradas as complexas dimensões que a interdependência entre 

teoria e prática possui na sua sociologia acadêmica. 

 

Essas quatro temáticas sintetizam os elementos mais freqüentemente debatidos 

entre os intérpretes da sociologia de Florestan Fernandes. Para os fins desta tese de 

doutorado, seria desnecessário proceder a um balanço exaustivo dos estudos sobre a 

trajetória acadêmica e política do sociólogo paulistano. Obedecendo a diferentes 

pontos de partida teóricos e metodológicos, tais estudos representaram inegáveis 

avanços, mas ainda subsistem as fontes mais intensas de discordância, disparidade, 
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tensão e oposição quanto ao modo de encarar os aspectos fundamentais do pensamento 

sociológico de Florestan Fernandes. Atendo-se ao essencial, o principal motivo das 

divergências residiria nas distintas maneiras de perceber a importância da orientação 

socialista de Fernandes e de seu diálogo com o marxismo para a definição dos 

horizontes metodológicos de sua sociologia acadêmica. Na perspectiva de alguns 

autores, a adesão ao socialismo pelo jovem Florestan Fernandes não teria 

desempenhado um papel fundamental na construção de sua concepção de ciência 

social e das suas posições quanto às possibilidades práticas do saber sociológico. Mais 

relevante, para explicar seu lugar de destaque na história das ciências sociais 

brasileiras, seria a compreensão de sua trajetória institucional na USP, desenvolvida 

em meio às influências de um modelo de sociologia inspirado politicamente no 

liberalismo e, filosoficamente, no racionalismo indutivista. Essa posição é plenamente 

assumida no trabalho de Sylvia Garcia, A sociologia como ciência: liberalismo e 

radicalismo no „período de formação‟ de Florestan Fernandes (1941-1953), tese de 

doutorado defendida em 1997. A autora procurou reconstruir a visão da “sociologia 

como ciência” presente na “fase acadêmica” de Florestan Fernandes. No ponto de 

partida de sua análise, já considera como pacífico que essa visão esteja associada “à 

ortodoxia cientificista, à identificação com a institucionalização acadêmica da 

sociologia e ao reformismo alinhado às concepções sociais e políticas do pensamento 

liberal” (Garcia, 1997: 3). Sua investigação, portanto, se resume a explicar como 

Florestan Fernandes aderiu a essa concepção de ciência sociológica, baseada no 

“racionalismo indutivista” (Garcia, 1997: 18). Nesse caso, mesmo o diálogo de 

Fernandes com o marxismo só será então considerado na medida em que ele pudesse 

contribuir para a compreensão de seu projeto de assentar o desenvolvimento da 
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sociologia em bases científicas no meio sócio-cultural paulistano
5
. De outro lado, 

haveria aqueles que tendem a ver a obra de Florestan Fernandes como inteiramente 

fundada no materialismo histórico ou numa postura metodológica dialética. No 

trabalho de Carlos Aguedo Nagel Paiva, Capitalismo dependente e (contra)revolução 

burguesa no Brasil: um estudo sobre a obra de Florestan Fernandes (1991), sob 

outros aspectos uma das melhores investigações sobre A Revolução Burguesa no 

Brasil, pode-se encontrar essa caracterização indevida do conjunto da sociologia de 

Fernandes como estando ancorada teoricamente no materialismo histórico. Aliás, esse 

autor chega a sugerir que Fernandes costumava se expressar com o jargão técnico da 

“sociologia acadêmica”, apesar de sua perspectiva ser fundamentalmente marxista 

(Paiva, 1991: 41 e 55)
6
. O intuito aqui não seria debater em que momento de sua 

trajetória intelectual, acadêmica e política, Florestan Fernandes poderia ser 

considerado mais ou menos marxista. Colocado nesses termos, o debate seria 

altamente ocioso e improdutivo. O que se pretende indagar, contudo, é tão-somente se 

a orientação socialista de Florestan Fernandes, assumida desde o seu período de 

formação como aluno de ciências sociais na USP (1941-1944) e sabendo-se que ela 

não foi nem superficial, nem passageira, teria tido alguma participação na definição 

dos horizontes teóricos e metodológicos de sua sociologia acadêmica. Os depoimentos 

                                                 
5
 Essas idéias se encontram presentes em outros trabalhos da autora: ver Destino ímpar: sobre a 

formação de Florestan Fernandes, São Paulo, Editora 34, 2002 e, junto com Maria Arminda do 

Nascimento Arruda, Florestan Fernandes: mestre da sociologia moderna, op. cit., 2003. 
6
 Essa, certamente, seria uma afirmação bastante arriscada em se tratando do conjunto da sociologia de 

Florestan Fernandes. É bem conhecida, por exemplo, a utilização que fez o sociólogo paulistano, em 

seus estudos sobre a civilização tupinambá, do estrutural-funcionalismo. Só essa afirmação bastaria para 

invalidar a pretensão de considerar toda sua sociologia como marxista. Portanto, a mais forte crítica que 

se pode fazer ao trabalho de Paiva seria à delimitação de seu próprio objeto, pois apenas com o estudo 

de A revolução burguesa no Brasil não se poderia pretender uma compreensão mais geral do 

pensamento do intelectual uspiano, que será distinto em momentos diversos de sua trajetória acadêmica 

e política. O que dizer, por exemplo, de um livro como A função social da guerra na sociedade 

tupinambá? Muito dificilmente alguém o caracterizaria como uma contribuição marxista, por isso ao 

trabalho de Nagel Paiva não caberia o subtítulo de “um estudo sobre a obra de Florestan Fernandes”, 

mas de modo mais apropriado o de “um estudo sobre A revolução burguesa no Brasil”. 
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de Florestan Fernandes, posteriores à sua aposentadoria compulsória da Universidade 

de São Paulo em 1969, são recorrentes quanto a seus fortes vínculos ideológicos com o 

socialismo, podendo-se questionar, entretanto, se essa não seria uma reinterpretação de 

sua própria trajetória intelectual e acadêmica, diante das novas circunstâncias 

históricas de radicalização política das décadas de 1960 e 70, que antes não denotava 

essa dimensão socialista específica. Em outras palavras, Florestan Fernades não estaria 

fazendo uma releitura de si mesmo a partir da auto-imagem que ele passou a julgar 

mais apropriada em termos políticos? A verdade, porém, é que, na sua produção 

sociológica dos anos 50 e 60, Fernandes sinalizava para a importância da concretização 

de reformas dentro da ordem capitalista, capazes de desenvolver as potencialidades 

não realizadas da “sociedade de classes” e sua correspondente “ordem social 

competitiva”. Em diversas passagens de seus escritos dos anos 50 e 60, como será 

visto mais adiante, Fernandes chegaria mesmo a admitir que as reformas dentro da 

ordem, pelas quais ele lutava e desejava que fossem concretizadas, estavam aquém de 

seu ideário socialista. No entanto, elas seriam, a seu ver, necessárias diante do atraso 

da sociedade brasileira. Não se trata, portanto, de uma mera releitura mais aprazível a 

seus próprios olhos a afirmação de Fernandes segundo a qual sua atividade científica e 

acadêmica estava permeada por seus horizontes socialistas. Em texto de 1976, essa 

identificação profunda entre socialismo e ciência no pensamento de Florestan 

Fernandes, encontrada em momentos diversos de sua trajetória intelectual, foi por ele 

enfatizada da seguinte forma: 

“Nunca me afastei dos ideais socialistas e procurei realizar uma carreira 

científica tão exigente quanto estava ao meu alcance preservando tais ideais. 

Portanto, a minha carreira, como professor e como sociólogo, sempre foi 

marcada por essa dupla vinculação entre a ciência e o socialismo, o que me 

levou a viver a responsabilidade do intelectual em termos de uma extrema 

tensão crítica com as iniqüidades da sociedade brasileira e a figurar na 
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vanguarda dos que tentaram lutar por uma revolução democrática autêntica, 

dentro da ordem ou contra ela” (Fernandes, 1980d: 76). 

 

Se o socialismo não estava presente, de forma direta, na produção sociológica 

de Florestan Fernandes em termos da obtenção de conhecimentos úteis para a 

concretização de ações políticas revolucionárias, ele teria sido incorporado na maneira 

específica como os nexos entre os diversos aspectos teóricos, conceituais, 

metodológicos, técnicos e de aplicação da sociologia foram por ele pensados. Uma 

consideração positiva dessa influência fundamental da visão de mundo socialista na 

produção acadêmica de Fernandes poderia contribuir para modificar algumas das 

opiniões mais consensuais sobre as características gerais de seu pensamento 

sociológico nos anos 50, tais como difundidas em pesquisas que privilegiam sua 

trajetória institucional uspiana. Na verdade, essas opiniões não podem ser tidas como 

completamente falsas ou desprovidas de qualquer fundamentação. Os trabalhos em que 

a sociologia de Florestan Fernandes é situada no locus institucional de sua produção 

intelectual, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade São Paulo das 

décadas de 1940, 50 e 60, possuem um significado crucial, pois dizem respeito à 

importância decisiva das especificidades do contexto acadêmico da época para a 

definição das posições teóricas e metodológicas principais do cientista social 

paulistano. Sem esse locus institucional, a própria obra de Florestan Fernandes não 

teria existido da forma original como foi construída. Sob esse prisma, pode-se dizer 

que as contribuições de Arruda e Garcia (2003) seriam inestimáveis
7
. Além disso, seus 

                                                 
7
 Em relação a Florestan Fernandes, muitos outros trabalhos também situaram de modo original sua 

trajetória institucional e política, tendo sido os mais significativos para a definição dos rumos desta tese 

de doutorado: Maria Angela D‟Incao (org.), O Saber Militante: Ensaios sobre Florestan Fernandes, op. 

cit., 1987; Renan Freitas Pinto, A sociologia de Florestan Fernandes, op. cit., 1992; Eliane Veras 

Soares, Florestan Fernandes: o militante solitário, São Paulo, Cortez, 1997 [1993]; Maria Arminda do 

Nascimento Arruda, “A sociologia no Brasil: Florestan Fernandes e a «escola paulista»”, in Sérgio 

Miceli (org.), História das ciências sociais no Brasil, São Paulo, Editora Sumaré/FAPESP, 1995, v. 2; 

Avelar Cezar Imamura, Florestan Fernandes: a sociologia como paixão, Dissertação de Mestrado, 
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trabalhos, ao procurarem situar a instituição no processo contraditório de 

modernização, industrialização e urbanização da cidade de São Paulo, revelaram como 

as mudanças sociais operadas no contexto de uma sociedade envolta no embate entre 

tradições culturais conservantistas, elitistas e aristocráticas, de um lado, e o surgimento 

de uma nova mentalidade e linguagem então simbolizadas pelo ensino universitário de 

moldes racionais, de outro, repercutiram profundamente na formação de Florestan 

Fernandes e da geração intelectual egressa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade de São Paulo ou da Escola Livre de Sociologia e Política. Em outras 

palavras, a compreensão do pensamento sociológico de Florestan Fernandes ficaria 

incompleta sem o exame da dinâmica institucional de sua produção intelectual. Não 

haveria nada a objetar, portanto, quanto à relevância desse tipo de análise que parte do 

recorte institucional para entender os aspectos mais globais da obra de um autor em 

seus nexos indissolúveis com as esferas culturais, econômicas, sociais e políticas. O 

mesmo não se poderia dizer, contudo, sobre a pertinência desse tipo de enfoque para se 

tirar conclusões referentes às configurações sócio-lógicas das categorias metodológicas 

e teóricas do pensamento de um autor (que, no caso em foco, é ao mesmo tempo um 

cientista social), ou seja, da forma específica como elas se combinaram numa estrutura 

significativa mais ampla e, desse modo, passaram a refletir de maneira peculiar um 

estilo social de pensamento. Muitas inferências sobre a obra de Florestan Fernandes, 

então desenvolvidas pelo exame exclusivo de seu campo institucional, não resistiriam 

                                                                                                                                             
FFLCH-USP, São Paulo, 1995; José de Souza Martins, Florestan: Sociologia e Consciência Social no 

Brasil, São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1998; Antonio Candido, Florestan Fernandes, 

São Paulo, Perseu Abramo, 2001; Débora Mazza, A produção sociológica de Florestan Fernandes e a 

problemática educacional: uma leitura (1941-1964), Taubaté, Cabral Editora/Livraria Universitária, 

2003. Para um balanço mais específico desses e outros trabalhos sobre Florestan Fernandes, ver Diogo 

Valença de Azevedo Costa, Florestan Fernandes em questão: um estudo sobre as interpretações de sua 

sociologia, Dissertação de Mestrado, PPGS-UFPE, Recife, 2004. Nos últimos anos, as pesquisas 

acadêmicas sobre Florestan Fernandes têm se multiplicado. Para uma lista bastante completa e 

atualizada desses novos trabalhos, ver Duarcides Ferreira Mariosa, Florestan Fernandes e a sociologia 

como crítica dos processos sociais, Tese de Doutorado, Unicamp, Campinas, 2007. 
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a um confronto crítico mesmo com uma reconstrução superficial de seu arcabouço 

teórico, conceitual e metodológico, sustentada pela leitura comparativa de seus ensaios 

sociológicos, escritos em momentos diversos de sua trajetória, visando a diferentes 

objetivos e sob circunstâncias as mais variadas. Esse último tipo de investigação, que 

erroneamente é caracterizado como uma simples leitura interna da obra e, por isso, 

muitas vezes não realizado de modo sistemático e controlado nas análises dos produtos 

culturais, seria, não obstante, indispensável para caracterizar sociologicamente os 

estilos de pensamento de que participa um determinado autor e dos quais ele se 

tornaria também um construtor. A leitura interna da obra feita em termos sociológicos, 

que a partir de Mannheim se poderia chamar de método de “análise das significações”, 

deve obedecer a requisitos específicos, dentre os quais o de tentar ser a mais inclusiva 

ou exaustiva possível, de modo a se perceber como um dado aspecto conceitual do 

pensamento assume diferentes sentidos ao serem transformadas suas relações com a 

totalidade das demais categorias teóricas. Só após esse labor prévio de reconstrução 

sociológica do arcabouço teórico-conceitual e metodológico da obra, é que se poderia 

ter uma dimensão mais exata da inserção do pensamento do autor na teia de 

interdependências e relações de força no interior dos conflitos e oposições no campo 

intelectual. O problema, na grande maioria dos casos, é que a leitura interna se faz 

quase sempre como uma tarefa auxiliar, quase acessória, sem a explicitação de seus 

critérios específicos, impedindo-se a comprovação de seu grau de exatidão, rigor e 

objetividade no cotejamento com os textos originais, e, ao mesmo tempo, sendo ela 

realizada de forma incompleta, parcial e unilateral, não se apreende toda a gama 

possível de aspectos envolvidos na interpretação da obra de um autor. No estudo da 

sociologia de Florestan Fernandes, foi justamente esse tipo de enfoque parcial e 

incompleto de reconstrução do campo intelectual – pois essa reconstrução também 
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exige uma leitura interna que se pretenda exaustiva dados certos propósitos de 

pesquisa – um dos principais motivos de recorrentes equívocos, por parte das visões 

institucionais de seu pensamento, nas tentativas de elucidação de suas exatas posições 

teóricas, conceituais, práticas e metodológicas nas ciências sociais. 

É oportuno lembrar que, para Bourdieu (2004: 178), a reconstrução do campo 

exigia o recurso a métodos alternativos e complementares de pesquisa, dentre os quais 

a leitura crítica interna da obra. Se esta não for realizada de maneira metódica e 

procurando abarcar multilateral e relacionalmente o objeto em questão, corre-se 

sempre o risco de pensar que um elemento isolado na análise apresente um valor 

explicativo muito maior daquele que efetivamente possui quando inserido nas outras 

dimensões do conjunto ou estrutura do qual seria parte integrante indissociável. Nesse 

sentido, mesmo o rigor científico na construção da sociologia, uma dimensão essencial 

do pensamento de Florestan Fernandes, não poderia ter sido tomada como um dado 

absoluto, de maneira a se desconsiderar a influência de outros elementos que 

relativizariam o perfil aparentemente neutro ou isento de sua linguagem acadêmica. Ao 

contrário, uma consideração mais abrangente e inclusiva do jogo de articulações entre 

seus conceitos e categorias metodológicas poderia revelar similitudes morfológicas 

com o pensamento socialista ou com o modo peculiar com o qual os socialistas 

refletem sobre o mundo social. O rigor na ciência, defendido por Fernandes, só teria 

explicação dentro desse quadro mais geral e estaria ele, portanto, inserido numa 

concepção de sociologia marcada pela sua reformulação teórica, conceitual e 

metodológica em íntima vinculação com as mudanças histórico-sociais que acabam 

por impor, sempre, novas exigências à produção de conhecimentos originais. Tomado 

em si mesmo, isoladamente, como um aspecto auto-referenciado, o padrão acadêmico 

de linguagem que lhe foi característico apenas apontaria para um formate de 
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intervenção prática na realidade social que seria uma mera decorrência lógica do 

desenvolvimento da sociologia. Inserido, entretanto, nos horizontes mais globais de 

suas afinidades com um estilo socialista de reflexão sobre a realidade, esse mesmo 

padrão acadêmico de linguagem estaria imerso numa concepção de sociologia como 

parte integrante dos processos sociais e não algo situado, à maneira racionalista e 

idealista, acima da sociedade. Em outras palavras, a ênfase sobre as influências 

socialistas na sociologia de Florestan Fernandes será capaz de fornecer uma visão 

alternativa de sua concepção de ciência, diversa da sua associação com uma 

perspectiva liberal-racionalista de intervenção na realidade a partir de modelos 

elaborados previamente e – como já visto na primeira parte do trabalho – caracterizada 

como estando permeada por uma compreensão dos vínculos dialéticos mais complexos 

entre conhecimento científico, divisões da sociedade em camadas ou classes e os 

processos de “mudança cultural provocada”, não tomada como uma mera decorrência 

lógica do desenvolvimento teórico das ciências sociais. 

Os intérpretes institucionalistas da obra de Florestan Fernandes estiveram tão 

interessados em provar a posição, a ele atribuída no campo intelectual, de defesa da 

construção da sociologia como uma disciplina acadêmica pura, que enfatizaram 

unilateralmente essa dimensão particular. Embora relativamente verdadeira, pois 

Fernandes procurou, de fato, distinguir a sociologia das demais ciências sociais, das 

disciplinas humanísticas, como o folclore e a literatura, e da tradição ensaísta das 

grandes narrativas sobre o Brasil, em sua luta para se legitimar institucionalmente, essa 

preocupação em construir uma especialidade acadêmica autônoma não implicava, 

necessariamente, a adoção de posturas ascéticas, isentas ou neutras, em termos de suas 

escolhas teóricas e metodológicas em termos de suas escolhas teóricas e 

metodológicas, em especial referentes às contribuições provenientes das vertentes 
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clássicas de Durkheim, Weber e Marx. Para melhor ser caracterizado como acadêmico 

rigoroso, Florestan Fernandes teve as raízes socialistas de sua sociologia minimizadas 

e mesmo a importância fundamental de Marx para seu projeto de síntese teórica nas 

ciências sociais, já apontada na primeira parte do trabalho, não foi plenamente 

reconhecida ou sequer cogitada. Dentro dessa interpretação institucionalista, Marx 

teria sido incorporado por Florestan Fernandes tão-somente naquilo que o primeiro 

tivesse de afinidades com a proposta de fundar a moderna ciência sociológica no 

Brasil. Ao contrário, se considerada sem vacilações a influência socialista na 

sociologia de Florestan Fernandes, pode-se perceber muito mais do que uma simples 

incorporação indiferenciada dos três clássicos sob a forma de uma ordenação lógica 

dos conceitos teóricos e das categorias metodológicas na tentativa de apreender a 

sociedade como uma realidade concreta, num movimento concomitante de análise 

desta em seus elementos constitutivos e posterior síntese numa totalidade coerente, no 

que as sugestões do método dialético de Marx ocupariam um lugar central. Não se 

trataria, contudo, de defender uma hierarquização entre os clássicos no pensamento de 

Florestan Fernandes
8
, mas de descobrir os princípios que orientavam sua incorporação 

original das contribuições de Durkheim, Weber e Marx. Ao se tomar como requisito da 

                                                 
8
 A proposta de síntese sociológica entre os clássicos, avançada por Florestan Fernandes, será 

examinada com maior propriedade na quarta parte deste trabalho. Entretanto, cumpriria adiantar que não 

se pretende afirmar aqui a existência de uma superioridade explicativa, por exemplo, de Marx em 

relação a Weber ou a Durkheim. Em Fernandes, tal maneira de encarar a questão não tinha sentido, pois 

os clássicos serviam a diferentes propósitos específicos de investigação. Em sua classificação dos 

principais problemas e campos fundamentais da ciência sociológica, seria extremamente difícil 

encontrar um critério único de hierarquização entre as sociologias sistemática (Weber), comparada 

(Durkheim) e diferencial (Marx). Elas poderiam ser ordenadas de diversas formas segundo qual ponto 

de vista fosse adotado. Se o critério principal fosse o maior nível de generalização e abstração 

conceitual, a sociologia sistemática viria em primeiro lugar. Por outro lado, se o critério tivesse sido o da 

possibilidade maior de apreensão concreta da realidade social, a sociologia diferencial representaria o 

campo mais avançado da disciplina. Florestan Fernandes, no entanto, se utilizou de diversos critérios 

que serão explicitados no capítulo específico sobre suas divisões da sociologia e, de fato, não seria 

possível, nem desejável, procurar estabelecer hierarquizações entre os clássicos. No máximo, o que se 

pode dizer é que uma ordenação flexível pode ser inferida a partir de indicações deixadas por Fernandes 

em seus escritos teóricos e metodológicos ou, ainda, que as idéias de Marx constituíram, em última 

instância, o fundamento de sua tentativa de unificação das vertentes clássicas e modernas da sociologia. 
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caracterização de sua sociologia acadêmica essa ausência de um peso maior conferida 

a Marx dentre os três clássicos, torna-se mais fácil eliminar a importância fundamental 

que sua vinculação ideológica com o socialismo teve para a formação de sua 

concepção de ciência. Além disso, uma assimilação indiferenciada dos três clássicos 

não poderia indicar como, nas investigações concretas, Florestan Fernandes poderia ir 

combinando-os alternadamente, segundo sua lógica particular, no próprio desenvolver 

de novas problemáticas impostas pelo esforço ingente de apreender o objeto em sua 

multiplicidade de aspectos e na sua totalidade. Os princípios de integração entre as 

vertentes clássicas teriam, em resumo, permanecido como uma problemática não 

explicitada, limitando-se os vários autores a apontar a pluralidade de influências 

mobilizadas por Fernandes na sua construção sociológica
9
. Numa perspectiva de tipo 

mais institucionalista, o que integraria os diferentes modelos de explicação na 

                                                 
9
 Em alguns trabalhos, entretanto, podem ser encontradas hipóteses bastante frutíferas de pesquisa 

quanto aos princípios que seriam pertinentes à síntese metodológica e teórica de Florestan Fernandes nas 

ciências sociais. Na dissertação de mestrado defendida por Barbara Freitag em 1967, Florestan 

Fernandes: die Sozio-ökonomische Entwicklung aus der Sicht eines brasilianischen 

Sozialwissenschaftlers, os elementos temáticos, de construção da teoria, utilização prática do 

conhecimento produzido e o papel do sociólogo contidos na obra de Florestan Fernandes são analisados 

dentro dos marcos de sua concepção de mundo (Weltanschauung), refutando-se a idéia mannheimiana 

de um intelectual desvinculado (Freitag, 1969: 65-71). Em outros termos, se as conclusões a que chega a 

autora forem levadas mais longe, pode-se formular a hipótese segundo a qual, conhecendo-se a visão de 

mundo socialista de Florestan Fernandes, será possível determinar como ela teria motivado a sua 

tentativa de integração de vertentes teóricas díspares na sociologia e nas ciências sociais. Na tese de 

doutorado de Renan Freitas Pinto, A sociologia de Florestan Fernandes, a idéia de que a incorporação 

de diferentes autores possui uma fundamentação dialética, reforçando a hipótese de que o diálogo com 

Marx foi de grande importância como eixo unificador de matrizes teóricas clássicas entre si bastante 

discrepantes (Freitas Pinto, 1992: 209-10). Porém, o texto mais rico de sugestões no que diz respeito aos 

fundamentos da síntese metodológica de Florestan Fernandes foi escrito por Gabriel Cohn por ocasião 

da Jornada de Marília. Em O ecletismo bem temperado, além de observar que o trabalho teórico de 

Fernandes emerge diretamente de suas atividades como pesquisador, Cohn sugere a hipótese, ao se 

referir ao livro A revolução burguesa no Brasil, de que a visão marxista alimenta a unificação e o 

aproveitamento dos horizontes metodológicos de Durkheim e Weber. “Eu me aventuraria a sugerir que 

seria um belo empreendimento de reconstrução metodológica e teórica se nós pudéssemos trazer à tona 

como, no final das contas, o jogo cruzado entre Weber e Durkheim, na análise que Florestan faz da 

revolução burguesa no Brasil, encontra a sua inteligibilidade numa outra corrente de pensamento, que 

permeia ambas e exatamente garante a sua inteligibilidade. [...] A sugestão, aqui, é que essa outra 

concepção, essa coisa que trabalha o texto por dentro, é a visão marxista, é uma concepção materialista 

histórica, alimentada por Marx. [...] Essa coisa trabalha por dentro o texto todo, articula as outras e 

permite, no final das contas, que disponhamos de uma construção analítica internamente consistente, 

inteiramente coerente” (Cohn, 1987: 52). Tal hipótese, no que se refere à orientação socialista de 

Florestan Fernandes, pode ser estendida ao conjunto de seu pensamento sociológico.  
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sociologia teria sido a adoção racionalista de ciência. No entanto, essa posição acaba 

desconsiderando que o diálogo com as idéias de Marx, em relação a clássicos como 

Durkheim e Weber, teve um peso maior para que Fernandes estruturasse a sua divisão 

dos seis campos principais da sociologia aludidos acima, levando-se a sugerir que seus 

vínculos com uma visão de mundo socialista e radical-popular no contexto social 

brasileiro seriam de grande relevância para compreender a estruturação de suas 

categorias metodológicas e o modo como construiu os nexos entre os propósitos 

teóricos, práticos e empíricos do saber sociológico. Essa conexão de sentido mais geral 

com sua visão de mundo socialista e radical-popular tem sido altamente subestimada 

pelos intérpretes institucionalistas da produção sociológica de Florestan Fernandes ou, 

muitas vezes, ela nem chegou sequer a ser cogitada. Além da ênfase unilateral na 

perspectiva institucional antes indicada, isso também se deve, em forte medida, ao fato 

da maioria dos intérpretes ter se apegado estreitamente à falta de integração, 

reconhecida pelo próprio Florestan Fernandes, entre o militante e o acadêmico, o 

socialista e o sociólogo, no decorrer de sua trajetória universitária até a aposentadoria 

compulsória em 1969
10

. Essa situação ambígua o teria levado a se ater o mais 

firmemente possível às constrições da vida acadêmica e a assumir plenamente os 

padrões de trabalho científico consagrados no ambiente universitário, por ele mesmo 

                                                 
10

 Ao relembrar o episódio de sua militância trotskista na década de 1940 e seu afastamento do Partido 

Socialista Revolucionário (PSR) para concentrar-se no trabalho acadêmico, iria dizer Florestan 

Fernandes: “[...] aí eu já volto para a carreira universitária com outro horizonte, aceitando que eu tinha 

de conviver com dois egos: um politicamente marxista e revolucionário e outro que tinha de respeitar os 

limites da instituição. Dois egos não, um ego dividido pela metade. Mas o que acontece é que o 

socialismo tem uma vantagem, projeta a gente para o futuro. [...] Ele desencadeia aspirações, 

esperanças, que levam a frustrações terríveis. Mas se a pessoa tem um centro de atividade onde se 

escorar, e eu tinha muita dentro da Cadeira de Sociologia, eu tinha um enraizamento, o trabalho era 

duro. Então eu sofri este impacto com uma dramaticidade menor. [...] Agora, havia a frustração de 

querer [ser] um intelectual militante no plano do intelectual, político, e ter de me circunscrever ao 

âmbito da universidade ou então aos movimentos que eram polarizados pela sociedade civil” 

(Fernandes, 1991c: 6). Logo em seguida, ao ser perguntado se, nos anos 40, o “Florestan militante era o 

Florestan militante, o Florestan professor, acadêmico, era professor”, ou seja, se não teria alguma 

integração entre ambos, iria responder prontamente: “Não tinha” (Fernandes, 1991c: 7). 
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defendidos, estabelecidos e inaugurados no Brasil. Na sua linguagem, o elemento que 

iria se tornar mais visível seria o ideal da prática científica rigorosa, racional e tendente 

a valorizar os propósitos utópicos de liberdade individual e democratização do 

conjunto da vida social, política e cultural, conforme aos pressupostos filosóficos do 

liberalismo – ideal científico que, sem dúvida, passou a constituir uma característica 

essencial de sua própria visão de mundo. No entanto, cumpriria perguntar se, além 

dessa dimensão mais perceptível de rigor acadêmico, haveria ainda um outro nível de 

articulação de suas categorias de pensamento, vinculado a sua perspectiva socialista, o 

qual se tornaria efetivamente determinante, considerando-se o período de atuação 

acadêmica dos anos 40 até a década de 1960, da construção de suas posições teóricas, 

metodológicas e políticas nas ciências sociais. Reunindo-se elementos para sustentar 

tal hipótese, a caracterização da sociologia acadêmica de Florestan Fernandes como 

cientificista, racionalista e liberal-reformista, seria inexata em diversos aspectos de seu 

pensamento e capaz, portanto, de conduzir a algumas distorções na apreensão do nível 

mais profundo de articulação de suas categorias metodológicas. 

No caso particular de Florestan Fernandes, esse nível de estruturação mais 

profundo dos conceitos teóricos e das categorias metodológicas, como se está 

procurando demonstrar ao longo de todo o trabalho, se identificaria com uma visão de 

mundo radical-popular e socialista. O problema passa a residir unicamente na maneira 

exata de caracterizar a presença concreta dessa visão de mundo, ou ideologia, como 

um estilo social de pensamento na obra do cientista social uspiano. Como sugerido 

diversas vezes, nesse tipo de investigação o que importa, em primeiro lugar, é fazer 

uma reconstituição a mais compreensiva possível das interdependências entre as 

diversas partes integrantes do arcabouço teórico, conceitual e metodológico de um 

determinado autor. Em outras palavras, seria preciso reconstruir analítica e 
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sinteticamente a própria morfologia do pensamento de Florestan Fernandes – o que, no 

caso em foco, pode ser feito a partir de suas subdivisões da sociologia. Por não terem 

se dedicado a esse labor prévio, ou terem a ele se dedicado de modo incompleto e não 

controlado, alguns intérpretes da obra de Fernandes destacaram, do conjunto de seu 

pensamento, os elementos mais superficiais, aparentes, parciais, unilaterais e 

acessórios que, embora pudessem ter certa relevância e significação, não deteriam um 

valor tão fundamental ou decisivo, em especial quando contrastados a outras 

dimensões mais explicativas da maioria de suas posições teóricas, práticas e 

metodológicas. É assim que o ponto de partida concebido por Sylvia Gemignani 

Garcia, em seu estudo da sociologia de Florestan Fernandes, seria melhor 

caracterizado como uma hipótese provisória de trabalho, a ser controlada em 

investigações futuras, nas quais se poderia verificar se, de fato, sua concepção de 

ciência se enquadraria no “racionalismo indutivista” ou se essa dimensão representaria 

um aspecto específico de uma visão mais dinâmica do conhecimento científico como 

parte integrante de processos sociais: 

“É nessa perspectiva que se insere esta investigação sobre o „jovem Florestan‟, 

voltada para a análise de um conjunto de fatores que situam sua adesão ao 

racionalismo indutivista. Em primeiro lugar, porque esse ponto de vista 

pareceu-me bastante adequado para o objeto em questão: uma obra marcada 

pela busca da explicação racional dos fenômenos sociais e pela preocupação 

com a racionalização histórica da ordem social. Por meio de uma dupla 

abordagem, da vida e da obra, e buscando uma compreensão abrangente da 

posição de Fernandes no campo da institucionalização científica no Brasil, é 

possível recuperar essa dimensão política de seu percurso intelectual, 

justamente aquele que tende a ser identificado como o primeiro momento da 

fase cientificista em oposição à fase da «sociologia crítica e militante»” (Garcia, 

1997: 18) (grifos meus). 

 

 A verdade, entretanto, é que uma reconstrução mais sistemática e inclusiva das 

categorias teóricas de Florestan Fernandes questionaria os limites da caracterização 

política de sua sociologia como racionalista liberal-burguesa, podendo-se sugerir uma 
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identificação alternativa com o socialismo que fosse capaz de re-significar os 

elementos liberais de seu pensamento. Não seria errôneo, em si mesmo, afirmar que a 

obra de Florestan Fernandes, em sua fase acadêmica ou “cientificista”, se caracteriza 

pelo racionalismo e pela preocupação de fundamentar as descobertas da sociologia 

com base em procedimentos indutivo-analíticos. Muito menos se poderia negar que 

seus horizontes políticos da década de 1950 estavam ligados à crítica das limitadas 

possibilidades do meio social brasileiro para fomentar e concretizar propósitos mais ou 

menos íntegros de intervenção racional na realidade. Também não se poderia discordar 

da autora quando afirma que o “radicalismo científico” de Florestan Fernandes se 

expressava na defesa de ideais tipicamente liberais, de autonomia do indivíduo e 

democratização de todas as esferas da vida social, na medida em que essas conquistas 

seriam cruciais para quebrar o conformismo conservantista das elites políticas e 

econômicas pertencentes às camadas dominantes
11

. O motivo da discordância aqui 

posta consistiria tão-somente em se querer extrapolar esses elementos efetivamente 

presentes no pensamento teórico de Fernandes na década de 1950, sugerindo-se uma 

identificação profunda com os ideais políticos do liberalismo e sua concomitante 

adesão a uma perspectiva cientificista baseada na utopia da racionalização do mundo 

social. Em outros termos, o ponto de partida assumido pela autora pode ser bastante 

frutífero como uma hipótese de trabalho capaz de esclarecer determinados aspectos da 

obra do autor de Fundamentos empíricos da explicação sociológica, porém as razões 

da escolha desse patamar inicial da pesquisa não teriam sido inteiramente explicitadas 

e, por isso, fatores não controláveis atuaram sistematicamente na investigação. O que 

deveria ter sido comprovado a partir da comparação entre os diversos textos da 

                                                 
11

 Um dos aspectos da interpretação de Sylvia Gemignani Garcia sobre a sociologia de Florestan 

Fernandes diz respeito à identificação do “trabalho metódico da ciência”, no exercício de seu 

“racionalismo crítico”, com a “crítica do conservadorismo político” (Garcia, 2002: 118). 
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produção sociológica de Florestan Fernandes, isto é, a própria aproximação com o 

racionalismo, foi tomado como ponto de partida e conclusão geral da pesquisa. Não 

tendo havido a identificação de quais critérios de leitura levaram à caracterização do 

pensamento sociológico de Fernandes como marcado pelo “racionalismo indutivista” e 

pelo reformismo liberal, a não ser a afirmação de que esse ponto de vista lhe teria 

parecido bastante adequado para o objeto em questão (Garcia, 1997: 18), pode-se 

questionar o êxito da autora na tentativa, que ela mesma se impôs, de combinar a 

leitura interna à obra do autor – leitura essa empreendida de modo a enfatizar mais 

determinadas dimensões das tensões constitutivas do campo intelectual em foco, o 

espaço institucional e sócio-cultural da Universidade de São Paulo, pois elaborada sem 

levar em conta aspectos significativos cuja consideração direta poderia negar exatidão 

a algumas de suas afirmações sobre Florestan Fernandes – com a análise sociológica 

de seus condicionantes externos. Essas teriam sido duas investigações realizadas 

paralelamente e de forma complementar, mas sem uma integração teórica mais nítida e 

rigorosa, pois, dada de antemão a caracterização ideológica da sociologia de Florestan 

Fernandes como racionalista liberal-burguesa, qualquer trabalho de reconstrução do 

campo intelectual só poderia se limitar a recolher aqueles elementos suscetíveis de 

provar os pontos de vista previamente aceitos. Daí a impressão de que a segunda tarefa 

delineada por Sylvia Gemignani Garcia, a de elucidar o ponto de vista interno da obra 

de Florestan Fernandes, teria sido totalmente realizada antes da concretização de todo 

o processo de investigação e não simultaneamente, deixando-se em suspenso se de fato 

outros elementos da articulação conceitual por ela relativamente desconsiderados 

poderiam negar parcial ou totalmente validade à sua caracterização como racionalista e 

liberal-reformista. Não houve, portanto, o questionamento da caracterização mesma da 
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sociologia de Florestan Fernandes como racionalista e cientificista. A autora, enfim, irá 

definir sua dupla perspectiva, interna e externa, da seguinte maneira:  

“Ao invés de opor a leitura interna à análise externa, optando por uma ou outra, 

trata-se de delinear o problema de forma a utilizar o ponto de vista interno e a 

ótica dos condicionantes externos de um modo complementar para o estudo da 

produção intelectual de Florestan no período inicial de sua „fase acadêmica‟, 

ainda o menos conhecido de todos os momentos de um percurso que foi 

simultaneamente singular, do ponto de vista pessoal, e modelar, da ótica da 

história da implantação de um padrão acadêmico de prática sociológica no 

Brasil. Essas considerações iniciais definem a proposta desta investigação de 

acompanhar a formação da concepção de ciência em Fernandes no período 

inicial de sua atividade acadêmica. Trata-se de utilizar duas diferentes 

perspectivas: a) investigar os condicionantes psico-sociais, culturais e políticos 

de sua adesão ao racionalismo através de sua história de vida, organizada a 

partir de depoimentos e entrevistas dos anos 70 a 90; b) analisar as posições 

científicas de Fernandes tais como se expressam em suas obras de 1941 a 1953, 

demarcando o «período de formação»” (Garcia, 1997: 3-4). 

 

 O problema consiste, aqui, em fazer da leitura interna quase um mero suporte 

para a análise sociológica dos condicionantes externos da produção intelectual de 

Florestan Fernandes. Tomada em termos sociológicos, a leitura interna da obra permite 

delinear, por intermédio da análise da estrutura conceitual da produção de idéias nas 

ciências sociais, com quais estilos de pensamento podem ser identificados 

determinados autores. No caso de Fernandes, seria bastante insuficiente caracterizá-lo 

como racionalista indutivista, cientificista ou politicamente vinculado ao radicalismo 

de tipo burguês, liberal-democrático, pois esses elementos – quando chegam a possuir 

um papel relevante em seu pensamento – são profundamente reelaborados nos quadros 

mais inclusivos de uma visão de mundo radical-popular e socialista. Em outras 

palavras, a seleção do “ponto de vista interno” assumiu contornos acentuadamente 

direcionados pela hipótese central da autora, enfatizando-se um elemento particular da 

sociologia de Florestan Fernandes que passou a ser tomado como característico de toda 

sua concepção de ciência. Esse elemento, no entanto, deterá apenas uma importância 

relativa ao ser confrontado com outras dimensões mais significativas do pensamento 
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teórico do intelectual uspiano, cujas afinidades com um estilo de raciocínio socialista 

poderão ser determinadas pelo exame detalhado da totalidade de seus conceitos e 

categorias metodológicas. Nesse sentido, a reconstrução da concepção de ciência em 

Florestan Fernandes avançada por Sylvia Gemignani Garcia se baseou na seleção de 

apenas uma de suas dimensões específicas e das mais circunscritas quanto às 

influências decisivas nas posições teóricas gerais do nosso autor. Essa lacuna 

interpretativa conduzirá, pois, à necessidade de uma recuperação dos textos de 

Fernandes que revelam uma realidade mais complexa em termos das escolhas políticas 

possíveis no cenário brasileiro, não só restritas a uma alternativa entre 

conservadorismo e radicalismo liberal-democrático. Seus parâmetros ideológicos não 

estavam restritos ao racionalismo burguês de tipo reformista, eram bem mais amplos e 

vinculavam-se ao populismo radical, à construção de um horizonte anticolonialista e 

ao socialismo de influência marxista. Apesar da única maneira de afirmar se um 

determinado cientista social pensa dentro de uma lógica conservadora, autoritária, 

burguesa, democrática, liberal ou socialista, ser examinando a própria configuração de 

suas categorias teóricas e metodológicas, os próximos capítulos desta terceira etapa se 

limitarão a apontar, no cenário histórico, os parâmetros ideológicos da sociologia de 

Florestan Fernandes, enquanto a análise propriamente conceitual será efetuada num 

momento posterior. Sem querer supor que esses estilos de pensamento sejam os 

mesmos em todo e qualquer contexto histórico, ou que eles não apresentem variações 

internas de caráter substancial, tornando-se possível falar, por exemplo, de diferentes 

ideologias conservantistas, pretende-se caracterizar a sociologia de Florestan 

Fernandes como estando permeada por uma concepção de mundo radical-popular e 

socialista, com o fito exclusivo de compreender de modo logicamente rigoroso alguns 
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dos determinantes ideológicos, culturais e políticos de suas definições teóricas, 

metodológicas e políticas nas ciências sociais. 

Essa tarefa não poderia ser realizada, entretanto, sem que fosse feita uma 

identificação prévia dos parâmetros ideológicos de sua sociologia acadêmica. Por isso, 

a presente parte do trabalho assumiu o caráter predominante de uma reconstrução das 

tensões ideológicas e políticas de Florestan Fernandes a partir de seus depoimentos, 

escritos autobiográficos, entrevistas e da menção a seu envolvimento em 

acontecimentos históricos relevantes para a reformulação de suas orientações teóricas e 

práticas nas ciências sociais. Sua definição de sociologia, antes apresentada em termos 

abstratos e gerais, isolada de sua necessária vinculação com as demais disciplinas 

científicas, a antropologia, a história, a economia e a psicologia, poderá ser 

reconsiderada à luz das necessidades de um conhecimento totalizante e integrativo da 

realidade em suas múltiplas determinações e conjunto operativo de fatores, efeitos e 

condições, retomando-se a exposição lógico-conceitual no patamar em que fora 

interrompida, mas enriquecida com os elementos a serem agora apresentados como 

pertencentes às circunstâncias concretas da formação ideológica do sociólogo 

paulistano. Embora a análise lógica e a perspectiva histórica caminhem juntas nesta 

investigação, tornou-se preciso separá-las inicialmente pela exposição abstrata da 

perspectiva sociológica de Florestan Fernandes para, em seguida, reunir os elementos 

de sua concepção de mundo que lhe fariam tomar como necessidade do conhecimento 

científico a reconstituição concreta da realidade social pelo recurso a outros pontos de 

vista particulares nas ciências sociais
12

. Esse tipo de exigência lógica não é 

característico da ideologia liberal, cujo racionalismo analítico acaba por dividir o 

                                                 
12

 As relações entre a sociologia e as demais ciências sociais, na visão de Florestan Fernandes, serão 

objetos de discussão no terceiro capítulo da próxima parte do trabalho. 
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mundo social em compartimentos estanques, criando-se também um abismo quase 

intransponível entre a produção do conhecimento e sua utilização prática. Apenas 

resgatando os elementos radical-populares e socialistas da visão de mundo de 

Florestan Fernandes, relativamente minimizados por algumas interpretações de sua 

sociologia acadêmica, é que poderão ser compreendidos alguns aspectos de sua 

concepção de ciência pouco percebidos ou mesmo tomados como inexistentes, a 

exemplo de sua preocupação em estabelecer um verdadeiro continuum entre as 

formulações teóricas na produção intelectual e os projetos políticos de intervenção 

prática, não encarados por ele, como já se chegou a supor (Lahuerta, 1999: 41), como 

dois momentos exclusivos ou absolutamente distintos. Ao serem explicitados seus 

parâmetros socialistas de pensamento, sua maneira de entender a inserção da 

sociologia nos horizontes epistemológicos – dados pela cooperação interdisciplinar 

entre as ciências sociais – de investigação da sociedade como uma totalidade concreta 

sujeita a transformações históricas poderá ser percebida mais facilmente em suas raízes 

políticas, utópicas e ideológicas. Ao mesmo tempo, seu padrão de trabalho acadêmico 

na sociologia, tão essencial para o enfrentamento dos dilemas sociais do 

subdesenvolvimento brasileiro, poderá ser recuperado não apenas na dimensão mais 

patente de seu rigor intelectual como soa ocorrer nas análises institucionais de seu 

pensamento teórico, mas também na íntima conexão entre sua concepção de ciência e 

seu envolvimento, ao longo das décadas de 1950 e 60, nas correntes democráticas de 

mudança progressiva da sociedade brasileira. Assim, a explicitação das controvérsias 

interpretativas em torno da obra sociológica de Florestan Fernandes, ao indicarem a 

relevância das tensões ideológicas que lhe são constitutivas para a explicação de suas 

tomadas de posições teóricas e metodológicas, tornou premente a apresentação 

sistemática de suas vinculações políticas. Nos próximos quatro capítulos, serão 
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evidenciados, portanto, seus parâmetros ideológicos anticolonialista, populista radical 

e socialista, bem como discutido o grau de consciência que detinha o próprio Florestan 

Fernandes das ligações entre sua sociologia acadêmica e suas orientações políticas. 

 

A origem plebéia e os parâmetros ideológicos da sociologia de Florestan Fernandes 

 

 

 A longa digressão precedente, sobre as polêmicas interpretativas em torno da 

obra de Florestan Fernandes, embora parecendo marginal ao tema central da presente 

parte do trabalho, foi absolutamente necessária por situar o sentido que deterá o exame 

da estruturação das principais divisões da sociologia propostas pelo intelectual 

paulistano. Será, portanto, justamente no modo pelo qual cada uma das subdivisões da 

sociologia se relaciona com as demais que se poderá dizer, efetivamente, se o estilo de 

pensamento de Florestan Fernandes pode ser enquadrado como radical-popular e 

socialista. Nesse processo de investigação, pode-se fazer uso do recurso comparativo, 

aproveitando as análises prévias desenvolvidas por Karl Mannheim em seu ensaio 

sobre O pensamento conservador (1963) e no livro Ideologia e utopia (1986), 

principais referências para a compreensão de suas tipologias dos estilos sociais de 

pensamento, das ideologias e mentalidades utópicas
13

. Porém, antes de passar 
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 Na reconstrução típico-ideal das ideologias e mentalidades utópicas, Mannheim desenvolve a 

explanação das características morfológicas de diferentes formas histórico-sociais e políticas de 

pensamento, dentre as quais se destacam, como já foi visto na primeira parte do trabalho, o 

conservadorismo burocrático, o historicismo conservador, o pensamento liberal-democrático burguês, 

a concepção socialista-comunista e o fascismo (Mannheim, 1986: 143-72). No que se refere às formas 

de mentalidade utópica, foram delineados apenas quatro tipos: o quiliasma orgiástico dos anabatistas, a 

idéia liberal-humanitária, a idéia conservadora e a utopia socialista-comunista (Mannheim, 1986: 235-

63). O que importa salientar nesse procedimento comparativo é simplesmente que, apesar da distância 

de contexto histórico a partir do qual Mannheim elaborou seus tipos ideais de ideologias e mentalidades 

utópicas, uma aproximação de Florestan Fernandes com a visão de mundo socialista pode ser feita 

levando-se em conta as diferenças marcantes que esse estilo de pensamento deteria, em relação a seu 

congênere europeu, na realidade brasileira. A comparação surge, portanto, somente como um 

instrumento auxiliar e provisório de análise da obra do sociólogo paulistano, na falta de conhecimentos 
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propriamente à exposição dos campos da sociologia em Florestan Fernandes, seria 

preciso recuperar em seus ensaios e depoimentos referências capazes de evidenciar sua 

vinculação ao radicalismo popular e ao socialismo. A fim de reunir elementos para a 

análise sociológica das categorias metodológicas de Florestan Fernandes, o método 

histórico ajudaria a identificar a existência de um estilo de pensamento radical-popular 

e socialista em seu arcabouço teórico e conceitual. Nele, o essencial seria indicar quais 

as opções ideológicas existentes num dado momento do contexto intelectual brasileiro 

ou, mais particularmente, paulistano, abrindo-se um leque bastante vasto de diferentes 

correntes políticas em disputa, do pensamento conservador, autoritário e reacionário, 

passando pelas diversas gradações do radicalismo burguês, liberal-democrático, 

desenvolvimentista e nacionalista, até alcançar os horizontes utópicos anarquistas, 

sindicalistas, socialistas e comunistas
14

. Os depoimentos de Fernandes e seus ensaios 

de caráter autobiográfico revelariam – não uma adesão à perspectiva política do 

liberalismo e sua respectiva concepção científica de mundo, como gostaria de supor 

Garcia (1997) – porém uma identificação bem mais profunda com o socialismo e com 

o que ele entendia ser uma manifestação verdadeiramente espontânea, autônoma e 

autêntica de ideologia populista, vinculada ao radicalismo das classes trabalhadoras e 

das camadas populares, subalternas, negras e mestiças brasileiras
15

. É assim que, no 

                                                                                                                                             
mais aprofundados e historicamente embasados da formação, desenvolvimento e oposições dos estilos 

de pensamento no universo sócio-político brasileiro. 
14

 Cumpriria ressaltar que a realidade histórica é bem mais complexa, pois eram mais comuns as formas 

compósitas de ideologia tais como o liberal-conservadorismo, o nacionalismo reformista, o populismo e, 

ainda, as manifestações espontâneas de radicalismo popular, algumas das quais estudas por Florestan 

Fernandes, a exemplo da elaboração de uma contra-ideologia racial nos movimentos negros da época, 

como a Frente Negra Brasileira (1931-1937). Para uma perspectiva histórica do radicalismo negro no 

Brasil, ver Elio Chaves Flores, “Jacobinismo negro: lutas políticas e práticas emancipatórias (1930-

1964)”, in Jorge Ferreira e Daniel Aarão Reis Filho (orgs.), As esquerdas no Brasil: a formação das 

tradições (1889-1945), Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007, v. 1. 
15

 Florestan Fernandes distinguia entre a manipulação demagógica das aspirações populares, como seria 

o caso do populismo tradicional de políticos conservadores como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, 

Jânio Quadros, Jango, dentre outros, e as manifestações autênticas de radicalismo popular. Referindo-se 

ao protesto negro, construído em oposição ao mito da democracia racial, Fernandes identifica um dos 



236 

 

ensaio intitulado A geração perdida, escrito em 1976, Florestan Fernandes desdobra 

um vasto painel de opções ideológicas, dentro do qual o intelectual teria a liberdade de 

exercer o radicalismo político, alimentando os conflitos e tensões contra as pressões 

conservantistas de alguns setores das camadas dominantes e o controle reacionário 

burguês de suas atividades acadêmicas. Para ele, as opções de ruptura não estariam 

restritas ao radicalismo democrático-burguês: 

“Na verdade, os que fazem o diagnóstico em termos de „ruptura‟ do radicalismo 

burguês vêem, apenas, uma parte do quadro global. A cidade nos engolfou nesse 

radicalismo, pois em São Paulo ele existia e fervilhava do modo mais pleno do 

que em todo o Brasil. Contudo, havia outras duas tensões, de tipo diferente, e 

que foram, pelo menos, igualmente importantes para os resultados finais. Em 

primeiro lugar, o espírito liberal-conservador e a maquinação reacionária não se 

aninhavam só fora dos muros acadêmicos. A falta de recursos e as 

contrapressões nasciam dentro das instituições inovadoras, vitimadas pela 

herança da escola superior e, principalmente, pela orientação elitista dos 

profissionais liberais. A conspiração não era, somente, uma conspiração do 

silêncio. Para „crescer‟, as instituições dependiam de iniciativas que só 

podíamos tomar procurando aliados fora e além dos muros acadêmicos – não só 

entre os estudantes, mas nos jornais, entre pessoas ou círculos „influentes‟, ou 

seja, convertendo-nos em grupo de pressão, que atuava a partir de dentro mas 

utilizando meios externos de apoio e consecução de fins. Em segundo lugar, 

várias manifestações inconformistas não eram estritamente de tipo „radical-

democráticas‟. Havia dissidentes, entre os católicos; havia uma espécie de 

iluminismo crítico entre protestantes, espíritas e maçons; havia um específico 

inconformismo antiburguês entre vários setores das classes médias e de certas 

famílias tradicionais, poderosas ou em decadência; e havia, especialmente, a 

fermentação intelectual produzida pela adesão parcial ou total ao sindicalismo, 

ao anarquismo e ao socialismo, o que não era de somenos numa cidade com 

uma vasta rede de sindicatos, com uma população operária tão densa e com 

partidos de esquerda ou „populistas‟ que tentavam mobilizar o proletariado e a 

                                                                                                                                             
exemplos concretos da manifestação autêntica de populismo no Brasil: “[...] o mito [da democracia 

racial] floresceu sem contestação, até que os próprios negros ganharam condições materiais e 

intelectuais para erguer o seu protesto. Um protesto que ficou ignorado pelo meio social ambiente, mas 

que teve enorme significação histórica, humana e política. De fato, até hoje, constitui a única 

manifestação autêntica de populismo, de afirmação do povo humilde como agente de sua autoliberação. 

O protesto negro se corporificou e floresceu na década de 30, irradiando-se pouco além pela década 

subseqüente. Foi sufocado pela indiferença dos brancos, em geral; pela precariedade da condição 

humana da gente negra; e pela intolerância do Estado Novo diante do que fosse estruturalmente 

democrático” (Fernandes, 1989g: 15). Fernandes faz menção ao movimento negro dos anos 30, para o 

qual elaborou um estudo de caso específico, sobre a Frente Negra Brasileira, que consta do primeiro 

capítulo do segundo volume de A integração do negro na sociedade de classes, op. cit., 1978. Para uma 

rápida visão de como Florestan Fernandes interpretou o protesto negro do período, ver Diogo Valença 

de Azevedo Costa, A intelectualidade negra de São Paulo e o Projeto UNESCO: a construção de uma 

contra-ideologia racial, XIII Congresso Brasileiro de Sociologia, Recife, UFPE, 2007. 
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massa popular em direções reivindicativas. Para se ter uma imagem desse vasto 

painel, seria preciso estudar-se um movimento como a campanha de defesa da 

escola pública, para se verificar, concretamente, como se dava a articulação da 

intelligentsia com as diversas polarizações econômicas, sócio-culturais e 

políticas das relações e dos conflitos de classes. Se o radicalismo democrático-

burguês se impunha a partir do centro de gravitação das transformações da 

economia e da sociedade, os dilemas institucionais impunham um radicalismo 

especificamente centrado na revolução cultural pela ciência, pelo saber letrado e 

pela tecnologia científica, e o radicalismo antiburguês emergia através de 

múltiplas influências, que vinculavam o intelectual participante com o protesto 

operário, o movimento sindical e a ideologia socialista” (Fernandes, 1980c: 

226-7). 

 

 As alternativas ideológicas, em disputa no contexto político brasileiro, eram 

múltiplas. As tensões, presentes no quadro teórico e conceitual do pensamento de 

Florestan Fernandes, resultariam da composição contraditória dessas ideologias, senão 

inteiramente antagônicas entre si, ao menos díspares, opostas, divergentes, conflitantes 

e irreconciliáveis em seus fundamentos. Não há como negar a presença de um 

radicalismo burguês na reflexão sociológica de Florestan Fernandes. Esse radicalismo 

desempenhou um papel importante; não se poderia considerá-lo, porém, como a única 

influência ou mesmo a mais decisiva. Na verdade, o que estaria mais próximo de uma 

representação adequada do pensamento de Florestan Fernandes seria a idéia de tensão 

entre diferentes alternativas ideológicas, as quais participavam diretamente na 

edificação de seu arcabouço teórico e metodológico nas ciências sociais. Além do 

radicalismo democrático-burguês das classes médias
16

, vicejavam no interior da 

sociologia de Fernandes a influência marxista, o socialismo e um radicalismo de outro 

tipo, especificamente popular, vinculado às aspirações de melhoria das condições de 

vida das camadas subalternas, dominadas, exploradas e despossuídas da população 

brasileira. Embora não houvesse uma harmonização entre essas distintas tendências 

                                                 
16

 Os trabalhos que associam a sociologia de Florestan Fernandes ao radicalismo das classes médias 

podem ser consultados em Carlos Guilherme Mota, A ideologia da cultura brasileira (1933-1974), São 

Paulo, Ática, 1977, p. 181-202 e Avelar Cezar Imamura, Florestan Fernandes: a sociologia como 

paixão, op. cit., 1995. Para a conceituação de pensamento radical, ver Antonio Candido, 

“Radicalismos”, Estudos Avançados, São Paulo, 4(8): 4-18, jan./abr., 1990. 
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ideológicas, todas elas contrárias em maior ou menor grau ao pensamento autoritário e 

conservador, elas foram vitais para a construção das categorias sociológicas de 

Florestan Fernandes. Nesse cenário mais vasto é que o radicalismo burguês fará parte 

dos horizontes teóricos do cientista social uspiano, na medida em que suas 

reivindicações específicas pudessem ser conciliadas com as aspirações das camadas 

populares. No momento em que essa possibilidade de conciliação se esgota 

irremediavelmente, no processo de incorporação do Brasil ao capitalismo monopolista 

em escala mundial, cujo divisor de águas seria a instauração da ditadura militar em 

1964, o que ocorreu, de fato, foi uma depuração dos elementos pequeno-burgueses 

ainda presentes na reflexão sociológica de Florestan Fernandes. Nesse sentido, o 

socialismo e a influência marxista, já contidos em seu horizonte teórico no início de 

sua trajetória acadêmica como aprendiz de sociólogo, se tornam mais consistentes e 

alcançam, a partir dos anos de 1960, o primeiro plano de sua perspectiva metodológica 

nas ciências sociais. Se as identificações de Fernandes com o liberalismo, o 

radicalismo burguês, o idealismo científico e o planejamento racional (este último 

encarado, sobretudo, como um processo social, sujeito a conflitos e contradições, não 

sob a forma idealista de aplicação de modelos à realidade) tivessem se dado em termos 

absolutos e exclusivos, sua evolução política após as décadas de 1960 e 70 teria sido 

bastante diversa e não em direção ao marxismo revolucionário. Essa conclusão possui 

fundamento na própria visão que Florestan Fernandes fazia de sua trajetória 

intelectual. Em relação à sua militância no campo educacional, muitas das tensões 

ideológicas em seu pensamento se tornam bastante nítidas. Também aí podem ser 

percebidos os choques de concepções de mundo diversas – tais como o radicalismo 

democrático-burguês, o socialismo, o populismo radical e o marxismo – no interior das 

suas próprias indagações sociológicas. A leitura do prefácio a seu livro O desafio 
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educacional, intitulado “Profissão de fé”, seria muito elucidativa a esse respeito, por 

isso se tornou relevante proceder à reprodução de alguns de seus trechos mais 

significativos. Apesar de longa, a citação é absolutamente necessária devido aos 

esclarecimentos nela possibilitados: 

“A educação sempre fez parte de minhas cogitações intelectuais e práticas. 

Enquanto estudante, cultivei uma utopia pedagógica que não se coadunava com 

o socialismo, em particular com sua versão marxista que perfilhei muito cedo, 

graças à participação do movimento subterrâneo da IV Internacional contra o 

Estado Novo. Foi como professor assistente de Sociologia nos cursos dados nas 

seções de Pedagogia e de Filosofia, que as coisas entraram em seu lugar, na 

minha cabeça. Precisei tratar de sociologia educacional e de sociologia do 

conhecimento, explorando autores que abriram novos horizontes em minha 

mente. [...] pela pressão das circunstâncias, vi-me envolvido a fundo nas 

tentativas de vários professores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

modificar as estruturas e as funções da Universidade, a partir de dentro. O 

malogro dessa iniciativa levou-me a procurar a aliança com os estudantes e a 

desempenhar diversos papéis críticos no processo de transformação da 

Universidade brasileira, desde 1960 até hoje. 

Sou, pois, um não-especialista longamente engolfado nas lutas pedagógicas. 

Nunca esqueci a célebre proposição de K. Marx – quem educa o educador?
17

 E 

nunca voltei as costas aos dilemas educacionais brasileiros, dos mais simples e 

específicos aos mais complexos e gerais. [...] Carreguei comigo as ilusões que 

me levaram ao curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, dotadas de um sentido iluminista e, contraditoriamente, voltadas para a 

transformação socialista do homem, da civilização e da sociedade. 

Imaginariamente, mantive-me como um intelectual orgânico dos oprimidos e 

dos trabalhadores, onde se lançam as raízes psicológicas mais profundas de 

minhas origens. Intelectualmente, fiquei preso ao „mundo da universidade‟ e às 

limitações que ele opõe ao radicalismo intelectual e a uma pedagogia socialista. 

O trabalho inicial convergia para autores que propunham uma interpretação 

funcional da educação (Durkheim, Claparède, Kilpatrick etc.). Através de 

Mannheim logrei redefinir esse referencial (ele próprio designava seu método 

interpretativo como sendo estrutural-funcional e histórico – e era visto, no auge 

de sua carreira, como um representante do „socialismo róseo‟) e de Schmidt e 

outros autores articulei-me à „pedagogia libertária‟. No entanto, o que era o 

„funcionalismo‟ nas décadas de 1930, 1940 e 1950? Ele se vinculava a uma 

fusão de várias tradições européias e norte-americanas, a tal ponto que, na 

Universidade de Chicago, se enlaçava a um reformismo ultra-radical e de 

desmascaramento ideológico da realidade educacional e do „realismo 

pedagógico‟ imperantes no meio acadêmico („Hollingshead‟ é um exemplo 

                                                 
17

 Florestan Fernandes faz alusão a uma passagem bastante conhecida da terceira tese de Karl Marx 

sobre Feuerbach: “A teoria materialista de que os homens são produtos das circunstâncias e da educação 

e de que, portanto, os homens modificados são produtos de circunstâncias distintas e de educação 

distinta, esquece o fato de que as circunstâncias são mudadas precisamente pelos homens e de que o 

próprio educador necessita ser educado” (Marx, 1988: 179) (grifos meus). 
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típico desse rico desdobramento do pensamento sociológico produzido em 

Chicago). 

Essas influências tinham de ser coadas através das contradições que jogaram 

os principais pedagogos e reformadores sociais na área de educação contra o 

conservantismo da Igreja Católica e das elites das classes dominantes, que 

pretendiam mudanças educacionais „cosméticas‟ ou solidamente amarradas aos 

interesses do capital e dos donos do poder. Essa conexão não era circunstancial, 

mas permanente. Cresceu e incorporou-se a tal ponto que as „grandes reformas 

educacionais‟ de um governo avançado se viam desmanteladas logo depois, no 

governo seguinte ou no mesmo governo (como sucedeu em São Paulo com 

Adhemar de Barros). Fernando de Azevedo traça um painel das lutas em que os 

„pioneiros da educação nova‟ se viram envolvidos, em virtude do nosso atraso 

cultural. Eles queriam acelerar os ritmos e encurtar o tempo das reformas 

educacionais inerentes à revolução burguesa. Mas, estavam na periferia do 

mundo capitalista, no „mundo que o português criou‟, no qual a escravidão 

durou até 1888 e as universidades iriam aparecer quando a América espanhola 

já promovia célebres reformas da universidade. 

A questão, hoje, consiste em colocar os trabalhadores, os excluídos e os 

oprimidos – os incultos ou semicultos – nas malhas da rede escolar. O principal 

desafio socialista na esfera educacional ainda é calibrado ‘pelas reformas 

burguesas da educação’, que os pioneiros não conseguiram viabilizar” 

(Fernandes, 1989f: 7-9) (grifos meus). 

 

 Esse prefácio foi escrito no final da década de 1980, quando Florestan 

Fernandes já havia sido eleito Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores e 

participado do processo constituinte de 1988. Nele é traçado um amplo panorama de 

suas idéias educacionais ao longo do tempo, ressaltando-se suas múltiplas influências 

político-teóricas (liberal, marxista, libertária, anarquista, socialista etc.) e sua 

aproximação com os reformadores burgueses, em especial Fernando de Azevedo e 

Anísio Teixeira, conhecidos como os pioneiros da Escola Nova
18

. No fim, é altamente 

significativo que chegue a afirmar que o desafio socialista na esfera educacional, no 

                                                 
18

 Em relação a esses dois pioneiros da Escola Nova, Florestan Fernandes elaborou alguns textos 

específicos sobre Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. A esse respeito, ver “Fernando de Azevedo e 

a sociologia educacional no Brasil”, de 1946, e “Anísio Teixeira e a democratização do ensino”, de 

1957, ambos os textos republicados em Florestan Fernandes, Educação e sociedade no Brasil, op. cit., 

1966. Ver também Florestan Fernandes, “Anísio Teixeira e a luta pela escola pública”, in João Augusto 

de Lima Rocha (org.), Anísio em movimento: a vida e as lutas de Anísio Teixeira pela escola pública e 

pela cultura no Brasil, Salvador, Fundação Anísio Teixeira, 1992, p. 45-52 e “Fernando de Azevedo: 

um autêntico reformista”, in Florestan Fernandes, A contestação necessária, São Paulo, Ática, 1995. 

Para uma visão mais abrangente do ideário dos Pioneiros da Escola Nova, ver Maria Luiza Penna, 

Fernando de Azevedo: educação e transformação  ̧São Paulo, Perspectiva, 1987, p. 183-201. 
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último quartel do século XX no Brasil, seja ainda “calibrado pelas reformas burguesas 

da educação” até hoje não concretizadas. Diante da reconstrução desse quadro 

ideológico global, a caracterização que restringe a concepção de ciência de Florestan 

Fernandes à sua vinculação com a filosofia política de corte liberal-burguês, fazendo 

desta a dimensão predominante de seu pensamento teórico, está baseada num tipo de 

recorte da leitura de sua obra sociológica em que se procura recolher suas afinidades 

mais evidentes com o projeto de concretização das potencialidades da “ordem social 

competitiva” por meio da intervenção racionalmente planejada na realidade, em 

detrimento de sua perspectiva socialista
19

. Mesmo no terreno mais abstrato das idéias e 

conceitos esse recorte, se em dados aspectos não é desprovido de validade e 

comprovação em várias passagens do livro A sociologia numa era de revolução social 

(1976c), não teria fundamento quando confrontado a outros elementos relativamente 

ignorados no quadro geral das interpretações institucionais da trajetória acadêmica de 

Florestan Fernandes, a exemplo de suas inúmeras críticas ao que ele chamava de uma 

ética ou concepção liberal de ciência na sua discussão sobre as possibilidades de 

constituição teórica da Sociologia Aplicada
20

. Se tais críticas não negam a existência 

de afinidades com o radicalismo burguês na produção sociológica de Florestan 

Fernandes, ao menos descarta a tese de que sua concepção de ciência seria racionalista 

e liberal. Nesse recorte, teriam sido minimizados em importância, portanto, a visão de 

                                                 
19

 A formulação mais acabada dessa identificação de Florestan Fernandes com a ideologia liberal 

pertence à Sylvia Gemignani Garcia. É preciso esclarecer, contudo, que a autora não desconsidera a 

presença do socialismo e do “populismo radical” no pensamento sociológico de nosso autor. Mas esses 

elementos são mobilizados tão-somente para a demonstração do ponto de partida da sua análise ou tese 

principal, isto é, a idéia de que Florestan Fernandes teria aderido ao racionalismo e ao radicalismo 

científico, em moldes políticos liberais, no seu “período de formação” (Garcia, 2002: 113-24). 
20

 Sobre as críticas de Florestan Fernandes ao modelo liberal de ciência, ver os textos teóricos de 

fundamentação do campo autônomo da Sociologia Aplicada em Ensaios de sociologia geral e aplicada, 

op. cit., 1976, p. 93-219. Essas críticas, devido ao tipo de recorte metodológico adotado pela visão 

institucionalista da sociologia de Florestan Fernandes, foram desconsideradas. No entanto, elas fazem 

parte de sua concepção de sociologia aplicada. Esse assunto, entretanto, como já indicado, será 

desenvolvido na quarta parte do presente trabalho. 



242 

 

mundo socialista de Florestan Fernandes, sua militância marxista de juventude
21

 e seu 

pensamento radical-popular. O que se pretende, agora, é realizar uma verdadeira 

rotação de perspectivas quanto à abordagem do tema, procurando-se explicar a adesão 

de Fernandes ao radicalismo liberal-democrático e a algumas reivindicações do 

reformismo burguês esclarecido a partir de sua reelaboração segundo os parâmetros 

ideológicos de uma mentalidade radical-popular e socialista. O melhor exemplo, para 

situar concretamente a presente discussão, seria recuperar alguns aspectos da atuação 

do sociólogo paulistano na Campanha em Defesa da Escola Pública. Não se poderia 

pretender, aqui, uma reconstituição completa dessa sua ativa militância em prol da 

adequação do ensino público ao desenvolvimento sócio-econômico e à democratização 

política da sociedade brasileira
22

. Para os fins desta pesquisa, seria suficiente indicar o 

modo como Florestan Fernandes concebia a defesa de reivindicações políticas 

especificamente republicanas, liberais ou reformistas burguesas, na esfera das 

mudanças educacionais. Ou seja, o problema reside precisamente em entender como 

um socialista justifica, para si mesmo, seu envolvimento em uma campanha cujas 

                                                 
21

 A militância de Florestan Fernandes no Partido Socialista Revolucionário (PSR), durante a década de 

1940, será focalizada de modo mais detalhado na quarta parte do trabalho. 
22

 Sobre a Campanha em Defesa da Escola Pública e o papel de protagonista nela assumido por 

Florestan Fernandes, ver Roque Spencer Maciel de Barros (org.), Diretrizes e bases da educação, São 

Paulo, Pioneira, 1960; Dermeval Saviani, “Florestan Fernandes e a educação”, Estudos Avançados, São 

Paulo, 10(26): 71-87, jan./abr., 1996; Eliane Veras Soares, Florestan Fernandes: o militante solitário, 

op. cit., 1997, p. 54-7; Adriana J. F. Chaves, Florestan Ferrnandes: um sociólogo pensando a educação, 

Tese de Doutorado, PUC, Bauru, 1997; Robinson dos Santos, Saber e compromisso: Florestan 

Fernandes e a escola pública, Passo Fundo, UPF, 2002; Débora Mazza, A produção sociológica de 

Florestan Fernandes e a problemática educacional: uma leitura (1941-1964), op. cit., 2004, p. 213-57; 

Andréia Ferreira da Silva, “Florestan Fernandes e a educação brasileira nas décadas de 1950 e 1960”, in 

Osmar Fávero (org.), Democracia e educação em Florestan Fernandes, Campinas/Niterói, Autores 

Associados/EdUFF, 2005, p. 79-86. Para conhecer os escritos de Florestan Fernandes redigidos no auge 

da Campanha em Defesa da Escola Pública, ver Educação e sociedade no Brasil, op. cit., 1966, p. 345-

537. Um importante relato feito pelo próprio Florestan Fernandes de suas experiências na Campanha em 

Defesa da Escola Pública pode ser encontrado em A sociologia numa era de revolução social, op. cit., 

1976, cap. 4, “A comunicação entre os sociólogos e o grande público”. Trabalhos mais gerais sobre as 

concepções educacionais de Florestan Fernandes, além dos já acima citados, podem ser consultados em 

Paulo Jorge dos Santos Fleury, Embates e resistências: política e educação no pensamento de Florestan 

Fernandes, Dissertação de Mestrado, UFF, Niterói, 1996; Jiron Matui, Cidadão e professor em 

Florestan Fernandes, São Paulo, Cortez, 2001; Marcos Marques de Oliveira, O articulista Florestan 

Fernandes: ciência e política como base de uma pedagogia socialista, Tese de Doutorado, UFF, 

Niterói, 2006. 
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reivindicações se limitavam a aspirações dentro da própria ordem social capitalista. Ao 

lutar contra os interesses privatistas na área da educação, então representados pela 

Igreja Católica e pelos setores empresariais voltados para a mercantilização do ensino, 

Florestan Fernandes procurou levar em conta os requisitos essenciais de uma ordem 

social democrática e suas conexões com o desenvolvimento nacional. Por isso seu 

quadro de referência, teórico e empírico, permaneceu sempre nos limites das melhorias 

dentro da ordem capitalista, na medida mesma em que elas representavam certas 

conquistas e avanços, para a massa da população, na sociedade brasileira. Isso 

explicava sua aliança com os reformadores liberais e burgueses da educação que 

lutavam por uma ampla democratização das oportunidades educacionais nos limites da 

ordem capitalista. Isso seria tão verdadeiro que, no calor da Campanha em Defesa da 

Escola Pública, em 1960, Fernandes demonstrou ter consciência das divisões internas 

entre os grupos que defendiam o ensino público e, principalmente, dos limites que os 

objetivos colimados representavam para a sua condição de socialista. Ele escreveu: 

“Participam da Campanha em Defesa da Escola Pública pessoas de diferentes 

credos políticos. Pois bem, nenhum de nós deu precedência às suas convicções 

íntimas sobre o objetivo comum. Limitando-nos a defender idéias e princípios 

que deixaram de ser matéria de discussão política nos países adiantados. Tudo 

se passa como se o Brasil retrocedesse quase dois séculos, em relação à história 

contemporânea daqueles países, e como se fôssemos forçados a defender, com 

unhas e dentes, os valores da Revolução Francesa! É uma situação que seria 

cômica, não fossem as conseqüências graves, que dela poderão advir. A nossa 

posição social pesa-nos como incômoda. Apesar de socialista, somos forçados a 

fazer a apologia de medidas que nada têm a ver com o socialismo e que são, sob 

certos aspectos, retrógradas. Coisa análoga ocorre com outros companheiros, 

por diferentes motivos. Pusemos acima de tudo certas reivindicações, que são 

essenciais para a ordem democrática no Brasil. Essa ordem constitui um 

requisito para qualquer desenvolvimento tecnológico, econômico, político, 

social, etc. – da sociedade brasileira. Ela deve ser, por conseguinte, o objetivo 

central de todos os que pretendam, por uma via ou por outra, enveredar o Brasil 

na senda da civilização moderna” (Fernandes, 1966: 427). 

 

 Ainda mais incisivos e explícitos quanto a suas verdadeiras posições seriam os 

comentários de Florestan Fernandes à idéia de Estado-educador que lhe foi atribuída 



244 

 

por Barbara Freitag, em análise sobre as concepções do sociólogo paulistano relativas 

ao “dilema educacional brasileiro”. Em trabalho de 1967, a referida autora caracteriza 

a noção de “Estado-educador” como o meio apontado por Fernandes para enfrentar os 

graves problemas educacionais brasileiros e, nesse momento, tece algumas críticas a 

seu suposto viés idealista: 

“As esperanças de Fernandes se voltam para o Estado-educador. Este deveria 

ser o agente inovador responsável pela missão educacional. Entretanto, ele não 

percebia no Estado a existência de um „Estado-educador‟, um dos elementos 

importantes para a concretização de mudanças futuras, senão o enxergava ainda 

como o representante dos interesses egoístas de uma minoria. Ao caracterizar, 

pois, o Estado como agente do desenvolvimento, o autor passa a não mais 

distinguir entre o ideal e a realidade. 

Até o presente momento, apenas os educadores e cientistas sociais teriam 

compreendido a importância da educação para a solução de vários problemas 

sociais e a edificação do futuro da sociedade brasileira. A missão deles seria 

conscientizar dessa importância todas as camadas sociais e o Estado, para que 

juntos eles pudessem produzir os impulsos e mecanismos necessários à plena 

utilização dos recursos educacionais como um dos fatores de 

desenvolvimento”
23

 (Freitag, 1969: 58). 

 

 Numa carta endereçada a Barbara Freitag, datada de 29/01/1971 e escrita em 

Toronto, isto é, já após sua aposentadoria compulsória em 1969, Florestan Fernandes 

enfatiza o sentido político do uso da idéia de um “Estado-educador” como uma forma 

de conquistar aliados entre os pensadores liberais na pressão pela concretização dos 

requisitos ideais da “ordem social competitiva”, a exemplo da democratização das 

oportunidades educacionais ainda não realizadas no Brasil, adiantando-se em explicar 

também que, sociologicamente, sempre teria concebido o Estado, na melhor tradição 

                                                 
23

 O trecho foi traduzido muito livremente do original: “FERNANDES Hoffnungen beruhen auf dem 

Staat. Dieser soll Neurer und Träger der Erziehungsaufgabe werden. Aber gerade im Staat sieht er heute 

noch den Vertreter egoistischer Minderheitsinteressen und nicht den „Estado-educador‟, der bereits 

Bestandteil seiner Zukunftskonzeption ist. Hier – beim Träger der Entwicklung – hält der Autor Ideal 

und Realität nicht mehr auseinander. 

Bislang sind es lediglich Pädagogen und Sozialwissenschaftler gewesen, die die Bedeutung der 

Erziehung für die Lösung vieler sozialer Probleme und für die Realisierung der brasilianischen 

Zukunftsgesellschaft erkannt haben. Es ist ihre Aufgabe, diese Bedeutung in das Bewuβtsein aller 

sozialen Schichten und des Staates zu heben, damit von ihnen die Impulse und Mechanismen geschaffen 

werden, die eine optimale Anwendung und Nutzung dieses Mittels als Entwicklungsfaktor möglich 

machen” (Freitag, 1969: 58). 
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do marxismo revolucionário, como uma ditadura de classe. Em suas próprias palavras, 

pode-se ler: 

“O outro ponto é a sua crítica à idéia do Estado-educador. Se você me perdoa, 

você tomou a nuvem por Juno... De fato, o que você leu são trabalhos de 

polêmica e propaganda políticas. Eu estava engajado numa merda de uma 

política pequeno-burguesa, na qual os pressupostos do jogo político consistiam 

em nossa fraqueza. Um punhado de intelectuais, de estudantes, de líderes 

sindicais e políticos de esquerda, tentando enfrentar a avalanche da fome 

católica pelo controle das consciências e dos setores conservadores pela 

destruição da escola pública independente. Naquela situação, recorri a um 

equivalente da simulação: os pressupostos ideais do Estado democrático. Uma 

maneira de fazer a „crítica moral‟, que desarma os inimigos e cria aliados, por 

ser irretorquível. Funda-se nos dados e nas exigências do „sistema‟. Se ele 

existe, logo tem de manter-se e de aperfeiçoar-se. Nesse quadro, no qual imergia 

como uma putaine respecteuse e com dor de cornos (tendo de falar ao público 

reiteradamente – o que às vezes não consta dos escritos – que aquilo não 

correspondia aos valores de minha posição pessoal, socialista), o argumento era 

por essência político e visava fazer aliados. O que consegui (e outros junto 

comigo). Uma boa parte dos „liberais‟ de várias gamas saíram do convento e se 

puseram na liça (inclusive os atuais arautos da Revolução, educadores como 

Laerte Ramos de Carvalho, Roque Spencer Maciel de Barros, Carlos Correia 

Mascaro e tantos outros). Portanto, tenho direito de pedir uma moratória e uma 

nova leitura. Eu não criei a sociedade brasileira como ela é. Quem estava 

usando a idéia do Estado democrático educador não era o sociólogo, mas o 

ativista empenhado numa campanha, que usava a razão como podia e o ponto de 

vista sociológico como uma dimensão do pensamento crítico. Nunca me passou 

pela cabeça conceber a nossa sociedade como uma sociedade que tenha tido um 

Estado educador; e basta ler o que escrevi (em livros como Mudanças sociais no 

Brasil, A sociologia numa era de revolução social; um dos ensaios contidos em 

Ensaios de sociologia geral e aplicada e no livro que os milicos não deixaram 

sair, A universidade brasileira: reforma ou revolução) para se perceber que eu 

sempre compreendi o Estado como uma ditadura de classe (no bom sentido e na 

melhor tradição marxista e revolucionária). Aliás, o ensaio que escrevi sobre as 

ditaduras militares
24

 também deixa o meu pensamento claro, embora o inglês 

esteja construído a la portuguesa...” (Fernandes apud Freitag, 1996: 152-3). 

 

 Uma constante no pensamento político de Florestan Fernandes, até fins da 

década de 1960, seria o propósito de contribuir para acelerar os ritmos históricos da 

“revolução burguesa em processo” e consolidar as reformas estruturais ou de base 

possíveis de serem realizadas dentro da própria ordem social competitiva. Em termos 

                                                 
24

 O ensaio a que se refere Florestan Fernandes pode ser encontrado em seu livro Circuito Fechado, op. 

cit., 1976, cap. 3, “A ditadura militar e os papéis políticos dos intelectuais na América Latina”. 
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sociológicos, isso significava conter os horizontes teóricos, práticos e empíricos das 

ciências sociais nos limites históricos da sociedade de classes ou da ordem capitalista. 

Mesmo depois do golpe militar de 1964, Florestan Fernandes continuaria a definir a 

“revolução brasileira” como uma revolução burguesa em processo, para a qual ele 

ainda hipotecava sua adesão e o melhor de sua formação sociológica. Num discurso de 

paraninfo pronunciado em 23 de março de 1965, ele iria dizer: 

“Nossa débil „revolução burguesa‟ constitui, por enquanto, o único processo 

dinâmico e irreversível que abre algumas alternativas históricas. Não só 

representa a única saída que encontramos para a modernização sociocultural. 

Contém em si novas dimensões de organização da economia, do Estado e da 

sociedade, que poderão engendrar a diferenciação das estruturas sociais, a 

difusão e o fortalecimento de técnicas democráticas de organização do poder e 

da vida social, novas bases de integração da sociedade nacional etc. Sem que 

nos identifiquemos ideologicamente com essa revolução e nos tornemos seus 

adeptos ou apologistas, é fácil reconhecer que ela possui um sentido histórico 

criador. Além disso, a sua concretização final permitirá a superação do dilema 

social que nos mantém presos a uma herança sociocultural indesejável. 

Enquanto não rompermos definitivamente com as cadeias invisíveis do passado, 

não conquistaremos o mínimo de autonomia, que é necessária, para 

governarmos o nosso „destino nacional‟ nos moldes da civilização moderna” 

(Fernandes, 1972: 170-1). 

 

 Essa mesma visão também iria guiar sua participação nos debates em torno da 

reforma universitária. Apesar de socialista, Florestan Fernandes circunscrevia os 

objetivos de suas intervenções ao esclarecimento do que precisava ser feito para 

adaptar o ensino universitário às exigências da ordem social competitiva. “Limitei-me 

a travar os debates dentro de uma perspectiva circunscrita: como a „questão 

universitária‟ se coloca na ordem social existente e como ela poderia ser solucionada 

dentro dela” (Fernandes, 1975b: 9). Em relação às platéias que queriam ouvir suas 

posições sobre a reforma universitária, iria dizer mais adiante: 

“Eles não me queriam ouvir especificamente como „sociólogo‟ e, ainda menos, 

em condição política, como „socialista‟. Pretendiam ouvir um intelectual de 

formação sociológica, que falasse leal e francamente, que discutisse sem 

ambigüidades e subterfúgios os problemas que nos afligem, como eles se 

apresentam no aqui e no agora – e dentro de limites nos quais as soluções 
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podem ser procuradas e alcançadas na própria ordem social competitiva. Tanto 

como sociólogo, quanto como socialista, sei que essa expectativa possui graves 

inconsistências” (Fernandes, 1975b: 13). 

 

 O intuito de Fernandes, ao assumir tais posturas que se encontram bastante 

aquém de suas aspirações socialistas na época, era aproveitar os espaços institucionais 

ainda abertos para combater a ditadura e seu bloco conservador de sustentação do 

poder. “[...] participo desse protesto pequeno-burguês e cheio de contradições e de 

ambigüidades, mas rico de perspectivas e que nos arranca da apatia em que se alicerça 

a continuidade do poder conservador
25

” (Fernandes, 1975b: 15). Apelar para a 

concretização das reformas burguesas, nos moldes ideais de uma ordem capitalista 

efetivamente democrática
26

, era um modo de combater as forças sociais 

conservantistas e contra-revolucionárias que, no afã de incorporarem o Brasil aos 

dinamismos do capitalismo monopolista internacional, barraram as transformações 

progressistas possíveis de serem realizadas dentro da própria ordem social competitiva 

ou da sociedade de classes. Essa postura não estava em contradição com os ideais 

socialistas de Florestan Fernandes, nem poderia significar uma identificação profunda 

com os valores liberais da ordem social competitiva. Em primeiro lugar, a luta por 

conquistas dentro do capitalismo, numa perspectiva socialista, representaria o meio 

concreto de desenvolver a consciência de classe dos trabalhadores e das camadas 

populares, desde que as reivindicações reformistas estivessem vinculadas às 

organizações políticas dos grupos subalternos e seus movimentos de massa. Esse seria, 

                                                 
25

 Esse trecho pertence ao prefácio, escrito em 1968, do livro Universidade brasileira: reforma ou 

revolução?, no qual se encontram os principais trabalhos de Florestan Fernandes de combate à proposta 

de “reforma universitária” da ditadura, simbolizada pelo Plano Atcon, os acordos MEC-USAID e o 

relatório da Comissão Meira Mattos. Sobre a “reforma universitária” da ditadura militar, ver Maria de 

Lourdes de Albuquerque Fávero, Da universidade modernizada à universidade disciplinada: Atcon e 

Meira Mattos, São Paulo, Cortez/Autores Associados, 1991. 
26

 Ou seja, nos limites da democracia representativa burguesa de tipo ampliada e não apenas restrita a 

uma minoria privilegiada da sociedade civil, como no caso brasileiro. Mesmo aquele primeiro tipo 

ampliado de democracia burguesa representativa não seria capaz de eliminar as desigualdades, os 

conflitos de classe e as formas alienantes da produção capitalista. 
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por exemplo, o sentido da criação da Coligação Democrática Radical, frente legal do 

Partido Socialista Revolucionário (PSR), agrupamento trotskista no qual Florestan 

Fernandes havia militado durante a década de 1940. No fim do Estado Novo, essa 

Coligação lança um Anteprojeto de Programa Técnico-Eleitoral (1945) em que são 

traçados objetivos radicais de reformas sociais, a partir das quais se poderia afirmar 

autonomamente a consciência de classe do trabalhador
27

. De igual modo, em 1988, o 

Florestan Fernandes deputado constituinte, já plenamente identificado pelas suas 

posições revolucionárias e socialistas, não iria se recusar a defender reivindicações na 

esfera educacional cujo alcance estaria restrito ao Estado democrático, de direito, 

típico da ordem capitalista – as mesmas reivindicações que antes defendera, em fins 

dos anos 50 e começo dos 60, na Campanha em Defesa da Escola Pública, tal como 

“verba pública para a escola pública”
28

. A adesão às reformas dentro da ordem não 

significava, para o Florestan Fernandes socialista, uma identificação ideológica com a 

sociedade de classes, mas uma maneira de desenvolver a consciência política dos 

                                                 
27

 Esse anteprojeto pode ser consultado em Paulo Henrique Martinez (org.), Florestan ou o sentido das 

coisas, São Paulo, Boitempo, 1998. Em relação à Coligação Democrática Radical, iria dizer Florestan 

Fernandes: “[...] a criação da Coligação Democrática Radical já mostra que o partido [PSR] viu a saída 

reformista como uma condição de apoiar a formação de um novo tipo de operário politizado, com 

consciência cívica capaz de exigir direitos sociais, democracia etc.” (Fernandes, 1991b: 10). 
28

 Ao defender na Assembléia Nacional Constituinte que a verba pública fosse destinada exclusivamente 

ao ensino público, diria o então deputado Florestan Fernandes: “Já se falou aqui que esta posição, que 

estou defendendo [verba pública para a escola pública], está superada e é arcaica. Devo lembrar a todos 

que arcaica e superada é a posição de se pretender que o ensino confessional seja alimentado pela verba 

pública, pelos recursos públicos (Palmas), porque vem desde o início da República o combate da Igreja 

Católica contra a expansão do ensino público. E foi na década de 30 que os grandes intelectuais da 

Igreja Católica desenvolveram uma campanha tenebrosa contra os pioneiros da Escola nova. Esses 

mesmos representantes de um pensamento pedagógico obsoleto aliaram-se às escolas privadas 

comercializadas para oferecer, em 15 de janeiro de 1959, um desastrado substitutivo ao Projeto de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que era, verdadeiramente, inovador e necessário. 

Portanto, esta posição não está superada. É a posição necessária, inevitável, em um Estado democrático. 

Ao Estado democrático cabe, como disseram os pioneiros da Escola Nova, como defendem todos os 

educadores modernos, ao Estado democrático cabe a democratização do ensino. Colocar o ensino ao 

alcance do estudante pobre e, se necessário, ajudar esse estudante pobre a manter-se na escola pública e 

gratuita. 

Portanto, escola pública, gratuita, de alta qualidade é um requisito fundamental para a existência da 

democracia. Não se pode compreender esta Constituição, em 1988, voltando a um debate do início deste 

século, voltando a posições de 1930, voltando ao substitutivo de Carlos Lacerda e, principalmente, 

combatendo uma filosofia democrática da Educação” (Fernandes, 1989f: 21). 
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trabalhadores. Em segundo lugar, a identificação mais profunda de Florestan 

Fernandes não era com a visão filosófica e política do liberalismo e, sim, com as 

aspirações difusas de melhoria das condições de vida alimentadas pelas camadas 

populares e subalternas, justamente seu grupo social de origem. O “radicalismo 

democrático-burguês” de Florestan Fernandes logo seria descartado diante das 

impossibilidades estruturais do capitalismo dependente em suportar transformações 

progressistas na sociedade brasileira. Os valores liberais, burgueses, de cunho 

democrático, só iriam orientar sua reflexão sociológica enquanto ainda persistisse na 

idéia de que se estava caminhando em direção a uma “revolução democrática” no 

Brasil, uma esperança que o golpe burguês-militar preventivo de março de 1964 lhe 

fez jogar por terra, em especial após seus duros embates, vinculados à questão da 

reforma universitária, contra a ditadura entre os anos de 1967 e 68. Como irá explicar 

algum tempo depois, a eliminação do impacto da socialização burguesa em seu 

pensamento sociológico se daria por uma combinação íntima entre a atividade 

acadêmica e a militância política direta: 

“[...] a própria história simplificou a observação e a interpretação dos fatos 

capitais. O Estado autocrático, em vários países da periferia do mundo 

capitalista e na América Latina com uma intensidade notável, demonstrou que 

não existiam „alternativas possíveis‟ dentro do capitalismo dependente. Foi, de 

novo, através de uma combinação das atividades práticas com o trabalho 

acadêmico que percorri esse último circuito, pelo qual consegui eliminar o 

impacto da condição burguesa e do radicalismo democrático burguês sobre 

minha reflexão sociológica. Os anos de 1967 e de 1968 (e este principalmente) 

suscitaram, no Brasil, muitas tentativas de oposição ao regime existente. 

Participei de várias delas, no plano dos debates sobre a reforma universitária, o 

desenvolvimento econômico, os requisitos da democracia, etc., ou através da 

ação política direta” (Fernandes, 1980c: 202). 

 

 A conclusão geral a que se pode chegar é que o radicalismo de Florestan 

Fernandes não teria sido, propriamente, de tipo democrático-burguês. Na verdade, tal 

radicalismo poderia ser caracterizado como um “populismo radical” (Fernandes, 
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1980c: 171) ou um radicalismo de tipo plebeu (Cohn
29

, 2005a). A adesão às reformas 

burguesas surgia como um meio de concretizar algumas aspirações populares. Nesse 

sentido, elas não podiam ser tomadas exclusivamente como um valor em si mesmo. 

Em outros termos, a esperança era de que tais reformas poderiam também ser 

utilizadas para a ampliação dos direitos sociais e políticos de cidadania às classes 

trabalhadoras e camadas populares ou subalternas, historicamente deles desprovidas. A 

esperança de Florestan Fernandes, mais tarde dissolvida pelos novos rumos da história, 

era de que se estaria processando no Brasil uma verdadeira revolução democrática, de 

maneira análoga às transições capitalistas clássicas, representadas pelos casos da 

Inglaterra, França e, com algumas importantes variações, Estados Unidos. Os móveis 

de sua atuação política não poderiam, portanto, se basear nas noções abstratas de 

autonomia do indivíduo e democratização das diversas esferas da sociedade. Tais 

ideais desempenharam um papel decisivo, porém aqueles móveis deitavam suas raízes 

mais profundas em suas origens sociais, na sua própria situação existencial e na sua 

visão de mundo radical-popular e socialista. Esse seria, por exemplo, o “elemento 

irredutivelmente inconformista” que participaria de seu horizonte ideológico na 

Campanha em Defesa da Escola Pública. No prefácio ao livro Educação e sociedade 

no Brasil, datado de 1963, ele escreveu: 

“Tudo se passou como se me transformasse, de um momento para outro, em 

porta-voz das frustrações e da revolta dos meus antigos companheiros da 

infância e da juventude. O meu estado de espírito fez com que o professor 

universitário falasse em nome do filho da antiga criada e lavadeira portuguesa, o 

qual teve de ganhar a sua vida antes mesmo de completar sete anos, engraxando 

sapatos ou dedicando-se a outras ocupações igualmente degradadas, de maneira 

severa, naquela época. Nesse sentido, assumi nos debates travados uma posição 

                                                 
29

 Para outros textos de Gabriel Cohn sobre Florestan Fernandes, ver “Padrões e dilemas: o pensamento 

de Florestan Fernandes”, in Reginaldo Moraes et al. (orgs.), Inteligência brasileira¸ São Paulo, 

Brasiliense, 1986; “A revolução burguesa no Brasil”, in Lourenço Dantas Mota (org.), Introdução ao 

Brasil: um banquete nos trópicos, 2. ed., São Paulo, Editora SENAC, 1999;  “A integração do negro na 

sociedade de classes”, in Lourenço Dantas Mota (org.), Introdução ao Brasil: um banquete no trópico, 

2. ed., São Paulo, Editora SENAC, 2002. 
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análoga à que Patrocínio desempenhou nas lutas abolicionistas, descontados 

naturalmente os coeficientes históricos e pessoais (o processo abolicionista foi 

realmente revolucionário e aquele ilustre tribuno possuía dotes de que não me 

posso vangloriar). A analogia começa e termina na posição em face dos eventos: 

como a ele, coube-me o dever de elevar ao mundo cultivado do Brasil as 

angústias, os sentimentos e as obsessões dos esbulhados, e honro-me ao lembrar 

que não trepidei, por um instante, diante dos imperativos desse dever. Professor, 

sociólogo e socialista – não foi de nenhuma dessas condições que extraí o 

elemento irredutivelmente inconformista, que deu sentido à participação que 

tive na Campanha em Defesa da Escola Pública. Se em nenhum momento traí 

qualquer uma dessas condições, devo reconhecer francamente que elas foram 

circunstanciais e acessórias. Elas apenas me ajudaram a compreender melhor 

aquele dever e me incentivaram a servi-lo de um modo que me seria inacessível 

de outra forma. Com as limitações de formação intelectual de alguém que não 

era nem é especialista em assuntos educacionais, atirei-me a uma luta desigual, 

que mais me parecia uma cruzada, na qual nunca deixei de considerar-me como 

o representante fortuito dos interesses e dos valores educacionais das massas 

populares. Isso deu-me alento para valorizar e defender, ao mesmo tempo que 

reconhecia suas inconsistências, a política educacional da República, que não 

foi nem resguardada nem fortalecida em todos os episódios ligados à elaboração 

e à promulgação da referida lei” (Fernandes, 1966: XIX-XX). 

 

 A passagem anterior remete nitidamente a uma das questões mais fundamentais 

em torno da interpretação da trajetória política de Florestan Fernandes e de sua 

produção sociológica, a da sua origem social humilde subalterna. Na primeira parte do 

trabalho, já se procurou aludir ao modo como problema da origem social dos 

intelectuais poderia ser abordado sociologicamente, em termos de sua importância 

específica para a explicação de determinadas tomadas de decisão políticas, filosóficas 

e ideológicas. A origem social não seria em si mesma um fator explicativo decisivo, 

sem que seus principais determinantes sociológicas sejam inseridos na gama concreta 

de articulações entre as múltiplas categorias de intelectuais, em suas relações 

complexas de cooperação, tensões, divergências, oposições, conflitos e antagonismos 

nas diversas esferas institucionais de produção da cultura. No entanto, ela não deixa de 

ser um elemento relevante da explicação sociológica. No caso de Florestan Fernandes, 

essa questão mereceria um esclarecimento prévio, a fim de evitar futuros mal 

entendidos. Se a origem social plebéia de Florestan Fernandes assume agora um papel 
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crucial, não se pode dizer que ela seja exclusivamente determinante, pois de maior 

importância foi sua adesão integral e lealdade ao projeto, bastante matizado por uma 

ideologia socialista de tendência reformista, de uma revolução democrática na 

sociedade brasileira – adesão essa que passará a alimentar de modo consciente ou não 

sua reflexão sociológica, mesmo que esta última não tenha assumido, durante as 

décadas de 1940 a 60, as feições características de uma sociologia de cunho socialista 

revolucionário ou marxista. De outra maneira, como se poderia explicar que um 

historiador como Caio Prado Jr., proveniente das classes dominantes representadas 

pela aristocracia paulista, tenha tido uma evolução política em muitos pontos 

semelhantes à de seu colega e amigo, Florestan Fernandes, ambos detentores de um 

pensamento marxista original sobre o Brasil
30

? Ao se fazer, pois, uma escolha 

ideológica, desde que ela não seja meramente superficial e passageira, essa opção 

passa a ter influências significativas e imprevistas na estruturação das categorias 

metodológicas e do quadro teórico-conceitual de um determinado autor, anulando em 

alguma medida as diferenças de origem social entre pensadores que compartilham das 

mesmas convicções políticas e filosóficas. Em relação a Florestan Fernandes, a visão 

de mundo socialista iria impregnar diversos aspectos de suas posições acadêmicas nas 

ciências sociais. Sua condição marginal e origem plebéia, apesar de importantes para 

explicar muitas de suas posições teóricas, teriam suas influências básicas 

profundamente modificadas pela mediação de suas escolhas políticas e ideológicas. A 

focalização da origem social plebéia de Florestan Fernandes tem, portanto, o intuito de 

apontar suas inclinações a assumir posições ideológicas de tipo radical-popular e 

                                                 
30

 Florestan Fernandes produziu dois textos específicos sobre Caio Prado Jr., em que revela sua profunda 

admiração política por esse historiador marxista e recorda seus vínculos de amizade. Ver Florestan 

Fernandes, “A visão do amigo”, in Maria Angela D‟Incao (org.), História e ideal: ensaios sobre Caio 

Prado Junior, São Paulo, UNESP/Brasiliense, 1989 e “Caio Prado Júnior: a rebelião moral”, in 

Florestan Fernandes, A contestação necessária, op. cit., 1995. 
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socialista, não se querendo dizer, contudo, que tal focalização de sua trajetória pessoal 

explique em toda extensão seu pensamento sociológico. Na verdade, seriam os modos 

peculiares de reflexão sobre o mundo social, estruturados ideologicamente, os 

elementos dinâmicos efetivamente explicativos do conjunto de categorias teóricas e 

metodológicas de uma determinada perspectiva sociológica. O enfoque analítico do 

habitus incorporado na origem social, que condicionam as estratégias de manutenção 

de posições de prestígio conquistadas nas disputas pela hegemonia no interior de uma 

dada instituição produtora de saber, pode servir para apontar várias das tensões e 

contradições entre as formulações conscientes do pensamento e a prática real, 

cotidiana, do agente produtor de bens simbólicos no universo das instituições culturais, 

desmistificando várias das auto-representações psicologicamente compensatórias e 

auto-ilusórias dos diversos estratos intelectuais sobre si mesmos. No que diz respeito a 

Florestan Fernandes, a origem social subalterna, a ascensão para a classe média 

possibilitada pela conquista da posição de professor universitário, a avaliação positiva 

de elementos progressistas da “ordem social competitiva” e a adesão ideológica ao 

socialismo representariam pontos de tensão que se refletem em sua produção 

sociológica
31

. Ao desenvolver um modo de reflexão teórica e de raciocínio 

                                                 
31

 As tensões entre o status de classe média e suas convicções socialistas foram expressas por Florestan 

Fernandes, de modo bastante honesto e contundente, na entrevista concedida no ano de 1980 sob o título 

“A pessoa e o político”. Ao colocar a questão em termos do vigor do movimento socialista e de uma 

necessária ruptura com a ordem, ele dirá: “O movimento socialista aqui [no Brasil] ainda não engrenou 

a ponto de se diferenciar, de criar um espaço para o ser humano poder sobreviver e lutar dentro dele. 

Não conseguimos isso. A ruptura com a ordem é tão superficial que as pessoas só sobrevivem se 

realmente se „radicalizarem‟. Se as pessoas não perceberem que o status de classe média é instrumental 

para sobreviver, elas se destroem. [...] Agora, é claro que o desgaste da ditadura abre perspectivas. Mas 

perspectivas que dependem de que o movimento socialista se solte. Se ele não se soltar, nós voltamos a 

todas aquelas situações que nós já vivemos longamente. Tenho a impressão de que, nesse ponto os 

militantes que ficam absorvidos pelo conformismo intrínseco ao movimento da esquerda aqui, são 

protegidos por esse tipo de ruptura superficial com a ordem. [...] O fato é que estamos atolados, nós 

temos automóvel, televisão, um certo conforto. Viver como nós vivemos no Brasil é um acinte. Como 

ser socialista e tolerar a condição de privilegiado? [...] O que é chocante, aqui, não é a obrigação ética e 

abstrata que eu teria com os meus ideais, não é nesse nível que penso. Eu estou colocando o problema 

ao nível  prático da congruência da opção. Se você é um socialista e você, ao mesmo tempo, tem uma 

dimensão política no seu pensamento e na sua ação, tem naturalmente de sair do conformismo 
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metodológico que se assemelha ao estilo socialista de pensamento, nos termos 

mannheimianos estabelecidos na primeira parte do trabalho, isso não quer dizer, 

contudo, que influências de outros horizontes ideológicos, como o liberalismo, 

deixaram de ser assimiladas ou reelaboradas por Fernandes e incorporadas em seu 

labor conceitual nas ciências sociais. A combinação desses elementos, enfim, se 

resolve numa tensão construtiva no conjunto da obra de Florestan Fernandes nos 

sucessivos momentos de sua trajetória acadêmica e política. Essa visão socialmente 

condicionada, múltipla de sugestões e exigências as mais contraditórias, provenientes 

de diversas esferas do convívio humano experimentadas por Fernandes, constitui uma 

dimensão essencial presente em sua produção sociológica. Esse seria o motivo de se 

buscar, aqui, nas origens sociais de Florestan Fernandes os elementos que ajudariam a 

compreender sua concepção de mundo (Weltanschauung) ao mesmo tempo 

anticolonialista, radical-popular e socialista, construída em tensão com outros estilos 

                                                                                                                                             
adaptativo. Porque o que caracteriza o nosso socialismo é que ele não rompe com a ordem. Ele convive 

com a ordem e de tal maneira que é do setor radical dos intelectuais que sai toda a liderança que vai 

permear tanto a esquerda do liberalismo, quanto as várias posições que encontramos no cenário político, 

em termos de PTB, PS e outros similares. A pessoa aceita essa adaptação, esta convivência do indivíduo 

que se considera socialista, mas ao mesmo tempo aceita e deseja tudo o que a sociedade capitalista dá. E 

não leva a ruptura até ao fim. Você acha que seria possível conciliar a revolução bolchevique com isso? 

A primeira coisa é que você tem que romper com o seu status, você tem que romper com esse modo de 

ser. Agora, não se pode romper enquanto indivíduo, pois isso não adiantaria nada, seria um romantismo 

destrutivo. Para que haja a ruptura tem termos profundos e criadores é preciso que o movimento 

socialista avance dentro da sociedade. Tem de haver um movimento orgânico, que suporte e que dê 

sentido histórico e dimensão política à ruptura com a ordem. Daí o fato de eu não ter conseguido viver 

este dilema, e acabei sendo vitimado por esse fato. Eu me sinto incomodado com o fato de pretender 

fazer uma coisa e nunca poder fazer. E isso aí a vida inteira” (Fernandes, 1980b: 22-3). Em outra 

entrevista, datada do ano de 1989, mais uma vez a incongruência entre o socialismo e o modo de vida 

burguês foi por ele apontada: “Quando indivíduos de origem pequeno-burguesa, ou até de classes 

sociais que seriam mais do que pequeno-burguesas, como sucedeu na Rússia, lançam-se à revolução, 

rompendo com a ordem, isso é sinal de que a revolução é um processo histórico muito forte. Lênin 

poderia ser um advogado, mas foi um revolucionário. Trotsky tinha diante de si uma ampla perspectiva, 

assim como muitas figuras do grupo bolchevique, ou do próprio POSDR, que não precisariam romper 

violentamente com a ordem, tal como ocorreu. Nós aqui não encontramos essas condições; temos de 

„conciliar‟. Esta casa com a sua biblioteca contém uma identidade burguesa em confronto com o projeto 

revolucionário. [...] Todos nós aqui temos uma relação orgânica com o proletariado [a entrevista foi 

realizada por intelectuais de esquerda, marxistas, vinculados à revista Ensaios] e, certamente, não somos 

como aqueles intelectuais que, ocasionalmente, passam pela esquerda, têm suas conversas e depois 

dizem tchau... e vão tratar da vida de outra forma. E, no entanto, não nos resta outra alternativa, a não 

ser nos conformarmos com um padrão de vida, com uma situação social que é de classe média 

tradicional em decadência” (Fernandes, 1994: 168-9). 
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políticos de pensamento, a fim de se perceber a presença de tais orientações 

ideológicas na sua maneira peculiar de edificar conceitualmente seu arcabouço teórico 

e metodológico na sociologia e nas ciências sociais. 

A concepção de mundo de Florestan Fernandes, sua Weltanschauung a um só 

tempo radical-popular e socialista, iria se alimentar das tensões acumuladas desde sua 

infância contra a ordem social, “contra o modo de viver”, contra os preconceitos e o 

modo senhorial e elitista dos estratos superiores tratarem o homem da plebe, contra as 

barreiras quase intransponíveis à melhoria de suas condições de vida. Enfim, todo um 

conjunto de coisas que fariam parte daquilo que o próprio Florestan Fernandes 

identificou como sua “socialização política indireta”; na verdade, uma socialização por 

ele entendida como negativa, porque oposta ao status quo e às injustiças da ordem 

social brasileira. Essa vivência dramática da infância, da adolescência e dos primeiros 

anos da juventude marcou profundamente Florestan Fernandes e foi decisiva na 

tomada de uma posição negativa face à ordem existente. No começo da entrevista 

concedida a Eliane Veras Soares em 25 de outubro de 1990, ele disse: 

“[...] o problema da socialização política não pode ser visto de uma maneira 

conceitual como se a gente estivesse numa sala de aula sobre sociologia 

educacional ou sobre psicologia educacional. Há toda uma experiência de vida 

que é política e que eu comecei a viver, precocemente, com seis anos de idade. 

Era um menino de rua. Morava com minha mãe, mas era um menino de rua. 

Tinha que ganhar a vida. Tive um longo percurso de frustrações, de decepções. 

Isso não só envolve socialização política, mas envolve também uma 

socialização política negativa, uma acumulação de tensões contra o modo de 

viver. Basta dizer que eu – uma coisa que eu já mencionei num escrito – devia 

ter aí uns oito a dez anos; não me lembro, uma coisa que está apagada na minha 

memória. Só me lembro do sentimento. Eu via a vida como se eu estivesse na 

borda de um poço, do lado de dentro, me segurando, portanto com risco de cair, 

não é? E as pessoas, em vez de me ajudarem para que eu saísse, pisavam na 

minha mão para que eu caísse dentro do poço. Que dizer, essa é uma visão, não 

de angústia, é uma visão que envolve sentimentos muito profundos. E, 

naturalmente, uma experiência política no sentido que Weber chamaria de 

comportamento político indireto. Porque existe ação política específica e existe 

ação política indireta. E essa experiência com relação à ação política indireta – 

essa socialização que se deu ao longo de toda a minha vida e que serviu de base 
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à formação da minha personalidade, a minha maneira de me relacionar com a 

vida – isso não é produto só da educação, da minha experiência posterior na 

universidade, no casamento, na criação de uma família, em movimento político, 

ela é produto da minha própria vida” (Fernandes, 1990a: 1). 

 

 O despertar de sua consciência crítica se daria ao longo dessa socialização 

política indireta, nas suas experiências cotidianas de criança trabalhadora, o que 

acabaria por infiltrar em sua mente aspirações “especificamente populares” de 

mudança social. Na mesma entrevista, ele também iria dizer: 

“[...] ao longo de todo o período, a socialização política que eu tive foi indireta e 

também, como eu trabalhava – trabalhei em barbearia (limpava as costas, tirava 

o cabelo, o cabelo dos clientes), fui engraxate, trabalhei em açougue, padaria, 

alfaiataria, marcenaria, bar, restaurante, então eu trabalhei em uma porção de 

atividades – por aí havia uma socialização política indireta e que infiltrava 

aspirações amorfas, que eram especificamente populares. Quer dizer, as 

insatisfações do Zé Povinho, aquela amargura da plebe de ser reduzida 

praticamente à miséria ou a condições de vida muito difíceis, embora existissem 

cortiços nunca tão duros como os que apareceram depois, com o enriquecimento 

de São Paulo, mas eram situações dramáticas e a socialização política indireta 

contou muito” (Fernandes, 1990a: 4). 

 

 A adesão posterior ao socialismo seria enormemente facilitada pela origem 

humilde, subalterna, e pelos seus respectivos condicionantes sociais negativos em face 

do estado de coisas realmente existente
32

. De modo que sua revolta contra a opressão, 

a dominação e a exploração das camadas populares – “tenho entranhada dentro de mim 

uma revolta contra essa situação em que vivem as classes subalternas” (Fernandes, 

1989f: 104) – iria assumir aos poucos vagos contornos socialistas na convivência com 

seus antigos colegas de suas primeiras profissões. Indagado sobre as origens de sua 

visão de mundo socialista, iria dizer: 

“[...] isso vinha do convívio com os companheiros. Especialmente eu trabalhei 

em alfaiataria, trabalhei em marcenaria, trabalhei na copa do Bidu uma época. 

                                                 
32

 Ao comparar sua trajetória política com a de Caio Prado Jr., seu amigo, ele iria dizer: “Há pouca 

contradição no fato de eu ter ficado marxista. Minha história de vida encaminhava-me naturalmente 

nessa direção. [...] Já com Caio houve uma quebra de lealdade, uma ruptura com a classe a que ele 

pertencia – e a classe que faria dele o que ele quisesse, com o talento e a fortuna de que dispunha. [...] 

Só para fins comparativos: se não ficasse marxista, eu teria me acomodado às compensações da 

ascensão social, castrando-me como pessoa. Ninguém estranharia. Caio não” (Fernandes, 1989c: 33-4). 
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Havia ali companheiros que tinham, ou vínculos com anarquistas e socialistas, 

ou tinham aspirações muito vagas a respeito do socialismo. Eu já tinha mesmo 

alguns livros, que eu andei doando, mas ainda devo ter livros dessa época, que 

foram publicados em português por iniciativa do Partido Comunista. [...] Então, 

é todo um clima que me envolveu. Agora, há uma irradiação socialista que se 

faz espontaneamente. De outro lado, na alfaiataria que ficava na rua Benjamin 

Constant, eu pude presenciar o conflito com os integralistas na Praça da Sé. 

E nós todos ali éramos contra os integralistas. Nós fomos vaiá-los na Praça 

da Sé e conforme eles correram, porque eles correram pela Rua Benjamin 

Constant, a maior parte fugiu por ali e nós vaiávamos, chamávamos de 

covardes. Quer dizer que havia um clima difuso de aspirações sociais 

socialistas. Eu tinha uma vinculação com esse clima difuso. É claro que se eu 

estivesse em outra profissão, através do sindicato, eu poderia ter outros vínculos 

com ideologias. Mas nos trabalhos em que eu participei – embora eu tenha 

participado de um sindicato – eu não recebi influência direta. Era mais de 

conversa e, principalmente, com remanescentes do Partido Socialista Italiano. 

Porque nós tivemos socialistas italianos que fundaram o Partido Socialista, 

havia os anarquistas, que os comunistas deslocaram do sindicato. Essa gente não 

morreu. E naquelas atividades que eu desenvolvia, que eram mais de lumpen do 

que de proletário organizado, eu convivi um pouco com essa tradição, que foi 

muito forte no passado e não tem nada que ver com a mitologia que os 

intelectuais montaram depois sobre os anarquistas. Tinha que ver com o modo 

pelo qual os anarquistas, os socialistas defendiam suas idéias, suas aspirações de 

vida. E tinham uma hombridade. Um homem como o Sánchez, que trabalhava 

no Bar Bidu, era um homem com uma visão ética do mundo muito exigente. 

Uma vez eu o magoei e ele reagiu de uma maneira cortês, mas, ao mesmo 

tempo, que me ensinou o que é um homem. E isso esse pessoal recebia de uma 

tradição difusa que vinha do passado e de correntes ou de inquietações sociais 

vinculadas ao socialismo. E, perto da casa da Dona Ivana
33

, havia um grupo do 

PC no qual se davam conferências sobre autores que eram Rosa Luxemburgo, 

Lênin, Bukharin. Mesmo quando eu não participava disso diretamente, eu tinha 

acesso às discussões desencadeadas em torno desses elementos. [...] 

Meu convívio era mais com pessoas no meio lumpen, entre os trabalhadores 

que tinham posições, e têm até hoje, de hostilidade à ordem e de identificação 

com aspirações de mudança social e, como eu, difusamente socialistas. Alguns, 

no passado, tiveram mais do que isso porque eles viveram, quando crianças e 

jovens, o apogeu da influência anarquista, socialista e o aparecimento do PC, 

dos comunistas como setor hegemônico dos sindicatos. Quer dizer que por aí eu 

tinha uma rede de influências” (Fernandes, 1990a: 13-4). 

 

 A sua origem lumpen-proletária e plebéia iria inseri-lo, enfim, num clima de 

“socialismo difuso”, utópico e reformista, combinado ao “populismo radical” que, 

                                                 
33

 Florestan Fernandes se refere à dona Ivana Pirman de Castro, em cuja casa ele morou durante algum 

tempo enquanto era estudante de ciências sociais na USP. Na dedicatória de Folclore e mudança social 

na cidade de São Paulo (1979b), Florestan Fernandes menciona os nomes de dona Ivana e seu marido, 

José de Castro Manso Preto. Para informações biográficas mais completas sobre Florestan Fernandes, 

ver Laurez Cerqueira, Florestan Fernandes: vida e obra, São Paulo, Expressão Popular, 2004 e Haroldo 

Ceravolo Sereza, Florestan: a inteligência militante, São Paulo Boitempo, 2005. 
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embora não fosse ideologicamente trabalhado pelos setores políticos radicais da 

esquerda, socialistas e comunistas, detinha alguma força e expressão na sociedade 

brasileira. Por outro lado, seu ultra-radicalismo na luta contra a ditadura getulista, em 

sua militância no PSR, acabaria por identificá-lo a aspirações especificamente 

revolucionárias que iam muito além dos limites da ação legal, da “redemocratização do 

país” e da perspectiva democrático-burguesa, embora conservasse as raízes populares 

de sua visão de mundo e, com elas, alimentasse sua identificação com o marxismo. É 

assim que, ao se referir ao fim do Estado Novo, escreveu:  

“No meu entender, não bastava a „redemocratização do país‟. Parecia-me que 

seria necessário ir mais longe e desencadear um processo verdadeiramente 

revolucionário pelo qual o Povo assumisse o controle do poder. Combinava, 

sem o saber, elementos de um populismo radical com o pouco que eu conhecia 

do socialismo utópico e do socialismo marxista” (Fernandes, 1980c: 171-2). 

 

 Essa noção bastante vaga e amorfa de “populismo radical” deteria para 

Florestan Fernandes, contudo, um significado muito preciso e específico. Ao explicitar 

melhor o sentido desse “populismo radical”, Fernandes iria distingui-lo, por exemplo, 

da demagogia populista das classes burguesas, das forças sociais conservantistas, 

autoritárias e elitistas, bem como iria compará-lo ao “populismo russo”
34

 a fim de 

evidenciar as potencialidades de desenvolvimento da consciência crítica dos grupos 

subalternos, não aproveitadas pela esquerda socialista da época. Ao ser perguntado 

sobre o que ele queria dizer com a expressão “populismo radical” nas décadas de 1930 

e 40, ele iria se explicar: 

“O ambiente era mesmo de populismo radical. Pensar que vinha de baixo uma 

manifestação que podia transformar os rumos da sociedade brasileira. Desde a 

Semana de Arte Moderna, esse é um fermento que vinha do movimento dos 
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 Sobre o populismo russo, ver Andrzej Walicki, “Socialismo russo e populismo”, in Eric J. Hobsbawm 

(org.), História do marxismo, 2. ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1984, v. 3. Sobre o populismo 

brasileiro, ver Octavio Ianni, O colapso do populismo no Brasil¸ 5. ed., Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 1994. Para uma rápida comparação entre o populismo russo e o populismo na América 

Latina, ver Bernardo Berdichewsky, “Sobre o populismo na América Latina”, in Ênio Silveira e Moacyr 

Félix (orgs.), Encontros com a civilização brasileira, op. cit., 1978. 
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tenentes, no que ele tem de positivo. Se você ler a biografia do Euclides da 

Cunha, havia um clima de radicalismo que a gente não tem muito como 

qualificar e que se voltava para o povo, para a massa popular. Quer dizer, a 

esperança de que haveria uma oposição vigorosa, espontânea, com alicerces na 

existência de insatisfações profundas nas massas populares. Esse populismo foi 

que permitiu o surgimento do Vargas e, em seguida, de várias outras figuras. 

Eles não criaram essa tendência a querer transformar a ordem. Era amorfa, sem 

um referencial político bem definido. Ela estava muito irradiada em cidades 

como o Rio, como São Paulo, Recife, Santos, Porto Alegre. Quer dizer, havia 

cidades nas quais o fermento de uma guerra civil potencial existia. Então é um 

radicalismo populista que tem raízes no povo, embora não tivesse tido aqui, 

como ocorreu na Rússia, um suporte teórico, uma formulação doutrinária que 

tornasse orgânico o que estava por trás. Não surge um movimento populista 

vigoroso que se espalhe pelo país através de estudantes, através de intelectuais, 

através de líderes operários, líderes sindicalistas, como ocorreu na Rússia, como 

ocorreu nos Estados Unidos na década de 20 entre os trabalhadores do campo. 

Aqui estas aspirações eram mais toscas. Mas elas existiam nas cidades. Havia 

uma confiança de que o trabalhador ia conseguir criar um mundo melhor, o 

homem do povo, com base na sua rejeição de uma ordem imoral, injusta, iníqua. 

Isso aí era compartilhado por muitas pessoas e serviu de base social para que a 

influência de alguns líderes políticos acabasse se alastrando como quando você 

joga o fogo no capim seco. Há um campo propício para a propagação de um 

movimento populista. Era algo potencial, mas muito maduro, e que não foi 

propriamente trabalhado pela esquerda – porque a esquerda era muito débil, 

muito incompetente em seus quadros, em sua análise da situação – e ficou 

praticamente ao alcance dos políticos radicais, ou que sabiam explorar o 

radicalismo da burguesia, aproveitar” (Fernandes, 1990b: 4-5). 

 

 Esses seriam apenas alguns dos parâmetros histórico-sociais concretos 

pertencentes à realidade brasileira que, relacionados às origens sociais de Florestan 

Fernandes, definem a sua Weltanschauung radical-popular e socialista. Tais elementos 

poderiam ser concebidos, de igual modo, como a base de sua síntese teórica nas 

ciências sociais, sinalizada pela sua divisão metodológica dos principais problemas da 

sociologia. Seria, pois, na competição dos diversos estilos de pensamento, entre si 

antagônicos, de tipo conservador, autoritário, burguês, reformista, revolucionário, 

nacionalista etc., que a obra de Florestan Fernandes iria ser construída, ora em 

cooperação, ora em conflito ou oposição, entre as diferentes visões de mundo com as 

quais iria se deparar nas suas experiências políticas em prol das reformas estruturais e 

na sua socialização acadêmica na USP. A própria configuração interna de seu 
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pensamento teórico e suas categorias sociológicas iriam refletir essas tensões políticas 

e ideológicas da sociedade. A sociologia mannheimiana do conhecimento fornece 

justamente o instrumental metodológico para uma análise interna da obra, não somente 

em termos lógicos ou formalistas, mas em termos adequados à identificação 

sociológica de como as tensões e antagonismos entre estilos sociais de pensamento são 

parte integrante das formas de raciocínio e das categorias teóricas pertencentes a um 

grupo ou indivíduo. Sob esse prisma, a análise interna da obra de Florestan Fernandes 

aqui pretendida já seria sociológica. Uma séria objeção, no entanto, poderia ser feita a 

esse caminho de investigação: a de que ele se restringe excessivamente a uma análise 

quase auto-suficiente da obra de Florestan Fernandes, desconsiderando-se sua inserção 

no campo de disputas intelectuais pelo poder de estabelecer as regras do conhecimento 

considerado verdadeiro. Na realidade, não se trataria de uma análise centrada 

exclusivamente na obra de Florestan Fernandes, pois comparações indiretas estariam 

sendo feitas a todo instante. Ao se intentar perceber as tensões políticas e ideológicas 

constitutivas de seu horizonte teórico nas ciências sociais, torna-se inevitável que 

aproximações, distanciamentos e oposições entre ele e outros intelectuais brasileiros, 

associados com diversos estilos sociais de pensamento (conservador, autoritário, 

burguês, nacionalista etc.), sejam realizados mesmo que de modo não inteiramente 

explícito. Por isso, pode-se dizer que os resultados desta investigação concreta e 

específica relativa à obra sociológica de Florestan Fernandes poderão ser revistos 

numa futura perspectiva comparada mais rigorosa, aproveitando-se, ora pesquisas já 

consideradas clássicas sobre a inteligência brasileira
35

, ora os estudos elaborados nos 

                                                 
35

 Dentre alguns dos estudos clássicos capazes de servir de base comparativa entre os perfis de 

intelectuais brasileiros, situados em diferentes posições do espectro político, ideológico e científico mais 

vasto de nossa formação nacional, e o de Florestan Fernandes, ver Dante Moreira Leite, O caráter 

nacional brasileiro: história de uma ideologia  ̧ 6. ed. rev., São Paulo, Unesp, 2002 [1954]; Antonio 

Candido, Formação da literatura brasileira: momentos decisivos 1750-1880, 11. ed., Rio de Janeiro, 
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últimos quatro decênios sobre o pensamento social e as ciências sociais produzidos no 

Brasil, que remetam ou não à figura do antigo professor de sociologia da USP
36

. Os 

                                                                                                                                             
Ouro sobre Azul, 2007 [1958]; Vamireh Chacon, História das idéias socialistas no Brasil, 2. ed. rev. e 

aum., Rio de Janeiro/Fortaleza, Civilização Brasileira/UFC, 1981 [1965]; Carlos Guilherme Mota, 

Ideologia da cultura brasileira, op. cit., 1977; Wilson Martins, História da inteligência brasileira, São 

Paulo, T. A. Queiroz, 1992 [1976/79], 7 v. 
36

 Isso não quer dizer, contudo, que no presente estudo não tenham sido aproveitados os enfoques 

comparativos desenvolvidos em pesquisas anteriores. Quanto a trabalhos que foram dedicados a 

estabelecer comparações específicas entre Florestan Fernandes e outros intelectuais brasileiros, a lista 

seria bastante numerosa, por isso caberia mencionar apenas alguns deles: Heloísa Pontes, Destinos 

mistos: os críticos do Grupo Clima de São Paulo (1940-1968), São Paulo, Companhia das Letras, 1998, 

p. 169-200; Plínio de Arruda Sampaio Jr., Entre a nação e a barbárie: os dilemas do capitalismo 

dependente em Caio Prado, Florestan Fernandes e Celso Furtado¸ Petrópolis, Vozes, 1999; Fernanda 

Arêas Peixoto, Diálogos brasileiros: uma análise da obra de Roger Bastide¸ São Paulo, Edusp, 2000, 

cap. 3, “Roger Bastide e Florestan Fernandes: dilemas da modernização”; Marcos Del Roio, “A teoria 

da revolução brasileira: tentativa de particularização de uma revolução burguesa em processo”, in João 

Quartim de Moraes e Marcos Del Roio (orgs.), História do marxismo no Brasil, Campinas, Editora da 

Unicamp, 2000, v. 4; Ana Cristina Veiga de Castro, Interpretações da colônia no pensamento 

brasileiro: Gilberto Freyre, Caio Prado Jr. e Florestan Fernandes¸ Dissertação de Mestrado, FFLCH-

USP, São Paulo, 2001; Edison Bariani Jr., A sociologia no Brasil: uma batalha, duas trajetórias 

(Florestan Fernandes e Guerreiro Ramos), Dissertação de Mestrado, UNESP, Araraquara, 2003; 

Bernardo Ricupero, Sete interpretações sobre o Brasil, São Paulo, Alameda, 2007; Carolina Pulici, 

Entre sociólogos: versões conflitivas da “condição de sociólogo” na USP dos anos 1950-1960, op. cit., 

2008. Outros trabalhos têm situado o pensamento de Florestan Fernandes no contexto das 

transformações teóricas ocorridas no seio da chamada “escola paulista de sociologia”: Enno Dagoberto 

Liedke Filho, Teoria social e método na escola da USP, Dissertação de Mestrado, UnB, Brasília, 1977; 

Milton Lahuerta, Intelectuais e transição: entre a política e a profissão, FFLCH-USP, São Paulo, 1999; 

Elide Rugai Bastos, “Pensamento social da escola sociológica paulista”, in Sergio Miceli (org.), O que 

ler na ciência social brasileira (1970-2002), São Paulo/Brasília, Anpocs/Sumaré/CAPES, 2002. 

Cumpriria indicar futuras linhas de investigação de ordem comparativa para ressaltar as aproximações, 

diferenças e oposições entre Florestan Fernandes e as múltiplas correntes intelectuais brasileiras. O 

pensamento do sociólogo paulistano poderia ser confrontado com o de vários pensadores brasileiros: de 

especial interesse seria compará-lo com intelectuais conservadores, como Gilberto Freyre, ou 

autoritários, como Alberto Torres e Oliveira Vianna; também importante seria enfatizar suas diferenças 

em relação aos pioneiros da Escola Nova e ao nacional-desenvolvimentismo isebiano; ou, ainda, 

estabelecer suas aproximações e divergências com vários intelectuais socialistas e marxistas brasileiros, 

tais como Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Jr., Jacob Gorender, dentre outros. As possibilidades 

nesse terreno comparativo seriam aparentemente inesgotáveis. O objetivo do presente estudo, entretanto, 

não foi estabelecer tais comparações, já parcialmente realizadas em alguns dos títulos anteriormente 

mencionados, as quais seriam indispensáveis para enfatizar as características peculiares da visão de 

mundo radical-popular e socialista de Florestan Fernandes. Pretendeu-se apenas realizar uma 

investigação de seu pensamento sociológico no contexto histórico-social concreto de nossa formação 

nacional. No entanto, os resultados desta pesquisa poderão ser aproveitados em contrapontos posteriores 

entre Florestan Fernandes e aqueles outros intelectuais brasileiros. Um grave inconveniente, a ser 

superado nos estudos comparativos entre grupos de intelectuais, seria o de avaliar a obra de um dos 

autores a partir da preferência que se possui por um deles. O caminho mais seguro para tal superação 

consistiria em proceder a investigações específicas, rigorosamente voltadas para o contexto social 

concreto dos intelectuais em questão, para somente depois intentar comparações não mais tão sujeitas a 

fortes reducionismos e preconceitos. Um caso exemplar, em relação a Florestan Fernandes, é o trabalho 

de Wanderley Guilherme dos Santos (1978), em que o pensamento do primeiro teria sido analisado mais 

em termos das simpatias intelectuais e políticas por outro modelo de ciência social, então cultivado por 

Guerreiro Ramos e pelo ISEB, contraposto em vários aspectos à prática sociológica desenvolvida 

durante a mesma época por um grupo específico de investigadores, agrupados em torno da Cadeira de 

Sociologia I, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. No momento, 

intentou-se tão-somente realizar uma análise da sociologia de Florestan Fernandes nos termos de sua 
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propósitos deste trabalho, porém, tiveram que ficar restritos à reconstrução sociológica 

do pensamento teórico de Florestan Fernandes. Neste momento, o que se pôde fazer 

foi avançar na reconstituição de suas divisões da sociologia e na elucidação dos 

vínculos que suas posições teóricas e metodológicas aí verificadas teriam com suas 

raízes sociais e ideológicas. A hipótese a ser investigada afirma que a estruturação 

dessas divisões se tornou possível devido a dois aspectos interdependentes da 

perspectiva social de Florestan Fernandes: primeiro, a sua condição de sociólogo de 

um país subdesenvolvido, periférico e dependente; e, segundo, sua visão de mundo 

radical-popular e socialista. A demonstração dessa hipótese deverá ser buscada na 

estruturação lógica de sua teoria social. Antes de passar à próxima parte do trabalho, 

dedicada a essa última tarefa, restaria explicitar esse duplo fundamento sociológico da 

síntese metodológica edificada por um dos maiores responsáveis pela consolidação 

institucional das ciências sociais no Brasil. Apontada a origem social de Florestan 

Fernandes e o modo como ela estimulou sua adesão ideológica a convicções políticas 

contrária à conservação da ordem dominante, agora se está em condições de 

caracterizar com maior propriedade os parâmetros anti-colonialistas, radical-populares 

e socialistas de sua produção sociológica acadêmica. Obedecendo-se a fins meramente 

expositivos, a apresentação dos fundamentos anti-colonialistas da síntese sociológica 

de Florestan Fernandes precederá à de seus vínculos ideológicos no populismo radical 

e no socialismo, embora esses aspectos de seu pensamento político não possam ser 

                                                                                                                                             
própria constelação teórica e evitar, tanto quanto fosse possível, projetar sobre seu horizonte intelectual 

e político categorias externas ou estranhas a suas posições nas ciências sociais. Isso seria igualmente 

válido em relação a outros autores. Não se poderia fazer, por exemplo, uma comparação entre Fernandes 

e Gilberto Freyre, seu antípoda intelectual, sem um esforço concentrado de compreensão do pensamento 

deste último nos seus próprios termos ou em sua visão de mundo particular e não apenas em contraste 

com a visão de mundo de seu adversário. Por fim, quanto a uma lista de trabalhos sobre intelectuais 

brasileiros, produzidos nos último quatro decênios, que poderiam ser utilizados em futuros contrapontos 

com os resultados desta pesquisa sobre Florestan Fernandes, seria absolutamente desnecessário tentar 

construí-la aqui, pois tais referências dependeriam muito mais de propósitos comparativos específicos 

do que de uma mera catalogação bibliográfica e indicações gerais a esse respeito já foram feitas na 

delimitação do próprio objeto de investigação. 
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entre si dissociados. A própria perspectiva anti-colonial seria, nesse caso, uma 

dimensão essencial do socialismo de Florestan Fernandes. Ao final, será desenvolvida 

uma discussão mais específica de como o nosso autor vinculou diretamente seu labor 

teórico e metodológico a seu envolvimento direto e consciente com as forças sociais 

mais progressistas e anticonservantistas da sociedade brasileira. 

 

A perspectiva anticolonialista em Florestan Fernandes 

 

 

 As sínteses teóricas não ocorrem em abstrato ou representariam um movimento 

puro de idéias. Na verdade, elas constituem uma parte indissociável das relações de 

cooperação e conflito entre os diversos grupos que compõem uma dada sociedade. De 

acordo com Karl Mannheim: “As sínteses também não pairam no ar, não sujeitas à 

gravitação social; é a configuração estrutural da situação social que torna possível o 

seu aparecimento e desenvolvimento” (Mannheim, s. d.: 49-50; 1964: 225). No caso de 

Florestan Fernandes, a síntese de diferentes tradições do pensamento sociológico, 

“norte-americanas” e “européias”, apenas se fez possível devido à revisão crítica e 

elaboração autônoma de sua própria condição periférica e marginal em relação aos 

centros hegemônicos de produção cultural, artística, tecnológica e científica. A 

exigência de não apenas reproduzir e aplicar teorias construídas em outros contextos 

intelectuais, mas principalmente de produzir conhecimentos teóricos originais a partir 

da sociedade brasileira, é que permitiria ao cientista social situado em países 

culturalmente dependentes trazer contribuições fundamentais para suas respectivas 

áreas de especialização. Nesse sentido, a experiência universitária de uma formação 

intelectual periférica como a brasileira teria sido crucial para certas tentativas de 
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refinamento teórico-conceitual e metodológico da sociologia. A consciência de tal 

situação não estava ausente do pensamento de Florestan Fernandes, embora se possa 

presumir que ela foi se fortalecendo no decorrer de sua trajetória acadêmica em meio a 

fortes dilemas e a tomadas de posição bastante difíceis quanto ao tipo de conhecimento 

que poderia ser útil, simultaneamente, para a sociedade brasileira e para o 

desenvolvimento teórico da sociologia. Ao se referir aos três ensaios coligidos em 

Fundamentos empíricos da explicação sociológica
37

, logo no início do prefácio da 

segunda edição, datado de 1965, iria asseverar: 

“Os três ensaios que compõem este livro giram em torno dos problemas lógicos 

da explicação sociológica. Foram escritos em datas diferentes e com vistas a 

fins diversos. Não obstante, completam-se reciprocamente (até com certa 

harmonia); e, ainda hoje, representam uma tentativa ambiciosa de introduzir 

maior rigor, discernimento crítico e sentido lógico construtivo nas discussões 

metodológicas na sociologia. Relendo-os, depois de tantos anos, cheguei à 

conclusão de que eles seriam impossíveis se não tivéssemos associado a 

„tradição européia‟ à „tradição norte-americana‟, corrigindo-as mutuamente, em 

nossa experiência universitária, de modo a se pensar na pesquisa sociológica 

segundo complexos requisitos teóricos e a se conceber a teoria segundo 

desdobramentos interligados da pesquisa empírica” (Fernandes, 1978: IX). 

 

 Não se deve subestimar, portanto, a importância da condição marginal e 

periférica da experiência universitária de Florestan Fernandes para a compreensão da 

originalidade de sua síntese teórica na sociologia. Como foi visto no primeiro capítulo 

da segunda parte do trabalho, para ele não se tratava do mero consumo de teorias 

transplantadas, mas de sua reelaboração crítica em termos das necessidades impostas 

pelo conhecimento das condições sociais de existência da realidade brasileira e do 

enfretamento de seus dilemas mais fundamentais de formação nacional 

subdesenvolvida. A superação do colonialismo mental seria o único caminho que teria 

                                                 
37

 Os três ensaios e suas datas originais de publicação são: “A reconstrução da realidade nas ciências 

sociais”, de 1957; “Os problemas da indução na sociologia”, de 1954; e “O método de interpretação 

funcionalista na sociologia”, de 1953. A primeira edição conjunta desses ensaios em Fundamentos 

empíricos data de 1959. 
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o cientista social das nações subdesenvolvidas, periféricas e dependentes, para 

estabelecer um diálogo autônomo e independente, em situação de igualdade, com os 

cientistas sociais norte-americanos e europeus contemporâneos, cujos trabalhos eram 

tidos como o que haveria de mais avançado nos centros hegemônicos de produção 

cultural e consumidos como as últimas modas importadas de Nova York, Londres ou 

Paris. Já em meados da década de 1950, Fernandes teria alimentado a consciência 

desse mecanismo de dominação cultural dos centros sobre a periferia
38

. Dessa forma 

ele podia explicar seu apego aos clássicos das ciências sociais, em especial Marx, 

Weber e Durkheim, como um meio de ganhar autonomia diante dos teóricos 

modernos, europeus e norte-americanos, da sociologia. Esse seria, em última instância, 

um dos fundamentos da síntese teórica original de Florestan Fernandes. Em entrevista 

realizada provavelmente no início dos anos 80 e depois reproduzida no livro O desafio 

educacional, ele iria explicitar muito claramente suas posições contra a dependência 

cultural e afirmar a necessidade de produzir conhecimentos sociológicos novos sobre 

as realidades do subdesenvolvimento e dos países periféricos. Dada a importância da 

citação, ela foi reproduzida em toda sua extensão: 

“Nós temos de romper essa condição colonial. A partir de fora se decide o que 

nós devemos pensar, o que nós devemos fazer, em toda e qualquer área do 

conhecimento. Não defendo uma postura antiintelectual, que não se leia este ou 

aquele autor. O que acho errado é a postura colonial [...]. É preciso autonomizar 

e isso significa criar as premissas da produção cultural autônoma, do 

conhecimento original. Esse era o centro de minha posição de rebate no fim da 

década de 50, no decorrer da década de 60, e continua a ser hoje. Só que hoje eu 

tenho a dar o exemplo da destruição que foi feita, da devastação que se produziu 

na universidade brasileira com o controle externo. Os nossos grandes programas 

de mestrado, de doutorado e de qualificação intelectual passam por 

financiamento externo, por controles pessoais e impessoais de programas de 

universidades estrangeiras. Não há nenhuma tentativa séria de estabelecer 

                                                 
38

 Tudo indica, no entanto, que muito cedo a interpretação de Florestan Fernandes sobre a emergência 

das ciências sociais no Brasil já trazia esse componente de diálogo crítico e autônomo com as teorias 

transplantadas de outros contextos intelectuais, a julgar pela leitura de um de seus artigos de 1946 

dedicado à sociologia educacional de Fernando de Azevedo (Fernandes, 1966: 552-5). 
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limites ou de pôr um paradeiro a esse descalabro. A colonização cultural é 

desejada, pois todos aspiram, um pouco mais ou um pouco menos, aos méritos 

de possuir um „padrão internacional‟! Ora, essa colonização cultural é 

intrinsecamente má, porque não prevê as condições e as necessidades reais do 

país, porque pressupõe a devastação de recursos materiais e humanos limitados 

e porque é o avesso da revolução cultural que nos cabe fomentar. 

É sabido que sempre resisti a esse descaminho. Durante o período em que 

fui professor, nunca deixei que nenhum candidato a doutorado saísse daqui 

antes de concluir todo o processo de doutoramento. Nós temos condições de 

cumprir tal programa. [...] Nós temos de estabelecer uma defesa de recursos 

escassos e que custam muito caro para a Nação. Uma nação de 40 milhões de 

pessoas em pobreza absoluta não se pode dar ao luxo de ter uma universidade 

imitativa e um conhecimento de reprodução. Isso é básico e muito grave hoje, 

porque as proporções do controle externo (o chamado controle a distância, um 

conceito que os antropólogos usaram abundantemente na década de 60) se 

ampliaram e se aprofundaram em todas as direções, exigindo que se elimine 

esse controle a distância. 

Aí está o segredo da posição que eu tomei, de procurar nos clássicos um 

diálogo com os modernos. Por aí, inclusive, era possível selecionar esses 

modernos, pô-los de quarentena e, por sua vez, ver quais são os problemas 

essenciais para nós. [...] Os centros imperiais têm um núcleo, uma dinâmica 

própria e não se voltam para as nossas necessidades de conhecimento – eles se 

voltam para a necessidade de sua dominação cultural, do seu profissionalismo e 

de sua concepção de „cosmopolitismo‟ na ciência. 

É-nos imperioso escapar a essa dominação cultural. Isso, no campo da 

ciência, significa produzir conhecimento autônomo e essencial. Quais são os 

conhecimentos básicos para nós, o que nós temos que saber? Nós vivemos nas 

condições especiais de um povo subdesenvolvido, subnutrido, de capitalismo 

dependente, que enfrenta as maiores dificuldades em termos de descolonização, 

de revolução nacional, de revolução democrática. É preciso usar a ciência em 

termos exigentes, para produzir um conhecimento de alto nível, de alta 

qualificação naquelas áreas que são vitais para nós; as outras, que sejam 

cultivadas nos „centros avançados de investigação‟. Nós podemos tomar 

conhecimento de tudo isso, podemos colaborar com qualquer desses centros de 

investigação, mas mantendo a nossa autonomia. 

[...] Não se fortaleceu a tendência a avaliar a dominação cultural como algo 

antagônico e destrutivo no Brasil. Predomina uma orientação contrária. Como 

as elites econômicas, culturais e políticas retiram da colonização, descrita 

vagamente como modernização, proventos e conseqüências análogos aos dos 

pólos hegemônicos externos, firmou-se a avaliação de que a dominação cultural 

sempre se processa em termos dos nossos interesses e vantagem” (Fernandes, 

1989f: 190-2 e 200). 

 

 A ênfase nos clássicos, tão característica de Florestan Fernandes, estava 

associada à própria superação da dependência cultural. Esse foi o caminho por ele 

encontrado para produzir conhecimento científico original numa situação periférica 
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como a brasileira. Na entrevista A condição de sociólogo, ele seria muito mais 

explícito quanto às relações entre o propósito de superar a dependência cultural e a 

ênfase situada no aproveitamento dos clássicos da sociologia: 

“[...] acho que, ao tentar combinar influências teóricas que vinham dos Estados 

Unidos e da Europa e concentrar a reflexão crítica em Marx, Durkheim e 

Weber, estava fazendo algo de muito sentido para a formação dos sociólogos 

brasileiros. [...] 

A ênfase nos clássicos representava uma maneira de buscar autonomia 

intelectual para nós, de criar caminhos próprios dentro da produção intelectual 

na ciência, caminhos que permitiriam a todos nós um esforço de criação 

intelectual independente. É como se eu estivesse procurando as vias mais puras 

na investigação sociológica. Vias depois que se abriram nos Estados Unidos, no 

Japão, e em outros países e puderam ser exploradas pelos investigadores de 

várias formas. Tome-se como exemplo A estrutura da Ação Social¸ de Parsons: 

a montagem responde a um intuito análogo, embora ele não seja confessado. 

Seguindo outra orientação e dentro de outras preocupações, eu estava fazendo a 

mesma coisa, buscando caminhos novos através dos clássicos. Não para formar 

o meu pensamento, mas para se criarem balizas através das quais o pensamento 

sociológico pudesse se reproduzir aqui em condições de autonomia intelectual 

máxima para nós. Nunca me pareceu desejável que nós crescêssemos como um 

centro de investigação sociológica sem condições de autonomia intelectual. Daí 

os clássicos. É claro que não se imitam os clássicos. Os clássicos são pontos de 

partida, pontos de referência e elementos que permitem redefinir centros de 

preocupação. Se se misturam os vários clássicos, então fica claro que o que se 

procura é criar, dentro das condições do país, meios para a elaboração da 

sociologia a partir dos recursos internos desse país. Essa era a ênfase, essa era a 

intenção. 

Podem criticar-me, mas eu fui fiel a essa linha: basta que se comparem os 

primeiros capítulos dos Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada e de Sociedade 

de classes e subdesenvolvimento para se verificar isso. A busca de autonomia 

criadora gerou, pois, uma orientação básica que se manteve constante e que 

cresceu sem destruir-se. Quando se usam autores recentes, quase sempre o que 

se está fazendo é procurar uma inspiração direta, repetindo, imitando, 

reproduzindo. Exatamente o que eu tentava evitar. Isso quanto a uma coisa que 

foi muito importante na minha vida, que são os cursos que dei de Sociologia 

Geral
39

” (Fernandes, 1978a: 79-81). 

 

 A reação contra a situação de dependência cultural estava, portanto, na base da 

síntese teórica que Fernandes iria operar entre os clássicos, tal como se pode ver na 

segunda parte de Fundamentos empíricos da explicação sociológica, em sua discussão 

                                                 
39

 No terceiro apêndice deste trabalho, uma lista de cursos ministrados por Florestan Fernandes na 

Universidade de São Paulo, até o ano de 1965, poderá ser consultada. As disciplinas se referem, na sua 

grande maioria, à introdução de métodos e técnicas de pesquisa e à sociologia geral e aplicada. 
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sobre as diferentes soluções de Durkheim, Weber e Marx aos problemas da indução 

nas ciências sociais. Essa reação, entretanto, não poderia repudiar a colaboração 

estrangeira, pois ela servia como um verdadeiro ponto de partida, desde que assimilada 

em termos autônomos. Aluno egresso das missões estrangeiras que ajudaram a fundar 

a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, Florestan 

Fernandes costumava pensar o processo de cooperação internacional entre os 

sociólogos mais em termos da criação de novas condições para o controle interno, 

autônomo, dos recursos materiais e humanos da modernização cultural. É assim que, 

em sua perspectiva, a vinda das missões estrangeiras teria representado um avanço 

importante em relação ao atraso cultural brasileiro. O que passaria a ser fundamental, 

então, seria a necessidade de redimensionar, de modo independente, a influência 

estrangeira inicialmente recebida e ultrapassar seu correlato componente de dominação 

cultural. Na entrevista contida no livro O desafio educacional, iria se referir a esse 

difícil e acidentado percurso de sua geração para conquistar alguma autonomia cultural 

em face do ensino ministrado pelos professores das missões estrangeiras: 

“A conquista da autonomia e da independência é um processo complicado; não 

vem ao caso discutir isso aqui e agora. Basta constatar que não houve uma 

consciência do colonialismo e de anticolonialismo entre os alunos dos 

professores franceses, alemães, italianos, portugueses, norte-americanos etc., na 

USP. Houve uma adaptação por assim dizer congenial. Muitos se definiram em 

termos de „tradição francesa‟, outros, de „tradição alemã‟, outros, ainda, de 

„tradição inglesa‟ etc. [...] Não houve, portanto, uma consciência global da 

geração colonizada em relação ao processo de colonização. [...] Mas houve uma 

evolução natural no sentido de perceber a distância cultural que havia entre o 

que os europeus trouxeram para cá e o que nós podíamos cultivar. 

[...] O que estava em jogo não era uma acomodação simplificadora. Porém, 

uma transição que absorvia a colonização cultural espontânea e a negava, 

convertendo todo o processo em uma eclosão cultural controlada a partir de 

dentro e com um eixo estrutural e dinâmico ativamente implantado nas 

necessidades culturais da sociedade brasileira. 

[...] O que eu tenho a dizer, em relação aos professores europeus, é que 

nunca encontrei, em nenhum deles, a concepção missionária do colonialista. [...] 

Mas eles eram naturalmente portadores de uma forma de dominação cultural 

específica. [...] Os professores, em si mesmos, não se inculcavam (pelo menos 
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aparentemente) a idéia de uma missão colonial; mas, na verdade, eles acabavam 

preenchendo o papel de agente de difusão cultural em um país atrasado. Cabia a 

nós completar o ciclo e fazer a negação dessa situação, independentemente do 

fato de ela ser ou não entendida explicitamente como uma relação colonial. [...] 

De qualquer maneira, porém, o professor de uma missão de ensino em um país 

atrasado era um agente civilizador e nos cabia a tarefa de questionar essa missão 

civilizadora. O questionamento veio em termos de uma relação dialética de 

gerações: não foi no trabalho de uma pessoa, foi em um trabalho coletivo, na 

tentativa de recriar e de transformar o que se recebeu, que se evidenciaram os 

novos caminhos que iriam amadurecer aqui. [...] uma das coisas essenciais foi a 

negação desse primeiro momento. [...] 

[...] a grande vantagem da influência dessas missões culturais é que elas 

puseram o Brasil na metade do século XX. E como puseram! Simultaneamente, 

em todos os campos do saber. Portanto nos colocou numa relação dialética com 

o processo de produção do conhecimento original” (Fernandes, 1989f: 200-3). 

 

 A necessidade de uma construção intelectual autônoma, pautada pela 

reformulação crítica das matrizes teóricas européias e norte-americanas, seria uma 

dimensão essencial da síntese sociológica de Florestan Fernandes. De igual modo, 

seria ela também uma característica diferenciadora de seu empenho de integração 

teórico-conceitual e metodológico em face de outras tentativas semelhantes de síntese 

sociológica, suas congêneres em solo histórico norte-americano ou europeu, como as 

de Parsons (1949b [1937]), Giddens (1996 [1976]; 2003 [1984]), Alexander (1982-83), 

Habermas (1996 [1967]), Bourdieu (1980; 1983a; 1996b; 2007), dentre outros. As 

referências mais imediatas de Fernandes, neste seu labor específico, teriam sido o 

Mannheim de Ideologia e utopia (1986 [1929]) e Talcott Parsons, responsável por uma 

das mais influentes propostas de síntese sociológica no século XX. Em seu The 

structure of social action
40

, o sociólogo norte-americano intenta uma aproximação 

entre as idéias de Durkheim, Weber e Pareto, atribuindo a Marx uma posição 

                                                 
40

 Florestan Fernandes leu e anotou essa obra clássica de Parsons, numa edição de 1949, ainda presente 

em seu acervo particular da Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São Carlos. Pelo menos 

dois títulos dos livros de Florestan Fernandes e Parsons são bastante semelhantes entre si: do primeiro, 

Ensaios de sociologia geral e aplicada (1976 [1960]) e, do último, Essays in sociological theory: pure 

and applied (1949). Embora as perspectivas teóricas de ambos estejam muito distantes, não se pode 

negar a inspiração que Fernandes procurou buscar em Parsons para sua própria síntese sociológica entre 

Durkheim, Weber e Marx. 
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excessivamente marginal em seu sistema teórico geral. No entanto, Parsons 

representou o ponto de partida para outras tentativas de síntese teórica nas ciências 

sociais e sua influência fundamental nesse campo se faz sentir ainda hoje (Münch, 

1999). O caráter diferencial de Florestan Fernandes é que sua reflexão metodológica 

nas ciências sociais esteve intimamente associada ao contexto político e cultural 

brasileiro e latino-americano, típico de países subdesenvolvidos, periféricos e de 

capitalismo dependente. Isso explica como e por que o labor teórico de Florestan 

Fernandes apresenta contribuições originais que não poderiam ser pensadas a partir 

dos contextos intelectuais dos centros hegemônicos de produção cultural. Ao trazer à 

tona sua condição marginal e periférica, uma aparente desvantagem diante dos centros 

hegemônicos de produção acadêmica, científica e tecnológica, Florestan Fernandes 

pretendia, tão-somente, apontar os caminhos a serem seguidos pelo cientista social dos 

países subdesenvolvidos e dependentes para que suas pesquisas concretas passassem a 

alimentar e desenvolver o refinamento conceitual e metodológico da teoria sociológica 

geral. É nesses termos que, no projeto “Economia e sociedade no Brasil: análise 

sociológica do subdesenvolvimento”, escrito no âmbito do Centro de Sociologia 

Industrial e do Trabalho (CESIT), Fernandes iria mostrar a importância específica de 

conhecimentos novos produzidos na periferia do sistema capitalista para a 

reformulação da teoria geral pertinente aos tipos normais ou clássicos da sociedade de 

classes. Baseando-se nas sugestões do economista sueco Gunnar Myrdal, para quem 

grande parte dos conhecimentos produzidos nos países avançados seria irrelevante para 

compreender os problemas do subdesenvolvimento
41

 (Fernandes, 1976c: 315-6), 

                                                 
41

 Para uma rápida visão das idéias econômicas de Myrdal sobre o subdesenvolvimento, ver Guido 

Mantega, A economia política brasileira, 8. ed., Petrópolis, Vozes, 1995, p. 53-7. As idéias econômicas 

de Myrdal sobre o subdesenvolvimento podem ser examinadas em seus livros Teoria econômica e 

regiões subdesenvolvidas (1960) e An international economy: problems and prospects (1956). Um 
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Fernandes iria apontar o valor científico de investigações particulares voltadas para os 

problemas sociais, políticos e econômicos das nações periféricas, estabelecendo o 

modo específico pelo qual elas poderiam contribuir para teoria sociológica geral: 

“À luz de semelhantes argumentos, os „países subdesenvolvidos‟ deveriam 

possuir interesse prático específico na expansão das ciências sociais, desde que 

as pesquisas se concentrassem nos problemas que os afligem e as análises 

aproveitassem as perspectivas abertas pelos projetos nacionais de 

desenvolvimento econômico, político e social. Isso não impede que se 

reconheça, também, que os resultados eventuais de tais pesquisas apresentem 

enorme interesse científico. As teorias existentes, que podem esclarecer e 

explicar os processos econômicos e sociais, foram construídas através da 

observação e da análise de fenômenos ocorridos nos „países avançados‟. 

Embora elas se apliquem aos „países subdesenvolvidos‟ que pertençam ou 

tendam para o mesmo círculo civilizatório, isso se dá com margens 

sensivelmente grosseiras de aproximação. A própria ciência tem, assim, muito a 

ganhar com o conhecimento positivo das situações histórico-sociais que se 

afastem do tipo normal, em aspectos relevantes para a manifestação de 

fenômenos essenciais. Parece certo que as descobertas daí resultantes irão 

permitir a compreensão e a interpretação adequadas dos mecanismos que 

regulam a expansão da economia capitalista, da sociedade de classes e do 

regime democrático nos «países subdesenvolvidos»” (Fernandes, 1976c: 316). 

 

 Cumpriria acrescentar que esse conhecimento original sobre os países 

subdesenvolvidos e dependentes só teria sentido se produzido a partir de uma 

perspectiva social autônoma situada na própria periferia. Recorrendo mais uma vez às 

idéias de Gunnar Myrdal, iria dizer Fernandes: “[...] se se leva em conta um trabalho 

importante de Myrdal, escrito já há quase vinte anos, descobre-se que muitos trabalhos 

de investigação nas ciências sociais só podem ser feitos nos países chamados 

dependentes e se estes países tiverem alguma autonomia intelectual, política e 

científica” (Fernandes, 1978a: 75). Por tais motivos, as soluções teóricas legadas por 

Florestan Fernandes à sociologia geral seriam as que teriam maior relevância para o 

conhecimento e transformação das realidades brasileira e latino-americana. É, 

portanto, bastante curioso que até agora não se tenha examinado detalhadamente o seu 

                                                                                                                                             
exemplar deste último livro pode ser consultado com as anotações de Florestan Fernandes em sua 

biblioteca particular da Universidade Federal de São Carlos. 
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esforço de síntese metodológica e teórico-conceitual, tal como contido em sua 

principal obra a esse respeito, Fundamentos empíricos da explicação sociológica 

(1978 [1959])
42

. Os interesses dos cientistas sociais brasileiros têm se dirigido, ao 

contrário, para os grandes teóricos da atualidade mais valorizados e reconhecidos nos 

contextos intelectuais da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Esse interesse não 

representaria um mal em si mesmo, mas, se erigido acriticamente no alfa e no ômega 

das reflexões teóricas das ciências sociais no Brasil, ele se transformará numa fonte de 

alienação perene dos investigadores em relação a suas próprias realidades ou de 

dominação política indireta por intermédio dos nexos culturais entre os países centrais 

e as nações periféricas. Embora a síntese teórica oferecida por Florestan Fernandes 

esteja situada num dado momento do desenvolvimento da sociologia, em meados da 

década de 1950, seu estudo crítico se faz necessário e premente para que os cientistas 

sociais brasileiros e latino-americanos da atualidade possam superar determinadas 

limitações impostas pelo colonialismo mental ou pela dependência cultural. Esse seria, 

enfim, um dos caminhos para enraizar as reflexões teóricas atuais dos sociólogos 

brasileiros na investigação dos dilemas sociais do subdesenvolvimento e do 

capitalismo dependente, bem como de conquistar maior autonomia em face dos centros 

internacionais hegemônicos. 

 Um último aspecto da perspectiva anticolonialista de Florestan Fernandes, que 

não poderá ser abordado aqui de maneira aprofundada, é a sua análise do caráter 

inconcluso do processo histórico de descolonização. Em 1994, por exemplo, ele iria 

afirmar que “no Brasil não houve a descolonização” (Fernandes, 1995a: 194). Não se 

                                                 
42

 O presente trabalho não pretende esgotar esse assunto, mas chamar atenção para sua importância 

como um mero ponto de partida e, com isso, incitar à realização de novas pesquisas sobre as 

contribuições teóricas fundamentais de Florestan Fernandes e de sua importância decisiva para a 

superação dos dilemas do subdesenvolvimento e do capitalismo dependente. Isso não poderá ser feito, 

contudo, se sua contribuição teórica fundamental estiver dissociada da compreensão de sua condição 

social de sociólogo situado num dos pontos periféricos do capitalismo mundial. 
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trataria, para Fernandes, da simples persistência do passado colonial, de resquícios ou 

sobrevivências, mas da atualização de elementos arcaicos da dominação étnico-racial 

escravista, do paternalismo, do patrimonialismo, do clientelismo e de formas de 

exploração pré e sub-capitalistas na sociedade de classes brasileira. Esses seriam 

fenômenos de “demora” ou “inércia” cultural que se reproduziriam estrutural, 

funcional e dinamicamente no novo contexto de uma “ordem social competitiva”. A 

esse respeito, seria oportuno lembrar que alguns autores (Liedke Filho, 1977; Mazza, 

2003; Romão, 2003; Rodrigues, 2006) têm centralizado a interpretação da produção 

sociológica de Florestan Fernandes dos anos 1950 e 60 em torno do conceito de 

“demora cultural”. De fato, Fernandes fez um uso abundante dessa hipótese 

sociológica, a partir das sugestões teóricas fornecidas por William Ogburn, nos seus 

estudos sobre relações raciais entre negros e brancos em São Paulo e nas suas reflexões 

sobre as possibilidades de concretização da democracia e do desenvolvimento social 

no Brasil. No entanto, ao se destacar dos quadros metodológicos da abordagem 

estrutural-funcional de Florestan Fernandes a noção de “demora cultural”, ter-se-ia a 

impressão de que um simples reajustamento entre as esferas em atraso diante da 

mudança social bastaria para resolver os conflitos entre os elementos arcaicos e 

modernos no seio da sociedade brasileira. A verdade é que, a partir da utilização da 

perspectiva estrutural-funcional, nosso autor pôde estabelecer com acuidade as 

rearticulações, recomposições e conciliações entre o arcaico e o moderno, o antigo e o 

novo, o ancien régime, baseado na estratificação por castas e estamentos, e a 

emergente ordem social competitiva, estruturada pelos conflitos entre as classes nos 

diferentes níveis da vida econômica, política e cultural da formação nacional brasileira. 

Essa idéia já estaria contida nos estudos folclóricos de Florestan Fernandes, pois 

nessas pesquisas está presente a constatação de que os elementos tradicionais da 
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cultura de folk foram incorporados, adaptados e rearticulados ao processo de 

modernização e urbanização acelerada da cidade de São Paulo (Fernandes, 1979b). 

Sob esse prisma, a análise estrutural-funcionalista lhe permitiu ver como o passado se 

reproduzia no presente, não como mera sobrevivência desprovida de funções 

específicas no novo contexto das mudanças sociais, mas como uma realidade detentora 

de significação própria e importância determinante no processo de rearticulação entre 

as esferas econômicas, sociais, políticas e culturais. Isso ajuda a explicar porque a 

hipótese da “demora cultural” foi rapidamente reinterpretada por Fernandes em termos 

de sua caracterização como fenômeno persistente da estrutura social e não mais como 

realidade transitória, a ser eliminada após a harmonização das relações sincrônicas 

entre as diferentes dimensões que compõem a sociedade. O “dilema social brasileiro”, 

antes descrito e analisado com o conceito de “demora cultural”, passaria a ser 

explicado a partir da noção de “resistência sociopática à mudança”, cunhada pelo 

nosso autor no início dos anos 60
43

. As forças de inovação da “sociedade de classes” 

seriam constantemente sufocadas e solapadas pelos fatores de conservantismo cultural, 

entendido como um apego sociopático ao passado sob a forma de estruturas obsoletas 

de poder, como o mandonismo oligárquico, o clientelismo, o paternalismo, o 

patrimonialismo etc., criando-se uma estrutura social em que o arcaico e o moderno se 

                                                 
43

 “[...] eu próprio tinha como certo que essas contradições se explicariam, sociologicamente, em termos 

de hipóteses clássicas. Pensava que o dilema social brasileiro estaria em ajustar as esferas da sociedade 

brasileira, que não se transformaram ou que se transformaram com menor intensidade, às esferas que se 

alteraram com maior rapidez e profundidade. Com isso, encarava a situação sócio-cultural do Brasil 

como uma alternativa da teoria da demora cultural, como ela é formulada por Ogburn, em vista do 

padrão de desenvolvimento da comunidade urbana na era industrial. [...] Sem negar que a aceleração do 

desenvolvimento venha a criar outra situação, entendo hoje a mesma questão de modo que difere da 

teoria clássica da mudança social. A sociedade brasileira ainda não atingiu uma estrutura e uma 

organização que possibilitem a emergência de mecanismos de reintegração típica da comunidade urbana 

da era industrial. [...] Diante de cada tentativa concreta de inovação, por mais encarecidas que sejam as 

conseqüências previstas a curto ou a longo termo, avolumam-se as tendências antagônicas à mudança e 

as disposições para neutralizar os efeitos inovadores. Aí está o dilema social brasileiro, que urge aflorar 

à esfera da consciência coletiva e precisa ser combatido com denodo construtivo. Ele consiste numa 

resistência residual ultra-intensa à mudança social, que assume proporções e conseqüências 

sociopáticas” (Fernandes, 1976c: 210-1). 
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reforçam mutuamente, a qual só poderia ser destruída mediante a explosão de uma 

“gigantesca revolução social” devido ao represamento das mudanças construtivas e 

progressistas (Fernandes, 1976c: 212). Embora no começo da década de 1960 

Florestan Fernandes ainda não tivesse chegado ao grau máximo de sistematização 

teórica sobre o capitalismo dependente, que iria alcançar em A revolução burguesa no 

Brasil (2006a[1975]), já se torna evidente em seu pensamento que o 

subdesenvolvimento, os nexos coloniais e neocoloniais do passado, a dominação 

estamental, o racismo, o preconceito étnico contra o indígena, bem como várias outras 

heranças do escravismo e do colonialismo estavam se amoldando à moderna sociedade 

de classes e transformando-se em realidades estruturais da formação capitalista no 

Brasil. Essas realidades, a seu ver, não seriam meros resquícios ou sobrevivências do 

passado em conflito com o moderno, alimentando a imagem dos “dois Brasis”, mas 

estavam, na verdade, erigindo-se em elementos indissociáveis do capitalismo 

brasileiro. Não seria o lugar, aqui, de documentar todas as afirmações que corroborem 

essa interpretação do pensamento de Florestan Fernandes, segundo a qual a noção de 

“demora cultural” atuava muito mais como uma hipótese norteadora de seus trabalhos 

do que como uma tomada de posição categórica, mas em A integração do negro na 

sociedade de classes já se pode encontrar o modo pelo qual ele apontava a tendência 

de composição entre o arcaico e o moderno, no plano específico das relações raciais, 

na evolução do capitalismo brasileiro
44

. A idéia de “demora cultural” em Florestan 

                                                 
44

 “A própria situação existente nasce, em larga parte, do fato da desigualdade racial ser percebida, 

explicada e aceita socialmente como algo natural, justo e inevitável, como se a ordem social 

competitiva não alterasse o antigo padrão de relação entre o „negro‟ e o „branco‟. A única fonte 

dinâmica de influência corretiva irrefreável vem a ser, portanto, a própria expansão da ordem social 

competitiva. Mas isso faz com que a homogeneização do sistema social dependa de influxos 

espontâneos que são, por sua própria natureza, demasiado lentos e instáveis. Acresce que há um risco 

evidente e, por isso, previsível. As tendências descobertas não excluem a possibilidade de uma 

conciliação entre as formas de desigualdade inerentes à sociedade de classes  e os padrões 

herdados de desigualdade racial” (Fernandes, 1978b[1964]: 461) (grifos meus). 



276 

 

Fernandes não poderá ser desvinculada de sua compreensão da íntima imbricação entre 

subdesenvolvimento, capitalismo dependente, “resistência sociopática à mudança” e o 

caráter inconcluso do processo de descolonização
45

. A articulação entre o arcaico e o 

moderno não seria, portanto, um fenômeno passageiro e, sim, um elemento 

permanente da estrutura social brasileira, responsável pela reprodução, sob novas 

bases, do subdesenvolvimento e de padrões coloniais de conduta por parte das 

camadas dominantes. 

Essa articulação não seria, contudo, um fator impeditivo do desenvolvimento 

capitalista no País. Ao contrário, ela contribuiria para que a aceleração do crescimento 

econômico estivesse dissociada de uma distribuição mais eqüitativa dos ganhos 

produtivos entre os diversos estratos da comunidade nacional e da democratização das 

instâncias políticas representadas pela sociedade civil e pelo Estado. Ora, esse resumo 

livre de algumas das teses expostas por Florestan Fernandes em A revolução burguesa 

no Brasil (2006a[1975]) e em vários de seus ensaios
46

 recolhe o que seria mais 

                                                 
45

 Uma discussão conjunta desses conceitos, relacionados à própria trajetória intelectual e política de 

Florestan Fernandes, pode ser encontrada em Heloísa Rodrigues Fernandes, “Florestan Fernandes, un 

sociólogo socialista”, in Florestan Fernandes, Dominación y desigualdad: el dilema social 

latinoamericano, Bogotá, Siglo del Hombre Editora/CLACSO, 2008. 
46

 Não seria possível reproduzir todas as passagens em que Florestan Fernandes faz referência ao 

processo interrompido de descolonização e, ao mesmo tempo, aponta para a compatibilidade entre 

capitalismo dependente, colonialismo e neocolonialismo. No entanto, para fins de localização histórica, 

seria oportuno indicar alguns momentos relevantes em que o anticolonialismo se manifestou na 

produção sociológica e no pensamento político de Florestan Fernandes. Um dos trechos da introdução 

redigida para a segunda edição de Mudanças sociais no Brasil, datada provavelmente de 1974, seria 

bastante ilustrativa a esse respeito: “O equivalente da desagregação do feudalismo é, pois, a 

descolonização – e esse fato é de reconhecimento difícil, especialmente na América Latina, onde 

prevalece a presunção errônea de que a descolonização constitui um episódio do século XIX e das lutas 

pela emancipação nacional (quando, na verdade, o capitalismo comercial neocolonial e, em seguida, o 

capitalismo dependente condicionaram, de várias maneiras, a persistência de estruturas econômicas, 

sociais e políticas coloniais ou neocoloniais e sua coexistência com estruturas econômicas, sociais e 

políticas criadas pela eclosão de um mercado capitalista moderno e, em seguida, de um sistema de 

produção capitalista localizado no „setor novo‟, predominantemente urbano-comercial e, mais tarde, 

urbano-industrial). Na medida em que a „burguesia nacional‟ luta pelo desenvolvimento capitalista em 

termos de uma política de associação dependente, ela se articula, ativa e solidariamente, aos variados 

interesses externos, mais ou menos empenhados na redução dos ritmos e dos limites da descolonização. 

Por aí se vê, portanto, que estamos diante de um subtipo de regime de classes, o qual só pode ser 

descrito e explicado através da investigação sociológica da sociedade de classes que se expandiu sob a 

égide do capitalismo dependente” (Fernandes, 1979d: 28). A perspectiva anticolonial estaria presente, 
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essencial para a compreensão dos horizontes anticolonialistas de sua produção 

sociológica das décadas de 1950 e 60: o empenho de identificar a união de forças 

sociais capazes de levar adiante o combate ao subdesenvolvimento e de romper 

definitivamente com a estrutura social que fortalece e reproduz o colonialismo, 

prolongando o passado no presente. Embora o problema da descolonização só tenha 

surgido com maior intensidade na sociologia de Florestan Fernandes a partir dos anos 

de 1970, para o que deve ter contribuído a leitura de pensadores anticoloniais como 

José Martí e Frantz Fanon
47

, já nas duas décadas anteriores sua síntese teórica e 

metodológica nas ciências sociais, bem como sua visão de trabalho acadêmico na 

                                                                                                                                             
também, nas análises sociológicas e políticas avançadas por Florestan Fernandes sobre o processo da 

revolução democrática em Portugal. Como participante da “oposição antifascista portuguesa” (Secco, 

1998: 76), ele iria dizer: “Deste ângulo, o dínamo da „revolução dentro da ordem‟, representada pelo 

levante militar e por seus desdobramentos posteriores, foi realmente o único elemento 

inconfundivelmente revolucionário na situação existente: os movimentos de libertação de Angola, 

Moçambique e Guiné-Bissau. [...] Se a „revolução dentro da ordem‟ pretende seguir dentro dos eixos 

que foram proclamados ao Povo português e ao mundo, ela precisa aceitar e lidar com esse fato como 

ele é, preparando-se, sem ilusões, para reconhecer o mais depressa possível a independência de Angola, 

Moçambique e Guiné-Bissau. Aliás, esse parece ser o único caminho que permite levar a uma 

rearticulação proveitosa de Portugal com a economia e os povos do «ultramar»” (Fernandes, 

1994[1974]: 49). Já na sua obra clássica A revolução burguesa no Brasil, a identidade anticolonial iria 

se fazer presente na interpretação dos próprios dinamismos do capitalismo dependente. É assim que, no 

prefácio à segunda edição, nosso autor iria questionar: “Indo um pouco além, o colonizado não pode 

afirmar sua natureza e descobrir, no fundo do seu ser e da sociedade que o forma, o que é uma sociedade 

de classes da periferia na era do capitalismo monopolista?” (Fernandes, 2000 [1975]: 1504). Por fim, 

outros textos de Fernandes podem ser consultados para se verificar o quanto as temáticas do 

colonialismo e da interrupção do processo de descolonização representam uma constante de suas 

reflexões sociológicas, em especial a partir da década de 1970, sobre o Brasil e a América latina: ver 

Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina, op. cit., 1973, cap. 1, “Padrões de 

dominação externa na América Latina”; Da guerrilha ao socialismo: a revolução cubana, op. cit., 1979, 

cap. 2, “O passado colonial e neocolonial”; Poder e contra-poder na América Latina, Rio de Janeiro, 

Zahar, 1981, cap. 3, “Reflexões sobre as „revoluções interrompidas‟: uma rotação de perspectivas”; A 

ditadura em questão, 2. ed., São Paulo, T. A. Queiroz, 1982, cap. 4, “Nos marcos da violência”. 
47

 No acervo particular de Florestan Fernandes, localizado na Biblioteca Comunitária da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), podem ser encontrados vários livros de autoria e/ou sobre José Martí e 

Frantz Fanon. Contendo anotações pessoais de Florestan Fernandes, pode-se mencionar, por exemplo, 

Nossa América, de José Martí (1983), e sobre Frantz Fanon, Colonialismo e alienação: contribuição 

para a teoria política de Frantz Fanon (Zahar, 1976). Há registros de que Florestan Fernandes leu Os 

condenados da terra em versão inglesa (Fanon, 1963), embora não sejam encontradas anotações nas 

margens da referida obra. Sobre José Martí, o nosso autor elaborou algumas reflexões mais específicas 

em Florestan Fernandes, A contestação necessária, op. cit., 1995, “As faces humanas de José Martí”. 

Referências a Martí podem também ser encontradas no relato de Florestan Fernandes em sua viagem a 

Cuba no início da década de 1980 (Fernandes, 1994: 62-3). Para uma rápida aproximação entre a 

perspectiva antiimperialista de José Martí e as reflexões sociológicas de Florestan Fernandes sobre o 

capitalismo dependente, ver Diogo Valença de Azevedo Costa e Gutemberg Miranda, José Martí e a 

crítica do imperialismo nas ciências sociais, VI Encontro Internacional de Cátedras Martianas, Centro 

de Educação-UFPE, 2008. 
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universidade brasileira, estava voltada para o enfrentamento das condições de 

subdesenvolvimento, situando-se na linha de frente contra as forças conservantistas 

vinculadas ao colonialismo mental e à dependência cultural. Isso explica porque suas 

posições, nos anos 50, quanto ao papel da universidade não foram equacionadas a 

partir de uma perspectiva especificamente socialista e, sim, mais em termos da 

necessidade de combater o tipo de conhecimento forjado pela situação heteronômica 

do País face aos centros estrangeiros hegemônicos de produção intelectual, uma forma 

indireta de reproduzir o subdesenvolvimento, justificando-se no plano ideológico a 

renovação das estruturas coloniais ou neocoloniais no cerne mesmo da complexa 

realidade do capitalismo dependente como sendo algo benéfico às nações do Terceiro 

Mundo. Numa entrevista datada de 1981, ele assim iria explicitar o conteúdo 

revolucionário de superação do subdesenvolvimento contido em sua concepção de 

ciência e universidade então esposada na sua fase dita acadêmica e “reformista”: 

“A universidade acabava sendo para nós um rico equivalente de um partido. Por 

lá nós podíamos apanhar a ciência no que ela tem de revolucionária, uma 

reflexão crítica sobre o presente, independentemente de uma formalização 

política maior. Eu sempre fui socialista. Não me conheci em outra posição 

desde que eu tenho idéia do que é atividade política. Eu poderia ter tomado uma 

posição em termos socialistas sobre a universidade, mas não foi isso o que 

ocorreu. Foi muito mais em termos do que é, ou deveria ser, uma universidade 

numa sociedade pobre, com problemas graves de desenvolvimento econômico, 

social e político. Nunca fui desenvolvimentista, ao contrário, minha posição 

para com o desenvolvimentismo sempre foi crítica. Nunca entrei na linha das 

bandeiras superficiais de pensar que a burguesia ia abrir caminho para a 

revolução democrática no Brasil, de modo que eu via na universidade, na 

educação, um elemento central para a pesquisa básica, que é fornecer 

conhecimento original, com o qual nós poderíamos não só diagnosticar os 

dilemas da sociedade brasileira, mas enfrentá-los. Daí o fato de que havia este 

tripé, ciência, educação e planejamento, as coisas estavam realmente integradas. 

Na medida em que tive a oportunidade de participar da campanha em defesa da 

escola pública, eu tive a oportunidade concreta de ver como na realidade tudo 

isso era necessário e seria muito instrutivo. Todo um avanço revolucionário 

dentro da ordem, em termos até de requisitos da própria transformação 

capitalista da sociedade, como tudo isso poderia se vincular com o 

funcionamento e o crescimento da universidade. Hoje se dirá: „Trata-se de um 

reformismo‟. Sim, era um reformismo, mas era um reformismos construtivo 
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para uma sociedade que não levou até o fim a descolonização. As estruturas 

coloniais estão ao lado de estruturas capitalistas superavançadas na sociedade 

brasileira. Uma sociedade que paralisou a revolução nacional porque o 

excedente econômico foi monopolizado não pelas classes possuidoras, mas 

pelas elites das classes possuidoras, pelos setores estratégicos das classes 

possuidoras. Então, o excedente econômico da nação foi utilizado 

unilateralmente, a revolução nacional foi estancada. E a revolução democrática 

era impossível, na medida em que esses estratos não abriam espaço histórico 

para as classes trabalhadoras no campo e na cidade aparecerem e se afirmarem 

em termos de uma sociedade civil de múltiplas vozes. Então eu via a 

importância enorme que tinha a ciência, a educação e o planejamento. Agora, o 

trabalho que nós fizemos foi muito nessa direção
48

” (Fernandes, 1995c: 16). 

 

 Essa maneira peculiar de conceber a função construtiva da ciência e da 

universidade nos países subdesenvolvidos, típica do pensamento de Florestan 

Fernandes na década de 1950, acabou por conduzi-lo a uma proposta metodológica de 

síntese entre as vertentes clássicas e modernas da sociologia. Por isso, as questões que 

o nosso autor irá se colocar quanto ao uso dos clássicos nas ciências sociais, aspecto de 

suas idéias bastante criticado negativamente sob a acusação de “ecletismo”, teriam 

sido determinadas em grande parte pela necessidade de promover mudanças sociais 

progressistas num país subdesenvolvido, ou numa “sociedade em crescimento de 

origem colonial” (Fernandes, 1995c: 17), como o Brasil. Esse seria, por isso, o sentido 

de seu tão apregoado “ecletismo metodológico” dos anos 1950 e 60, o qual não será 

abandonado no momento posterior de sua radicalização marxista da década de 70. O 

que estava em jogo, para Fernandes, não era uma tomada de posição ideológica 

socialista. A complexidade da situação por ele investigada, em que se mesclavam 
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 Em outra oportunidade, por ocasião da comemoração dos 50 anos de fundação da USP, Florestan 

Fernandes iria associar sua concepção de universidade à crítica ao imperialismo e à necessidade de 

incorporação das massas destituídas num ensino superior renovado, não mais conservador e elitista: “A 

maior contribuição que a universidade poderá dar ao Brasil será a de torná-lo independente com relação 

às economias centrais e à política de imperialismo cultural de suas grandes corporações e dos seus 

Estados. Isso não exige somente crescimento da ciência básica, da tecnologia avançada e do pensamento 

crítico, produzidos a partir e através de nossas universidades; exige uma revolução do horizonte cultural 

médio, na qual a universidade não foi empenhada, de fato, até hoje, pois seria preciso compreender que 

o futuro do Brasil não está nas suas elites, mas na grande massa de homens pobres e destituídos, que 

deveríamos conhecer melhor e, principalmente, começar a levá-los em números crescentes para um 

ensino colegial e superior que não fosse asfixiante e paralisante” (Fernandes, 1984: 68). 
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vários tempos históricos, do passado colonial ao presente capitalista, demandava o 

recurso complementar a diversas tradições teóricas e diferentes abordagens 

metodológicas na sociologia e nas ciências sociais. A sua imagem da ciência 

sociológica e da universidade, sob esse prisma, não poderia possuir um conteúdo 

exclusivamente socialista ou marxista
49

. Tratava-se, na verdade, de uma concepção de 

sociologia que, estando circunscrita aos limites de atuação dentro da instituição devido 

à ausência de forças progressistas capazes de dar sustentação política ao radicalismo 

intelectual, Florestan Fernandes alimentou com a esperança de encontrar condições 

favoráveis ao aproveitamento da ciência e do planejamento racional na promoção de 

mudanças sociais tendentes a combinar desenvolvimento econômico e consolidação da 

democracia
50

 (Fernandes, 1980c: 182). Isso ajuda a explicar porque, apesar de seus 

vínculos socialistas, Fernandes formulou suas posições teóricas não em termos apenas 

de suas influências marxistas, mas tendo em vista mais especificamente a importância 

da ciência para o enfrentamento dos dilemas cruciais de uma formação social 

subdesenvolvida e de origem colonial. Seria a perspectiva crítica do colonizado, 

portanto, um dos estímulos mais decisivos para que Florestan Fernandes levasse 

adiante um projeto de síntese sociológica com base na sua atividade concreta de 

investigador e de professor empenhado em formar novas gerações capazes de dar 

continuidade a um tipo de trabalho então encarado como de vital importância para as 

nações periféricas (Fernandes, 1980c: 196-7). A preocupação maior, enfim, se voltava 

                                                 
49

 Rebatendo as críticas a seu ecletismo, diria Florestan Fernandes: “Hoje se fala em ecletismo, porque 

se pensa de imediato que o que estava em jogo era a ideologia, era uma opção ideológica unilateral. Ora, 

se fosse uma opção ideológica eu ficaria no marxismo e acabou. E eu só vou ficar no marxismo e 

acabou em Toronto, porque aí eu não tenho razão nenhuma de pretender ser o professor universitário 

que a Europa quis criar no Brasil, através das missões” (Fernandes, 1995c [1981]: 16-7). 
50

 Essa concepção vai estar presente com bastante força no ensaio, de 1962, “A sociologia como 

afirmação” (Fernandes, 1976c: 59-90), sobre o qual Florestan Fernandes irá dizer anos mais tarde, em 

meados da década de 1970, ter nele enfatizado o “elemento político intrínseco aos papéis do sociólogo, 

na cena brasileira, e à necessidade de combinar-se desenvolvimento e democracia para superar os 

impasses da sociedade capitalista no Brasil” (Fernandes, 1980c: 196). 
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para aquilo em que a sociologia poderia contribuir para a superação dos próprios 

fatores, causas, condições e efeitos do subdesenvolvimento e para a conquista de 

autonomia nacional nos terrenos da economia, da política e da cultura. Não que, para 

Fernandes, o patamar histórico para que tal uso construtivo da ciência, em geral, e da 

sociologia, em particular, já tivesse sido alcançado na sociedade brasileira, mas que ele 

devesse ser construído e, para tanto, isso exigiria um mínimo de convívio democrático 

entre as diferentes classes e camadas sociais, bem como a possibilidade de se fazer uso 

do planejamento racional. Essa conexão de sentido, que vinculava a construção teórica 

da sociologia a objetivos nitidamente políticos de combate ao subdesenvolvimento e à 

dependência
51

, seria uma das maiores responsáveis pela síntese metodológica avançada 

por Florestan Fernandes. No seu ensaio de caráter autobiográfico Em busca de uma 

sociologia crítica e militante, ele iria explicitar essa ligação entre a sociologia e a 

necessidade política de transformação da sociedade brasileira: 

“Mais importante, quanto ao meu futuro e à evolução da cadeira de Sociologia I, 

foi a revisão a que submeti minhas idéias sobre a estratégia de trabalho 

recomendável ao sociólogo brasileiro, tendo em vista suas possibilidades de 

contribuição original ao desenvolvimento de teorias sociológicas e à solução 

(ou, pelo menos, ao equacionamento sociológico) dos problemas sociais e dos 

dilemas históricos do país. Pareceu-me que devíamos optar por uma franca 

especialização, pela qual se desse maior amplitude empírica e teórica às 

condições particulares ou específicas de uma sociedade capitalista 

subdesenvolvida e sujeita aos controles externos. [...] Então já conseguira ver 

com clareza que os sociólogos das regiões subdesenvolvidas e dependentes não 

deviam competir com os sociólogos dos centros de investigações das nações 

centrais; que devíamos concentrar os nossos esforços na investigação empírica 

sistemática dos problemas fundamentais dessas regiões (segundo uma 

perspectiva descritiva, comparativa ou histórico-diferencial); e que, quanto à 

sociologia formal ou sistemática, devíamos limitar-nos a consumir, onde e 

quando fosse necessário, os resultados do trabalho daqueles centros. Em síntese, 

pensava que estávamos diante de uma especialização produtiva: 1º) para a 

sociologia, já que os sociólogos dos países capitalistas centrais não dispunham 

dos mesmos meios e oportunidades para estudar e explicar o capitalismo 
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 O conceito de dependência foi utilizado pela primeira vez por Florestan Fernandes no ano de 1956, 

segundo suas próprias indicações, nos artigos “Ciência e sociedade na evolução social do Brasil” e 

“Desenvolvimento histórico-social da sociologia no Brasil” (Fernandes, 1980c: 195). 
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subdesenvolvido e sua sociedade de classes; 2º) para o Brasil (e às nações 

capitalistas dependentes em geral), já que a investigação sociológica preenchia, 

assim, a função de alargar e aprofundar a consciência crítica dos fatores e 

efeitos do subdesenvolvimento e da dominação externa, bem como a de 

proporcionar conhecimento básicos que poderiam ser úteis à redução ou à 

remoção desses fatores e efeitos, desde que existissem condições econômicas, 

sociais e políticas para tal tipo de reação nacional” (Fernandes, 1980c: 195-6). 

 

É justamente uma das características do pensamento anticolonial a idéia de unir 

as forças sociais progressistas e potencialmente revolucionárias para se lutar pela 

autonomia nacional. Esse nacionalismo, entretanto, poderá ser demagógico, de tipo 

conservador, ou autenticamente libertário, dependendo de quais grupos sociais ele seja 

expressão. Nos limites da ordem capitalista, por exemplo, existiriam diversos tipos 

segundo Florestan Fernandes: “desde o nacionalismo estreito, que acaba levando ao 

fascismo, até o nacionalismo exaltado que almeja à autonomia nacional e quer uma 

burguesia forte, que tenha liderança sobre o desenvolvimento do País” (Fernandes, 

1980d: 241). Esse seria o nacionalismo ligado às elites das classes burguesas ou a 

grupos pequeno-burgueses conservadores. No caso do nacionalismo revolucionário ou 

libertário, como o do pensador cubano José Martí, sua base social estaria ancorada nos 

setores médios da população, nas camadas populares e nos trabalhadores (González 

Casanova, 1986: 83-91). Na sociedade brasileira, esse último tipo de nacionalismo não 

teve condições políticas e sociais de se tornar predominante no conjunto dos setores 

médios e das camadas populares. Pode-se dizer, entretanto, que Florestan Fernandes 

possuiria afinidades muito fortes com o nacionalismo revolucionário e seu trabalho na 

sociologia se vinculava justamente, em especial nas décadas de 1950 e 60, aos 

propósitos de união de várias forças sociais progressistas na promoção da autonomia e 

desenvolvimento nacionais. Mesmo que esse desenvolvimento ficasse circunscrito 

dentro da órbita da ordem capitalista, a contribuição do sociólogo seria precisamente a 

de identificar o grau de adesão consciente das diferentes camadas ou classes aos 
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objetivos de uma autonomização nacional e de ampliação das garantias de serviços 

básicos (educação, saúde etc.) e direitos sociais democráticos e de cidadania para os 

grupos e camadas antes deles desprovidos. Essa seria a razão pela qual Florestan 

Fernandes sustentava seu labor sociológico na possibilidade dos resultados de suas 

pesquisas e de seus esforços de produção teórica original, a partir de seu contexto 

histórico concreto e específico, serem aproveitados pelo conjunto das forças sociais 

aliadas às tendências progressistas de reconstrução da “ordem social competitiva” em 

moldes mais democráticos e igualitários (nos limites máximos em que elas poderiam 

ser alcançadas sob o capitalismo), superando-se a estrutura social que atualiza e torna 

funcionais os elementos do passado colonial e neocolonial. 

Esse seria o projeto político de Florestan Fernandes para o cultivo das ciências 

sociais no Brasil e no conjunto das nações dependentes, o qual lhe foi fundamental 

para propor os avanços de sua síntese metodológica, teórica, conceitual e aplicada na 

sociologia. No entanto, ele não pôde lidar com as condições ideais para o uso 

construtivo das ciências sociais, que exigiriam, a seu ver, planejamento racional e 

democrático
52

. Já em 1946 afirmava Florestan Fernandes, ao discutir a concepção de 

ciência política de Karl Mannheim, que essas condições não tinham sido alcançadas no 

contexto histórico da Europa (Fernandes, 1974: 239). Não é de se imaginar, portanto, 

que ele tivesse subestimado totalmente as possibilidades estreitas do meio social 

brasileiro – o de um capitalismo de tipo dependente, subdesenvolvido e periférico, com 

relações de poder em que se revigoram no Estado dito democrático e de direito o 

mandonismo oligárquico, o paternalismo, o clientelismo e o patrimonialismo – para 
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 “No caso das ciências sociais, suas descobertas exigiriam planejamento racional e democrático, 

condições que poucas sociedade humanas oferecem. Quem perde com isso é a humanidade: estas 

descobertas ou não são usadas ou são de maneira negativa, como a psicologia acionada para a 

propaganda subliminar e tantas outras que se conhece” (Fernandes, 1980d: 231). 
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promover o uso construtivo da ciência e do planejamento racional. Porém, ele mesmo 

reconheceria que sua sistematização teórica na sociologia e, especialmente, no campo 

da sociologia aplicada, foi elaborada como se aquelas condições ideais já tivessem 

sido todas elas satisfeitas ou, pelo menos, passíveis de serem alcançadas num futuro 

próximo. Ao recordar seus trabalhos sobre a sociologia aplicada, escritos em meados 

dos anos 50, ele iria dizer: 

“[...] parece-me que eu interagia muito mais com os requisitos ideais da ciência 

e da intervenção racional do que com as limitações práticas de uma sociedade 

capitalista dependente. Em uma sociedade planificada – e uma sociedade 

planificada em escala nacional deve ser necessariamente socialista – é provável 

que a ciência adquira as funções que eu presumia: a de que a linguagem 

científica, o rigor científico, ao invés de serem um elemento de distorção, sejam 

um elemento de precisão e de eficácia. Como a montagem se dá em uma dada 

situação, num país capitalista periférico e dependente, ela acabou perdendo o 

sentido. Quando releio aquele trabalho, constato que, se de um lado explorei 

possibilidades de grande significação, de outro lado superestimei as condições 

do ambiente para a pesquisa sociológica aplicada” (Fernandes, 1978a: 82-3). 

 

Apesar de ter, de fato, acreditado na possibilidade de que sua orientação na 

sociologia pudesse ser aproveitada a médio ou a largo prazo mesmo nas condições 

imperantes na sociedade brasileira, adversas ao uso construtivo da ciência para fins 

coletivos de conquista da cidadania para amplas camadas da população
53

, Florestan 

Fernandes percebia que muito ainda precisaria ser feito para adequar as instituições 

produtoras do saber científico às suas funções sociais na edificação de uma ordem 

efetivamente democrática dentro dos marcos da própria sociedade de classes. Essas 

foram, por exemplo, suas posições de luta contidas ao longo dos diversos textos 

compilados no livro A sociologia numa era de revolução social (1976c), cujos ensaios 
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 “Se a orientação que defendi não é possível, a culpa não é minha. Houve um momento em que se 

acreditou, em todas as sociedades capitalistas da periferia, que a reforma social e a revolução 

democrática nos eram acessíveis. Nunca se pensou que o capitalismo ia bloquear as saídas e, 

principalmente, que a dominação imperialista teria de associar-se com as burguesias nacionais para 

gerar um impasse histórico universal” (Fernandes, 1978a: 82). 
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foram na sua grande maioria escritos entre os anos de 1959 e 1962
54

. Isso justifica, 

portanto, as decepções que Florestan Fernandes teve posteriormente com a 

universidade brasileira, de um modo geral, e com a USP, em particular, instituições 

que não souberam resistir em peso às pressões retrógradas externas, provenientes da 

sociedade inclusiva, e intra-muros, dos próprios quadros de professores, alunos e 

funcionários de inclinações conservadoras. Alguns anos depois, em 1981, ele iria 

descrever de forma pungente as razões que o teriam levado a se iludir com o potencial 

da universidade brasileira resistir, em bloco, contra o golpe militar de 1964: 

“Apesar da minha posição socialista, apesar de eu ser um sociólogo, apesar de 

eu ser uma pessoa desconfiada, e orgulhosa, eu também engoli mitos, eu 

mitifiquei a universidade: eu acreditei que a universidade tinha uma dinâmica 

que fosse capaz de ultrapassar as contingências do meio ambiente. Foi preciso 

1964, principalmente foi preciso a terrível luta [pela reforma universitária] que 

houve em 1967 e fim de 1968. [...] 

Esse foi um embate para os que entraram na luta, foi uma luta terrível e luta 

aberta contra a ditadura em campos rasos. [...] Essa foi uma situação terrível, e 

uma situação que mostrou que na luta entre a universidade e o meio, o meio 

acabou, vamos dizer, vergando a universidade, através principalmente das 

forças que eram pré-universitárias, que vieram das escolas superiores e dos 

profissionais liberais. A contra-revolução não se deu só no plano político, ela se 

deu no plano de todas as instituições: ela se deu na igreja, ela se deu na 

universidade, se deu nas escolas primárias, nas escolas secundárias, nas fábricas, 

em todo lugar. E os agentes ativos dessa contra-revolução eram os colegas que 

lá nunca se identificaram com uma condição universitária realmente autônoma. 

Que sempre se viram como membros de elite e que não fizeram essa 

identificação com a função revolucionária da ciência, com a função 

revolucionária da educação e com o potencial revolucionário do planejamento 

numa sociedade em crescimento de origem colonial. 

Essas forças crescem, elas empolgam a universidade, elas redefinem não só 

a forma, também os ritmos da universidade. E foi nesse processo que realmente 

eu sofri um desmascaramento, não era eu próprio quem estava fazendo, era uma 

coisa externa a mim, num processo histórico. [...] eu devo dizer que apesar de 

tudo eu mistifiquei, eu não vi direito e só pude ver direito na medida em que no 
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 A primeira edição do livro data do ano de 1962, pela extinta Companhia Editora Nacional. Na edição 

de 1976, pela Zahar, Florestan Fernandes acrescentou um texto de 1965, “As ciências sociais na 

América Latina”, e o projeto “Raça e sociedade: o preconceito racial em São Paulo”, redigido em 1951 

por ocasião da pesquisa da Unesco realizada em coordenação com Roger Bastide. No entanto, na 

segunda edição não comparece o relatório sobre “As ciências sociais em São Paulo”, de 1957, que 

consta do exemplar publicado pela Companhia Editora Nacional. Por isso, tendo-se como base a 

segunda edição da obra, afirmou-se que os ensaios foram redigidos na sua grande maioria entre os anos 

de 1959 e 1962. 
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processo político a ditadura me puniu pelo que eu fiz de bom. Eu não fui punido 

pelo clandestino, pelo subversivo que eu fui anteriormente, isso eles devem 

saber porque o meu documentário era grande. O que foi trazido à baila eram 

coisas documentadas no meu currículo, e principalmente trabalhos como esse 

sobre o negro, as reflexões sociológicas que para mim acho que são vitais ainda 

hoje, embora tenham que ser feitas de outra forma, sobre a universidade, sobre o 

jovem, sobre a função dos partidos, sobre o planejamento e principalmente 

sobre a liberdade de ciência. 

[...] A segunda ruptura se impôs a mim como se fosse um soco, como se um 

campeão me desse um soco no queixo e me espatifasse. Eu não estava 

preparado para esse choque. Eu confiei um pouco demais na instituição, porque 

a instituição são os homens que trabalham, as pessoas, homens e mulheres. Na 

verdade o que prevaleceu foi uma acomodação ampla num período pálido, com 

páginas belas porque uma resistência ficou lá dentro, cresceu e é essa resistência 

que afinal de contas permite à universidade hoje dar um novo salto. Tudo se 

passa organicamente a partir de dentro em conexão com uma pressão do meio 

imediato, do meio externo, no plano mundial. 

Não podemos ignorar isso, mas a debilidade que a universidade revelou e 

principalmente o aprofundamento da influência externa retrógrada são coisas 

que merecem reflexão porque não era para que acontecesse assim. Eu acho que 

era para ter havido uma luta maior. Em 1969, início de 1970, ainda tentei 

levantar na Congregação um último manifesto dizendo: „Não podemos deixar as 

coisas assim, é a última oportunidade que nós temos de não sucumbirmos como 

os alemães sob o nazismo. Temos de dizer a nossa posição‟. Aí houve uma 

oposição geral, não se pode publicar. Eu só tive um apoio do Fernando 

Henrique em termos de discussão, nada mais. Uma universidade com vitalidade, 

que estivesse realmente incorporada na luta pela transformação da sociedade 

brasileira não se acalmaria assim, quer dizer, ela seria estraçalhada, mas no 

estraçalhamento se perderia muito de imediato mas se ganharia muito a longo 

prazo
55

” (Fernandes, 1995c: 17-8). 

 

Essas foram, enfim, as resistências encontradas por Florestan Fernandes ao 

desenvolvimento de sua concepção de sociologia entre as décadas de 1950 e 60. No 

início encobertas pela relativa liberdade de que se podia desfrutar no ambiente 

institucional da Universidade de São Paulo, aos poucos o espaço vai se fechando com 

a eclosão da ditadura civil-militar de 1964 e, em seguida, praticamente anulado com a 

promulgação do AI-5 em 1968 e conseqüente aposentadoria compulsória de vários 

professores que apoiavam os estudantes no movimento da reforma universitária, dentre 
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 Nos três ensaios que compõem o livro A questão da USP (Fernandes, 1984) – “A universidade de São 

Paulo: mito e realidade”, “A U.S.P: passado e presente” e “A ilusão da história” – esses mesmos 

acontecimentos históricos, dos quais se preocupou Florestan Fernandes como participante direto, são 

retomados de modo mais sistematizado a partir de uma análise sociológica das relações entre as 

instituições universitárias e o meio social brasileiro. 
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os quais o próprio Florestan Fernandes. Embora existissem tais pressões 

conservantistas e as debilidades da sociedade brasileira para sustentar os avanços do 

livre cultivo da ciência e o pensamento crítico sobre o estado de coisas existente 

fossem enormes, a perspectiva da descolonização conduziu Fernandes a um tipo de 

raciocínio que se volta para uma atuação de investigador e intervenção sociológica na 

realidade social mirando a reconstrução do presente e a concretização das 

potencialidades de um futuro mais justo, democrático e igualitário. O passado entrava 

em linha de conta, mas como algo que deveria ser destruído e reconstruído naquilo que 

ele detivesse de valor num novo padrão de organização social, baseado na 

autonomização do desenvolvimento interno, fosse numa sociedade capitalista 

independente ou nos marcos de uma futura transição para o socialismo. Essa maneira 

peculiar de encadear o tempo histórico, estabelecendo os nexos entre presente e 

passado, tendo em vista a construção do futuro, contida na perspectiva anticolonial de 

Florestan Fernandes, bem como nas suas exigências teóricas de reduzir a distância 

entre os momentos da produção do conhecimento e o da aplicação política do saber 

científico, características marcantes de sua sociologia acadêmica, possui afinidades 

bastante íntimas com o estilo socialista de pensamento. A perspectiva anticolonialista 

não foi o único elemento da síntese sociológica de Florestan Fernandes e a ela se 

combinam sua origem humilde, plebéia, sua visão de mundo socialista e sua atitude 

radical-popular diante das aspirações de transformação das condições de existência das 

camadas dominadas e subalternas – transformação essa por ele concebida em termos 

igualitários e de justiça social que ultrapassam os tímidos contornos liberais de 

acomodação das classes médias à mera conquista da cidadania e à defesa simbólica da 

democracia representativa em moldes burgueses. O próximo capítulo será dedicado, 

por isso, a examinar justamente o parâmetro radical-popular e socialista dessa síntese 
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metodológica, teórica, conceitual e aplicada na sociologia acadêmica de Florestan 

Fernandes, tal como esse vínculo ideológico se expressou nas condições concretas da 

formação histórico-social brasileira. 

 

A perspectiva radical-popular e socialista em Florestan Fernandes 

 

 

Os estilos de pensamento se expressam pela forma particular como as 

categorias de tempo e espaço são combinadas nas tentativas de compreensão do mundo 

histórico, conduzindo a diferentes modos de se dar conta da realidade social e de se 

estabelecer as conexões entre o conhecimento então construído e a utilização prática 

do saber resultante. No caso das ciências sociais, a própria estrutura diferencial dos 

conceitos e das categorias de um determinado arcabouço teórico-metodológico é que 

irá dizer, como visto na primeira parte do trabalho, se esse arcabouço se fundamenta 

num estilo de pensamento conservador, liberal ou socialista. Sob esse prisma, outro 

aspecto relevante da perspectiva social de Florestan Fernandes, a operar como 

fundamento de sua síntese teórica, além dos horizontes anticolonialistas agora 

delineados, diz respeito à visão de mundo radical-popular e socialista. Não se trata de 

atribuir nexos diretos entre a escolha politicamente refletida de uma posição de classe 

antagônica à ordem capitalista e a configuração teórica do pensamento sociológico de 

nosso autor, mas de reconhecer a existência de estilos de raciocínio e formas de ver a 

realidade intrinsecamente associados às ideologias e mentalidades utópicas, tais como 

o conservadorismo, o liberalismo, o socialismo, o anticolonialismo etc., os quais, ao 

assumirem feições específicas de acordo com as diversas situações histórico-sociais 

concretas em que se encontram imersos, estariam imbricados na produção intelectual 
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das ciências sociais. O importante a ressaltar é que a influência profunda das 

ideologias no pensamento não seria meramente externa. Ao contrário, seu poder de 

determinação participaria intimamente da própria estruturação e combinação lógicas 

das categorias, dos conceitos e demais aspectos interdependentes, como os métodos e 

técnicas de apreensão do real, que representam um determinado estilo teórico de 

construção de conhecimentos novos sobre o mundo social. É assim que, na sociologia 

de Florestan Fernandes, os vínculos com a ideologia socialista podem ser buscados não 

somente em simples referências a suas temáticas de investigação ou a motivos e 

autores marxistas dispersos em sua produção acadêmica nas citações ou notas de 

rodapé, mas no seu modo próprio de raciocínio, na sua estruturação particular das 

categorias de pensamento e na sua maneira de localizar no tempo histórico os 

acontecimentos que considera relevantes para explicar os fenômenos sociais. Esses 

mesmos vínculos podem também ser buscados em sua forma peculiar de pensar as 

relações entre teoria e prática nas ciências sociais. O objetivo do presente capítulo será, 

portanto, indicar o distanciamento da sociologia de Florestan Fernandes em relação às 

perspectivas conservadoras e liberais existentes nas ciências sociais, mesmo que delas 

tenha recolhido elementos conceituais importantes, reunindo evidências para 

caracterizar suas posições práticas, teóricas e metodológicas como tendo sido 

originadas de uma visão de mundo radical-popular e fortemente inspirada no 

socialismo de orientação marxista. 

Ao ser analisado nesse nível de abstração sociológica, é preciso reconhecer que 

o pensamento teórico de Florestan Fernandes comportaria, em alguma medida, 

aproximações com as perspectivas sociais e políticas do liberalismo, ou com as utopias 

democrático-burguesas, porém tais aproximações teriam sido bastante mediadas, 

mesmo na fase acadêmica da década de 1950, por um reformismo que se inspirava na 
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idéia socialista de transformações profundas da estrutura social por meio de formas 

mais diretas de democracia e participação popular. A esse respeito, por exemplo, uma 

importante questão seria a de saber por que Florestan Fernandes não conseguiu 

integrar, no seu labor acadêmico dos anos 50, sua dupla condição de sociólogo e 

socialista, pois ela ajudaria a explicar as razões de seu reformismo ultrapassar os 

contornos especificamente liberais e alcançar modelos mais radicais de uma 

democracia participativa direta, com amplo envolvimento das camadas populares. As 

explicações do próprio Fernandes convergem sempre para a idéia de que as exigências 

institucionais de construção de uma sociologia científica e a ausência de vínculos 

orgânicos com um vigoroso movimento socialista, inexistente no Brasil (Fernandes, 

1980c: 199), teriam dissociado entre si as figuras do militante e do cientista. Preso aos 

marcos da instituição acadêmica e diante das compressões conservadoras dentro da 

universidade, essa fora a forma alternativa, segundo Fernandes, como ele pôde dar 

vazão a suas aspirações mais profundas de mudança social progressista. Num trecho 

em que se refere à sua produção sociológica antes dos anos 70, ele iria dizer: 

“Não pude ligar a minha condição de socialista com a minha condição de 

sociólogo. Todavia, isso era algo que transcendia às possibilidades de uma 

„sociologia científica‟ que era aceita, pelos donos do poder, em termos de um 

sociologismo positivista mal compreendido. O que importa, no caso, é a 

projeção de minha vontade e o elemento subjetivo intrínseco às intenções que 

transmitia, implícita ou explicitamente, pelas quais enquadrava a sociologia 

dentro de uma posição materialista especificamente engelsiana e a comprometia 

com o confronto com a sociedade – com o desmoronamento da civilização 

industrial capitalista, no que me ligava a Rosa de Luxemburgo de Reforma ou 

revolução? O amplo uso que fiz de Mannheim sugerem as fronteiras não 

declaradas de um inconformismo que incorporei à sociologia (e que, portanto, 

nunca foi externo àquilo que poderia designar como a minha prática 

sociológica)” (Fernandes, 1980c: 141). 

 

O seu reformismo seria mais de inspiração socialista do que propriamente 

liberal, no que ele lhe impunha de uma esperança futura de superação da “civilização 

industrial capitalista”. Além disso, a invocação de Mannheim indica um peculiar modo 
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de combinação das perspectivas do liberalismo e do socialismo, em que a necessidade 

de estimular os processos educacionais tendentes a prepararem o indivíduo para a 

participação democrática direta e autônoma revela uma crítica contundente das 

limitações da democracia representativa meramente formal. No contexto da sociedade 

brasileira, para Florestan Fernandes, isso significava mais especificamente educação 

das camadas populares, como se depreende da leitura da terceira parte de seu artigo 

“Existe uma crise da democracia no Brasil?” (Fernandes, 1979d[1954]: 108-14). O 

“liberalismo” de Florestan Fernandes, portanto, se pautava pela perspectiva de uma 

ampla socialização e democratização dos direitos e da justiça social inerentes à 

sociedade de classes pela mobilização autônoma das camadas populares. Essa 

concepção não seria apenas a de um liberal, ou mesmo a de um liberalismo radical, e 

sim a de um socialista que incorporou determinadas reivindicações do pensamento 

político liberal. Nesse sentido, a identificação integral com os mores sagrados da 

ordem social competitiva ou liberal-burguesa inexistiria em sua reflexão sociológica, 

tendo constituído apenas um horizonte político momentâneo e acessório de seu 

pensamento teórico, exclusivo de um contexto histórico em que as reformas da 

burguesia pareciam contribuir, minimamente, para a universalização e democratização 

dos direitos de cidadania e das garantias sociais. Seu pensamento teórico refletiria, ao 

contrário, uma combinação de categorias, conceitos, de métodos, técnicas de raciocínio 

e de formas de conceber as ligações entre teoria e transformação prática do real, muito 

mais semelhante a uma perspectiva de mundo socialista, a qual passa, portanto, a ser 

de grande relevância para compreender os pressupostos epistemológicos de sua síntese 

nas ciências sociais. Se Florestan Fernandes detinha algum grau de consciência dos 

liames entre sua sociologia e a visão de mundo socialista não seria uma questão 
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essencial do referencial teórico assumido neste trabalho
56

, porém o que se faz mais 

relevante, no âmbito de uma investigação sociológica do conhecimento, é desvendar os 

aspectos inconscientes dos determinantes sociais, políticos e ideológicos das idéias 

elaboradas por dados grupos ou indivíduos. Seria necessário, portanto, evidenciar 

como, sócio-logicamente, o pensamento teórico de Florestan Fernandes se caracteriza 

a partir de uma forma de ver o mundo tipicamente socialista e como a própria 

configuração de suas categorias sociológicas gerais expressam divergências e 

oposições com outros estilos de raciocínio, em especial os de caráter conservador e 

liberal-burguês, por serem antitéticos ao socialismo, presentes em diferentes momentos 

do contexto intelectual brasileiro. Em termos da estruturação lógica da sociologia de 

Florestan Fernandes, essa tarefa será realizada na próxima parte do trabalho. Agora, 

porém, será suficiente fornecer as indicações históricas dos horizontes socialistas do 

sociólogo paulistano então presentes na formação social brasileira. 

 A condição marginal de Florestan Fernandes não seria apenas geográfica, a de 

um cientista social situado na periferia do sistema capitalista, mas também social e 

política, ao mesmo tempo caracterizada por sua origem plebéia e pelas convicções 

socialistas. A esse respeito, o historiador Carlos Guilherme Mota iria se referir a 

Florestan Fernandes como “alguém que soube elaborar sua condição periférica, tanto 
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 Tudo leva a crer que Florestan Fernandes possuía uma consciência bastante nítida das raízes 

ideológicas de sua própria reflexão sociológica. Afirmações contidas em escritos da década de 1950, 

como a sugestão de que os conhecimentos produzidos pelas ciências sociais poderiam fundamentar 

dadas concepções de mundo, a exemplo do liberalismo ou socialismo (Fernandes, 1980c[1958]: 74), são 

capazes de fornecer evidência à hipótese de que uma de suas intenções foi “ligar o trabalho na 

investigação na sociologia ao processo de construção de um pensamento socialista no Brasil” 

(Fernandes, 1980b: 20). De igual forma, seu vivo interesse pela sociologia do conhecimento o havia 

tornado bastante sensível à percepção dos determinantes políticos e ideológicos das teorizações nas 

próprias ciências sociais. Sua leitura de Mannheim, por exemplo, remonta a seu período de aluno do 

curso de ciências sociais da Faculdade de Filosofia da USP em 1941 (Fernandes, 1990a: 18-9) e esse 

autor fora decisivo no despertar de sua atenção para “os problemas da sociologia do conhecimento” 

(Fernandes¸ 1978a: 19). É provável, portanto, que Fernandes tenha se questionado diversas vezes sobre 

a presença de sua perspectiva socialista no labor teórico de sua sociologia acadêmica. Esse problema da 

consciência ou não das raízes socialistas de sua sociologia acadêmica será abordado no último capítulo 

da presente parte do trabalho. 
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geográfica como política e socialmente, misturando sua biografia e sua 

responsabilidade enquanto pesquisador” (Mota, 1998: 13), ao voltar-se para o exame 

dos principais dilemas da sociedade brasileira. Esse mesmo autor iria traçar uma 

imagem viva e marcante do “radicalismo plebeu” de Florestan Fernandes enfatizando 

que sua perspectiva social vinha “de baixo” e, em seguida, apontando as conseqüências 

de tal origem ideológica de seu pensamento para a crítica penetrante, objetiva e 

desmistificadora do modelo autocrático e antidemocrático em que se funda a 

organização do conjunto da sociedade brasileira: 

“[...] Florestan não foi operário nem muito menos detentor de meios de 

produção ou de propriedades, não integrando portanto nenhuma das chamadas 

classes fundamentais. Não foi filho ou neto de oligarcas, não se beneficiou de 

bolsas ou apoio de fundações nacionais ou internacionais, nem proveio 

tampouco de família de profissionais liberais, ou do estamento burocrático e/ou 

militar, como a maior parcela de seus colegas e discípulos. 

[...] Ele se caracterizava às vezes por um curioso comportamento sans-culotte, e 

sua mentalidade situava-se nessa região brumosa entre os horizontes mentais da 

pequena burguesia urbana e os do proletariado; mas não era nem um nem outro. 

Como se sabe, fez de tudo para sobreviver, desde ajudante de alfaiate até 

garçom, e nessa condição de outsider [...] cultivou um ângulo muito estratégico 

para observar a vida dos estamentos senhoriais e burocráticos, bem como as 

variações das frações de classe média da qual ele acabou por fazer parte. 

[...] seu olhar vinha „de baixo‟ e por essa razão pôde – como Jean-Jacques 

Rousseau, em seu tempo – detectar as bases em que se assenta o modelo 

autocrático em toda sua dimensão social, com as heranças pesadas de um 

remanescente passado estamental-escravista, no plano das relações sociais e na 

esfera dos quadros mentais.  Grande amigo de seus amigos, e imbuído de um 

forte sentido de fraternidade autêntica (penso no sentido específico que a esse 

termo se dava em 1793, na França), mais de uma vez pude testemunhar seu 

estilo agreste, direto, meio sans-culotte, meio jacobino, rousseauniano. Em 

contrapartida, esmerava-se na empostação do personagem radical de combate 

que criou, aparentemente desagradável quando se defrontava com opositores 

demasiado conservadores, intransigentes ou reacionários” (Mota, 1998: 13-5). 

 

 A atitude plebéia de Florestan Fernandes iria se expressar tanto no modo 

exigente como encarava suas tarefas acadêmicas de sociólogo profissional, como 

também nos instrumentos teóricos e metodológicos que procurou criar, construir e 

refinar em suas pesquisas de caráter histórico-sociológico sobre a realidade brasileira. 
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Partindo de uma comparação entre as histórias de vida do índio bororo Tiago Marques 

Aipobureu e Florestan Fernandes, ambos à sua maneira exemplos de personalidades 

marginais
57

, Gabriel Cohn procura sugerir que a “posição [...] fundamentalmente 

plebéia perante o mundo” do mestre de sociologia da USP foi dinamizada como uma 

forma de levar até às últimas conseqüências a superação dos obstáculos e barreiras 

existentes no universo de sua simultânea ascensão acadêmica e social, como uma 

maneira de conquistar “no pensamento e na ação tudo o que o novo mundo social lhe 

sonegava” (Cohn, 2005: 247) – algo que, por sua vez, iria se refletir na própria 

estrutura conceitual do raciocínio científico do autor de Fundamentos empíricos da 

explicação sociológica. De igual modo, essa visão interpretativa da origem de 

Florestan Fernandes nas camadas populares e subalternas pode ser compreendida como 

a fonte de sua valorização radical, intransigente, enérgica e sem concessões a si mesmo 

e aos outros, seus antigos colegas, assistentes e alunos, dos papéis institucionais e 

políticos que teria a desempenhar na qualidade de um sociólogo comprometido com as 
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 Na condição de aluno pós-graduado da Escola Livre de Sociologia e Política em 1945, Florestan 

Fernandes escreveu para o Seminário sobre os índios do Brasil, disciplina sob a coordenação de Herbert 

Baldus, o artigo “Tiago Marques Aipobureu: um bororo marginal”. Tiago Marques seria um caso típico 

de personalidade marginal, dividido entre duas culturas, incapaz de integrar-se satisfatoriamente a uma 

delas e situando-se nas fronteiras de dois padrões de civilização, pois fora educado, durante sua infância, 

adolescência e começo da vida adulta, no mundo dos brancos e, ao tentar voltar para sua tribo, passou a 

sentir-se e ser visto como estranho na própria sociedade bororo. O indivíduo marginal tem, portanto, que 

procurar ajustar-se entre dois padrões incompatíveis de conduta. Florestan Fernandes também se 

enquadraria nessa definição de personalidade marginal ou desenraizada, tal como ela foi formulada a 

partir dos trabalhos de Robert E. Park e seu discípulo Everett Stonequist no contexto acadêmico de 

produção intelectual da “escola sociológica de Chicago”: o homem marginal é o “indivíduo que por 

meio de migração, educação, casamento ou outras influências deixa um grupo social ou cultura, sem 

realizar um ajustamento satisfatório a outro, encontrando-se à margem de ambos e não estando 

integrado em nenhum” (Stonequist apud Fernandes, 1975a: 84). Por meio da educação, Florestan 

Fernandes ascende socialmente e conquista a posição de classe média, mas permanece ligado emocional 

e politicamente ao seu estrato social de origem. Apesar da ascensão social, essa identificação não se 

quebra e os depoimentos sobre a escolha de suas posições políticas socialistas, mesmo depois de muitos 

anos após conquistar a posição de professor universitário, aludem à sua origem humilde: “Tive uma 

origem modesta, que me prendeu emocional e racionalmente a uma situação de origem que não é a 

minha situação atual” (Fernandes, 1987: 316); “Imaginariamente, mantive-me como um intelectual 

orgânico dos oprimidos e dos trabalhadores, onde se lançam as raízes psicológicas mais profundas de 

minhas origens” (Fernandes, 1989f: 8); ou, ainda, em entrevista para a revista Teoria & Debate, 

concedida a Paulo de Tarso Venceslau, iria dizer: “De qualquer forma, acho que a coisa mais difícil que 

fiz foi permanecer fiel à minha classe de origem” (Fernandes, 2008[1991]: 15). 
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mudanças socialmente progressistas e democráticas. Florestan Fernandes não se deixa 

dilacerar, ao contrário da personagem-objeto de seu estudo em 1945, o índio bororo 

Tiago Marques Aipobureu, pela sua condição marginal e dela soube tirar proveito 

intelectual, encarando o mundo sob uma óptica radical-popular e anticonservadora, 

diametralmente oposta à das elites políticas, culturais e econômicas. É por isso que 

Gabriel Cohn afirma que, da história de vida de Tiago Marques, o sociólogo e 

socialista Florestan Fernandes iria retirar, como suportes de sua batalha para uma 

completa inserção acadêmica e institucional na Universidade de São Paulo e da defesa 

das concepções dos múltiplos papéis de cientista social a serem por ele mesmo 

desempenhados, uma advertência, um desafio e um programa de trabalho que iriam se 

expressar mais tarde nos resultados de suas pesquisas macrossociológicas sobre a 

história brasileira: 

“A advertência seria contra qualquer incorporação autocomplacente das 

vicissitudes da própria biografia na conduta efetiva na vida; o desafio consistiria 

em dinamizar (para usar um dos seus termos prediletos), em preencher 

criativamente de energia as formas de percepção do mundo e as alternativas de 

ação que sua experiência própria iria descortinando; o programa de trabalho, 

finalmente, se traduziria na resolução de, confrontado com alternativas que se 

apresentassem como exclusivas e que poderiam paralisá-lo na escolha desse ou 

daquele papel a ser desempenhado, optar sempre por preencher a ambos, 

saturando-os (outro termo predileto seu) com seus significados próprios. 

Nenhuma concessão ao refluxo à subjetividade, pois, mas busca insaciável de 

aprendizado e de sentido para a ação em tudo que o mundo lá fora oferecesse. 

Uma posição, em suma, fundamentalmente plebéia perante o mundo: enérgica, 

intransigente, sobretudo insaciável no empenho em apreender (outro dos seus 

termos) no pensamento e na ação tudo o que o novo mundo social lhe sonegava. 

Por detrás disso está aquilo que dará a marca distintiva ao trabalho de Florestan: 

é nesses mesmos termos que ele conseguiria organizar, mais uma vez, de modo 

criativo, enérgico e voltado para a saturação dos conteúdos, a sua percepção 

sociológica e histórica do mundo, também nas grandes análises em nível macro 

a que dedicaria sua obra madura. Tudo isso no contexto biográfico da contínua 

busca de „saturar de sentido‟ os „papéis‟ que identificava como constitutivos do 

seu trabalho, expressos com inteira nitidez e com clara indicação da sua 

intrincada rede de relações na abertura de escrito de 1954, sobre relações 
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culturais entre o Brasil e a Europa
58

, ao se apresentar como «um brasileiro que é 

sociólogo por profissão e socialista por convicções políticas»” (Cohn, 2005: 

247). 

 

 O essencial a ser retido nessas sugestões de Gabriel Cohn é o argumento de que 

a “visão socialmente condicionada” de Florestan Fernandes iria participar diretamente 

de seu “programa de trabalho” ou projeto teórico, sob uma “peculiar modalidade de 

absorção e criação conceitual” (Cohn, 2005: 247). Embora a intenção de Cohn não 

tenha sido a de identificar a modalidade de construção conceitual particular de 

Florestan Fernandes com uma visão de mundo socialista, a forma como irá caracterizar 

a própria perspectiva teórica de Fernandes, em contraste com as formulações mais 

elaboradas do pensamento conservador no Brasil (Gilberto Freyre), se aproxima 

bastante dos propósitos aqui perseguidos de reconstrução das categorias metodológicas 

da obra científica objeto da presente análise
59

. De fato, a rápida reconstrução que fez 

Cohn do labor conceitual de Florestan Fernandes se assemelha aos traços gerais com 

que Karl Mannheim pôde estruturar seus tipos-ideais da ideologia, da mentalidade 

utópica ou do estilo de pensamento socialistas. Seria útil, portanto, recuperar alguns 

elementos da reconstrução de Cohn para evidenciar os vínculos da sociologia de 

Florestan Fernandes com formas especificamente socialistas de reflexão sobre o 

                                                 
58

 O texto a que se refere Cohn se intitula “Relações culturais entre o Brasil e a Europa” e, nele, 

Florestan Fernandes inicia com uma advertência e esclarecimento ao seu público, pois o artigo resultou 

de uma comunicação redigida para o Congresso Internacional de Escritores (realizado em São Paulo de 

9 a 15 de agosto de 1954), a respeito do tríplice ponto de vista a partir do qual iria discorrer sobre o tema 

que lhe fora indicado: “O presente tema terá que sofrer, naturalmente, uma tríplice restrição. Seria 

melhor admitir, desde o princípio, que ele será desenvolvido por um brasileiro, que é sociólogo por 

profissão e socialista por convicções políticas” (Fernandes, 1979d: 165) (grifos meus). O referido 

texto pode ser consultado atualmente como capítulo quinto da segunda edição de Mudanças sociais no 

Brasil, op. cit., 1979. 
59

 Na dissertação de mestrado por mim defendida em 2004, procurei sugerir uma linha de investigação 

da sociologia de Florestan Fernandes a partir dos parâmetros de sua visão de mundo radical-popular e 

socialista. Nesse sentido, esta tese de doutorado representa um aprofundamento teórico da orientação já 

estabelecida na referida dissertação de mestrado, por intermédio do exame das pesquisas acadêmicas 

anteriores sobre a obra e a trajetória intelectuais de Florestan Fernandes. A esse respeito, ver Diogo 

Valença de Azevedo Costa, Florestan Fernandes em questão: um estudo sobre as interpretações de sua 

sociologia, op. cit., 2004. 
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mundo histórico e social. Nesse movimento comparativo, apontar o afastamento de 

Fernandes em relação à mentalidade liberal-burguesa, da qual ele apenas se limitou a 

selecionar algumas de suas posições mais radicais, progressistas e democráticas, 

constituiria uma maneira de evidenciar as origens socialistas de sua sociologia ou de 

problematizar e relativizar a tese de sua identificação ideológica profunda com a 

ordem social competitiva. Em oposição a um modo conservantista de ver a realidade, o 

qual tende a situar as coisas no terreno concreto, empírico e imediato da observação e 

da experimentação prática cotidianas, associado ao interesse cognitivo e volitivo de 

explicar o mundo tal como ele se apresenta em rejeição às alternativas de mudança 

propostas pelas forças sociais progressistas e/ou revolucionárias, Florestan Fernandes 

sempre procurou enxergar no momento presente as possibilidades de transformação 

radical ou alterações profundas, estruturais, das situações de desigualdade e injustiça 

na sociedade. Gabriel Cohn apreende com vigor essa dimensão essencial do 

pensamento de Florestan Fernandes ao situá-lo em relação à figura intelectual mais 

representativa do pensamento conservador brasileiro, Gilberto Freyre, revelando suas 

opostas maneiras de encadear presente, passado e futuro. Importante seria frisar que a 

oposição ao pensamento conservador no Brasil significava, para Fernandes, um 

afastamento em relação ao liberalismo, já que ambos estavam nitidamente 

entrelaçados, permitindo-se falar de uma posição “liberal-conservadora” (Fernandes, 

1980c: 222-3). Nas palavras de Cohn, percebe-se bem a forma pela qual Fernandes 

costumava proceder à reconstrução do passado histórico: 

“Esse mestre da reconstrução histórica [Florestan Fernandes] vê o passado não 

como um fluxo, mas como um campo de oportunidades que numa configuração 

determinada se abriam à ação racional e consciente dos homens, assim como o 

presente é um campo de forças em pugna pela dinamização e efetivação de 

tendências estruturais, e o futuro é um conjunto de possibilidades suscetíveis, 

em grau que compete à análise avaliar, de intervenção com base nas condições 

presentes. Sobretudo, a referência ao passado jamais é feita nos termos de um 
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jogo da memória (como em Gilberto Freyre, seu grande antípoda): é muito mais 

um inventário de obstáculos na construção do presente e na projeção para o 

futuro” (Cohn, 2005: 247-8). 

 

Na formação intelectual brasileira, Florestan Fernandes e Gilberto Freyre 

representam dois estilos antagônicos de pensamento, que se expressam em maneiras 

radicalmente opostas de lidar com o tempo histórico na reconstituição do passado, na 

interpretação do presente e projeção do futuro. Em relação ao pensamento 

conservador, seria bastante simples estabelecer o contraste representado por Florestan 

Fernandes. Essa tarefa se torna mais difícil no que se refere ao liberalismo como estilo 

social de pensamento, já que elementos liberais são incorporados por Fernandes em 

suas reflexões sociológicas. Para tanto, seria útil uma recuperação das próprias origens 

históricas da mentalidade liberal-burguesa. As diferentes formas de trabalhar as 

categorias abstratas de tempo e espaço, como já assinalou Karl Mannheim em seu 

ensaio sobre o conservantismo clássico na Alemanha do século XIX, expressam 

distintos estilos de pensamento, divergentes e antagônicos entre si. Nesses termos, por 

exemplo, ele opõe a noção conservantista de tempo, como um mero prolongamento do 

passado sobre o presente, à posição progressista, liberal-revolucionária, de refletir 

sobre o futuro como a realização de uma norma ideal, formulada com fundamentos em 

uma razão supra-histórica, válida para todas as épocas e contextos sociais, tendente a 

tornar o presente mais justo a partir da aceitação do princípio abstrato da igualdade 

entre todos os homens. A reação conservadora, de que trata Mannheim, emerge 

justamente no período pós-Revolução Francesa como uma resposta negativa à 

ascensão da burguesia, voltada contra seus ideais liberal-revolucionários baseados 

numa natureza humana universal, eterna e imutável. Se, antes, o que justificava as 

desigualdades entre nobres, servos e a burguesia ainda em emergência no período 

feudal era o respeito às tradições históricas de um povo (elemento que será enfatizado 
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no século XIX pelo historicismo conservador), a razão absoluta e a-histórica do 

Iluminismo iria condenar os privilégios estamentais a partir dos princípios e direitos 

universais da humanidade, válidos em quaisquer épocas, lugares e para todos os 

cidadãos, não importando suas origens de classe ou suas convicções políticas e 

religiosas. Essa humanidade, no entanto, era um ente abstrato e uma norma ideal a ser 

perseguida, à maneira de um modelo de adequação do presente aos princípios racionais 

de organização social, mas não refletia as contradições reais da sociedade burguesa e 

sua divisão geral entre exploradores e explorados ou, mais precisamente, entre a nova 

classe dominante dos capitalistas em consolidação e as classes trabalhadoras 

assalariadas, o proletariado industrial moderno. Como escreve Friedrich Engels na 

introdução de seu Anti-Dühring, os racionalistas de mentalidade liberal-revolucionária, 

na qualidade de “representantes da burguesia”, não se percebiam como representantes 

de uma única classe e, sim, de “toda humanidade sofredora” (Engels, 1979: 18). Isso 

explicaria a tendência generalizadora do pensamento liberal-burguês (expressa numa 

completa simetria entre passado, presente e futuro, conforme as leis estáticas e 

imutáveis da física newtoniana) e, ao mesmo tempo, sua impossibilidade de perceber 

as origens ideológicas, de classe, da modalidade de saber produzido pelas ciências 

sociais. O liberalismo pretendia eliminar todos os resíduos irracionais do pensamento, 

ou seja, tudo aquilo que estivesse relacionado ao “impulso volitivo” e à “valoração” 

proveniente da inserção social em grupos de interesses (religiosos, partidos, classes, 

comunidades nacionais ou de vários outros tipos). A uniformidade da razão seria capaz 

de eliminar as diferenças resultantes de origens sociais as mais diversas, possibilitando 

a edificação de um saber neutro e objetivo sobre o mundo histórico. Por isso, afirmaria 

Karl Mannheim que o liberalismo, como estilo social de pensamento, “defende que a 

valoração pode ser em princípio separada da teoria, recusando do exterior a reconhecer 
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a existência do fenômeno situacionalmente determinado, de um pensamento que 

contém, por definição, e inseparavelmente, elementos irracionais introduzidos na sua 

própria textura” (Mannheim, s. d.: 39; 1964: 217). A expressão máxima dessa recusa 

em reconhecer a existência de um vínculo indissolúvel entre fato e valor, entre o 

pensamento e suas determinações existenciais, no âmbito específico das ciências 

sociais, é o positivismo sociológico. Associar Florestan Fernandes a esse estilo de 

pensamento, de matriz racionalista liberal-burguesa, apenas seria possível se fosse 

demonstrado que, em sua concepção de ciência sociológica, o conhecimento pudesse 

ser representado como a busca de leis ou modelos gerais que, pairando acima das 

influências determinantes das classes, dos grupos e demais categorias sociais, seriam 

capazes de orientar a harmonização dos elementos constitutivos da sociedade e garantir 

seu modo de organização racional. Ora, seria justamente essa característica uma das 

mais difíceis de encontrar num exame direto dos ensaios teóricos e metodológicos de 

Florestan Fernandes, podendo ser aceita dentro de certos limites e como constatação, 

no máximo, da ínfima possibilidade, por ele mesmo identificada e posteriormente 

elaborada, de existir uma pequena área de consenso na sociologia que estivesse mais 

ou menos livre dos influxos dos interesses e das perspectivas dos grupos ou classes 

sociais (Fernandes, 1976b[1947]: 416-7). As próprias leis gerais deteriam de acordo 

com Florestan Fernandes (1976b[1957]: 16-7), devido às descontinuidades dos 

sistemas sociais, um campo de validade bastante tênue na sociologia e uma área de 

consenso bastante precária entre os especialistas pertencentes a diferentes tradições 

teóricas e metodológicas. Na sua visão, a maior parcela dos conhecimentos 

sociológicos não podia escapar a suas origens ideológicas e implicações classistas, 

cabendo ao desenvolvimento posterior da disciplina a tarefa de sistematizar 

conceitualmente essas conquistas parciais alcançadas por pesquisadores trabalhando 
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sob as mais diversas perspectivas de diferentes categorias sociais. Isso leva a crer que 

as afinidades entre o racionalismo burguês e a sociologia de Florestan Fernandes se 

expressavam apenas numa das dimensões de seu pensamento teórico, o campo da 

sociologia sistemática, que cuidava da conceituação geral, enquanto nos outros 

campos – das sociologias comparada, diferencial ou teórica, descritiva e aplicada – a 

influência da perspectiva liberal decairia acentuadamente, sendo quase nula nas áreas 

da sociologia aplicada e da sociologia diferencial. A sociologia de Florestan Fernandes 

não poderia, portanto, ser caracterizada em bloco como racionalista, cientificista ou 

reformista liberal-burguesa.  

Alguns autores têm, contudo, procurado insistir sobre a idéia da desvinculação 

de Florestan Fernandes em relação às perspectivas dos grupos sociais (Garcia, 1997; 

Romão, 2003; Rodrigues, 2006). Na década de 1950, sua concepção de ciência estaria 

pautada pela exigência de transcender as posições particulares de classe que 

impediriam, sem distinção, tratando-se da burguesia, dos trabalhadores, dos setores 

médios ou de quaisquer outros grupos, a obtenção do conhecimento da situação total 

em sua promessa de fornecer as bases para uma intervenção racional, científica, sobre 

a realidade. Excessivamente preocupados em destacar a dimensão acadêmica de 

Florestan Fernandes, posicionando-o no pólo do campo intelectual que procurava 

legitimar o saber científico em oposição a outras formas de conhecimento, vinculados 

aos pontos de vista dos grupos ou classes, de senso-comum, folclórico, literário, 

ensaístico, partidário, filosófico etc., esqueceram de mencionar que, para o antigo 

regente da Cadeira de Sociologia I na USP, a própria ciência social constituía uma 

parte integrante dos processos sociais ou poderia ser analisada como uma instituição 

social (Fernandes, 1974[1946]: 241; 1978c[1953]: 267-8). A origem da ciência social 

remonta, portanto, às concepções de mundo dos grupos sociais então caracterizadas 
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como dimensões culturais específicas da moderna civilização ocidental (Fernandes, 

1976b[1958]: 274). Posteriormente, a ciência social pôde se afirmar aos poucos como 

atividade intelectual especializada ou diferenciada (Fernandes, 1976b: 274), mas suas 

raízes históricas múltiplas estariam nas concepções de mundo dos diversos grupos 

sociais ou correntes de opinião da época moderna (liberalismo, conservantismo e 

socialismo), emergentes na Europa a partir de fins do século XVIII. Mesmo após sua 

consolidação como saber científico-positivo, a sociologia e as outras ciências sociais 

não deixariam de sofrer as pressões da sociedade ou de receber os influxos e 

interferências dos horizontes de classe, políticos, ideológicos, culturais, nacionais e 

religiosos, atuantes no universo teórico-conceitual do sujeito-investigador. Ao 

contrário, uma larga margem de conhecimento sociológico deteria dimensões de classe 

ou ideológicas específicas, burguesas, conservantistas ou socialistas (Fernandes, 

1976b[1947]: 418-20). De acordo com Fernandes, isso era inevitável ocorrer e, a seu 

ver, seria enriquecedor para a Sociologia que assim o fosse, dado que determinadas 

problematizações sobre o mundo social só poderiam ser colocadas a partir das 

perspectivas particulares de certas classes sociais (Fernandes, 1980a: 27-8). Em última 

análise, o que se poderia intentar seria apenas uma síntese ou sistematização teórica, 

conceitual e metodológica ex post dessas diferentes perspectivas sociológicas 

ideológica e culturalmente condicionadas. Nada disso, entretanto, lembraria a solução 

positivista (racionalista ou liberal-burguesa) de uma separação radical entre sujeito e 

objeto, entre os dados de fato e os valores perseguidos pelos grupos sociais, com seu 

conseqüente mito de uma razão científica, absoluta e objetiva, pairando acima dos 

antagonismos entre as classes e imunes a seus horizontes ideológicos e utópicos. 

Não seria verdade, portanto, que em Florestan Fernandes predominasse uma 

concepção positivista, racionalista e puramente objetivista de sociologia, segundo a 
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qual o sujeito-investigador estaria situado acima dos conflitos entre as classes sociais e 

fosse neutro em relação às ideologias políticas. Assim, a sua interpretação do 

surgimento das ciências sociais na Europa da transição do século XVIII ao XIX tem 

por base a focalização das correntes de opinião vinculadas aos diversos grupos sociais, 

liberais, conservadoras e socialistas. “Conservadores, reformistas ou revolucionários, 

aspiravam fazer do conhecimento sociológico um instrumento da ação” (Fernandes, 

1976b[1958]: 274). Sua visão mais exata seria a de que, posteriormente transformada 

em saber científico-positivo sobre a realidade, a Sociologia se tornaria, em alguma 

medida, autônoma e independente dos interesses e perspectivas das classes sociais, 

mas a sua soberania de pensamento não poderia ser completa e absoluta devido à 

presença constante, na sua própria base de construção intelectual, da influência das 

ideologias políticas em antagonismo irreconciliável. “É certo que o sociólogo não pode 

nem deve escapar à sina de todo ser humano, envolvendo-se ideologicamente nas lutas 

por interesses e valores sociais que regulam a dinâmica das sociedades” (Fernandes, 

1976c[1962]: 83-4). Se Fernandes acreditava na possibilidade de controlar e superar 

até certo ponto as interferências das posições de classe e da valoração ideológica nas 

investigações do cientista social, sendo uma de suas incumbências a de resguardar a 

responsabilidade moral do homem de ciência em produzir um conhecimento objetivo 

sobre a sociedade (Fernandes, 1976c[1962]: 84), seria uma extrapolação de seu 

raciocínio pensar que ele tenha sugerido uma autonomia total da sociologia em face de 

seus determinantes sociais, culturais e históricos. Essa visão lhe foi atribuída por 

alguns de seus intérpretes, mas não condiz com várias de suas posições assumidas na 

década de 1950, as quais expressam mais a tentativa de uma síntese teórica na 

Sociologia ancorada nas perspectivas dos grupos sociais anticonservantistas, 

progressistas e potencialmente revolucionários (setores radicais da classe média, 
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pequena-burguesia, trabalhadores etc.) do que a impossível neutralidade e 

transcendência diante dos interesses contraditórios e antagônicos das classes. A esse 

respeito, seria oportuno lembrar a frase de Hans Freyer tantas vezes citada por 

Florestan Fernandes, “só quem quer algo socialmente vê algo sociologicamente” 

(Freyer apud Fernandes, 1976b: 114 e 340), cujo significado enfatizava a íntima 

presença de aspirações e valores sociais no seio do saber sociológico. Embora 

Fernandes aponte as insuficiências das concepções de Freyer quanto à utilização 

pragmática da sociologia em processos de intervenção racional na realidade 

(Fernandes, 1976b: 113-7), dele irá reter, como também de Marx e Mannheim, essa 

idéia de que o conhecimento científico é uma forma de autoconsciência integrada ao 

sistema social e não uma dimensão outra, externa, situada acima da sociedade. A 

sociologia se desenvolveria, portanto, não pela eliminação dos horizontes ideológicos 

de classe, algo, segundo Florestan Fernandes, impossível de ser alcançado, mas pela 

possibilidade de controlar e superar as distintas posições relativistas dos grupos 

sociais. Em suma, a produção de um conhecimento objetivo sobre o mundo social não 

seria apenas uma função do domínio dos métodos, técnicas e instrumental 

sociológicos, mas fundamentalmente um processo de síntese das visões de mundo dos 

grupos ou categorias sociais em confronto no cenário histórico. Em outras palavras, o 

conhecimento objetivo sobre o mundo social seria uma função dos processos sociais e 

não um tipo de saber situado acima dos grupos, classes e demais categorias da 

sociedade. Como será visto mais adiante, Florestan Fernandes tendia a aproximar a 

síntese mais completa de uma dada situação histórica às perspectivas dos grupos 

sociais anticonservantistas, progressistas e revolucionários.  

A julgar por algumas anotações encontradas em seu arquivo particular, 

Florestan Fernandes se voltou com especial ênfase para o problema das relações entre 
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a sociologia e as classes sociais. A reprodução dessas notas, as quais coincidem com 

suas formulações teóricas de fins da década de 1940 e anos 50, irá esclarecer o sentido 

exato de suas posições, expressas não pela eliminação das determinações ideológicas 

do conhecimento sociológico, mas pelo esforço de auto-reconhecimento das 

inclinações classistas e controle adequado de suas limitações e potencialidades 

metodológicas. Embora, para Fernandes, a sociologia não seja a “ciência de uma 

classe”, sendo ciência ela é parte integrante dos processos sociais e, por isso, seria um 

contra-senso pensar em sua completa desvinculação dos horizontes ideológicos dos 

grupos que formam a sociedade. A visão de Florestan Fernandes, a esse respeito, não 

se pautava por afirmações categóricas quanto à negação do caráter socialmente 

determinado de sua própria disciplina especializada, mas oscilava entre considerar a 

sociologia uma ciência “acima das classes”, posição conseqüente com sua inserção 

institucional na academia e com as correlatas exigências de produção de um saber o 

mais objetivo possível sobre a realidade, e caracterizá-la como uma ciência com 

vínculos ideológicos indissolúveis de classe, representação essa mais condizente com a 

crítica socialista da produção de conhecimentos sobre o mundo histórico-social, a qual 

se preocupou em demonstrar as raízes da dominação burguesa em múltiplas 

explicações teóricas tidas como neutras e objetivas sobre a sociedade. Essa tensão 

criativa de seu pensamento, responsável pelos seus esforços de sistematização 

metodológica dos diferentes modelos de explicação na sociologia e nas ciências 

sociais, pode ser observada na passagem a seguir, que reproduz as anotações 

manuscritas encontradas em seu acervo particular: 

“Condições em que emerge a sociologia  delimitação do caráter funcional da 

sociologia: como e por que nasce a sociologia. 

Daí um problema: em virtude dessas condições, já que a sociologia nasce para 

responder a certas necessidades, ela não será sempre uma expressão da situação que 

a processou? Em outras palavras, a sociologia estaria condenada a levar em seu 
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bojo a eterna insuficiência da ideologia etc.  que a criou [citar: Freyer; entretanto, 

consiste em uma interpretação estreita: é preciso não confundir os motivos que 

conduzem ao aparecimento de um certo produto cultural com o próprio produto 

cultural]. A sociologia é uma ciência, e como tal ela corresponde à dupla 

necessidade de estender o método de investigação científica a certas esferas da 

realidade ainda não encaradas cientificamente e de aplicar o tipo de tratamento 

científico dos problemas ao reino social. Mas, por isso mesmo, ela não se confunde 

e não se absorve pelas duas necessidades, que se colocam diante da sociologia 

como etapas de sua própria autorealização ou de seu desenvolvimento. 

Em vista disso: nenhuma dúvida quanto à natureza do método sociológico: 

método científico, que fornece um aparato teórico e conceptual que penetra a 

perspectiva do sujeito, apesar de sua posição social. Esta fornece limitações; mas 

não pode impedir que isto não aconteça. Como ciência, a sociologia não é a ciência 

de uma classe: pode ser manejada igualmente por representantes de ambas as 

classes e exemplos históricos mostram que com relativa eficiência. As limitações 

apresentam-se na seleção dos “focos” de interesse teórico e aparato conceptual; nas 

conseqüências ou sentido da aplicação. 

 Contudo: que afetam profundamente a natureza da esfera realmente científica do 

conhecimento obtido. 

Mas, as contribuições têm igualmente um teor positivo: correspondem ao 

alargamento das esferas do conhecimento científico sobre a sociedade. 

Corolário: Esta explanação indica que a sociologia enquanto ciência transcende 

aos limites de classes da sociedade capitalista ocidental que a engendrou. Mas, 

como parte do horizonte mental [ou da perspectiva social do sujeito] integra-se à 

situação históricosocial investigada, como parte dinâmica da esfera autocognitiva 

do processo social, e do seu autoreconhecimento [ou do seu autoconhecimento]. O 

reconhecimento dessa inserção histórica do conhecimento sociológico age como 

um meio de controle e superação do relativismo do mesmo, atuando no sentido de 

imprimir um desenvolvimento autosuficiente ao mesmo (interpretação da teoria 

sociológica como conseqüência de contribuições parciais etc.). 

Em resumo: a discussão das condições de origem e desenvolvimento da 

sociologia mostra que o conhecimento sociológico da realidade social, à medida 

que e enquanto ciência, transcende as causas sociais que o motivaram, embora os 

fatores do condicionamento humano atuem de modo reconhecido no processo de 

captação [elaboração] do mesmo. Nesse sentido, embora a sociologia não seja em si 

mesma uma ciência de classe, certas esferas da teoria sociológica tendem a revelar 

inclinações classistas. A análise mostra, porém, que tais inclinações apanham todas 

as classes de nossa sociedade (esfera de interesses, aparato conceptual, etc.). E, 

como medida de autodefesa e autoconservação, a própria sociologia desenvolve 

mecanismos de reconhecimento e de controle dessas inclinações60”. 
 

A focalização da presença das perspectivas sociais do sujeito no âmbito 

particular da produção sociológica sempre fez parte dos horizontes teóricos de 

Florestan Fernandes. Seria, portanto, no mínimo curioso atribuir-lhe uma concepção de 

                                                 
60

 Essas notas foram reproduzidas de modo aproximado ao manuscrito de Florestan Fernandes, 

obedecendo à sua esquematização e respeitando os símbolos por ele utilizados (setas) para simplificar a 

linguagem. As passagens entre colchetes são do próprio Florestan Fernandes, tendo sido apenas 

eliminados os trechos ininteligíveis ou que estavam riscados no original. 
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objetividade pautada pelo universalismo e pela completa exclusão dos determinantes 

sociais do conhecimento sociológico, sejam eles de classe, políticos, ideológicos, 

culturais, nacionais, religiosos ou de quaisquer outras modalidades. Para Fernandes, a 

própria extensão em que o saber científico-social seria válido e objetivo só poderia 

assumir contornos pretensamente universais dentro de certa margem de etnocentrismo 

ou pelo compartilhamento de certos valores culturais, específicos da moderna 

civilização ocidental. Num ensaio de 1954, sobre o pensamento de Lucien Lévy-Bruhl, 

pode-se questionar a idéia bastante difundida de Florestan Fernandes como um 

universalista ingênuo no campo da sociologia: 

“[...] aos que sustentam que a objetividade do conhecimento científico garante 

uma neutralidade completa, devemos lembrar que, por sua própria natureza, é 

inerente à explicação científica uma espécie de etnocentrismo residual, o qual se 

torna especialmente relevante no que concerne à problemática das ciências 

humanas. Seria preciso lembrar que a ciência constitui uma dimensão cultural 

de uma civilização determinada – a chamada „civilização ocidental‟ – e que nela 

corresponde a necessidades de consciência e de explicação intelectuais que não 

são universais, mas históricas? [...] De fato, seria vão esperar que a extensão do 

método científico à investigação do comportamento humano permitisse 

descobrir explicações válidas por si mesmas universalmente, isto é, cujo 

conteúdo de veracidade pudesse ser apreciado acima das diferenças de cultura e 

de civilização. Esse caráter de universalidade das explicações científicas só 

pode ser compartilhado pelos que encaram como valores as normas da 

investigação científica, os símbolos através dos quais se exprime o pensamento 

científico e as formulações que condensam os resultados positivos das 

investigações. Assim sendo, o maior grau possível de objetividade está 

necessariamente contido dentro de limites inevitáveis de etnocentrismo, porque 

sem eles a explicação científica seria impraticável, pois deixaria de ter o sentido 

e as funções culturais que lhe são próprias em nossa civilização ou nas 

civilizações a que puder ser incorporada por difusão. A importância do ideal de 

objetividade, visto etnologicamente, não reside na neutralização completa e 

definitiva de atitudes etnocêntricas, mas na faculdade que ele concede de reduzir 

ao mínimo as distorções e falseamentos oriundos da influência das condições e 

dos fatores culturais extracientíficos, que também interferem na formação do 

horizonte intelectual dos cientistas” (Fernandes, 1976b: 346-7). 

 

Essas mesmas considerações poderiam ser estendidas, mutatis mutandis, para 

as posições que Florestan Fernandes assumia em face das relações entre a Sociologia e 

as visões de mundo dos grupos sociais. Embora não tenha assumido explicitamente, 
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até início do decênio de 1970, a defesa de um lugar social (de classe, ideológico ou 

partidário) a partir do qual o sociólogo devesse produzir conhecimentos, é marcante 

que, para ele, as sínteses mais compreensivas e objetivas de uma dada época histórica 

sempre estivessem associadas às aspirações políticas de grupos anticonservantistas, 

progressistas ou revolucionários. A seu ver, a função específica dos cientistas sociais 

seria a de encontrar as condições mais adequadas para formular as sínteses teóricas e 

metodológicas; dependendo das posições políticas adotadas em face dos conflitos entre 

as classes, essas sínteses deteriam características mais ou menos conservadoras, 

reformistas, liberais, socialistas e/ou revolucionárias. Não estaria vetado ao intelectual 

ter posições ideológicas classistas. Porém, ao atuar especificamente como cientista 

social, ele teria a possibilidade de examinar as perspectivas de seus adversários ou o 

ideário dos demais grupos ou categorias sociais e, com isso, elaborar novas sínteses 

teóricas que lhe seriam bastante úteis nos combates assumidos a partir de sua trincheira 

ideológica escolhida. O conhecimento objetivo assim obtido tanto seria proveniente do 

ego-envolvimento do sujeito-pesquisador em perspectivas sociais de grupos 

determinados, como poderia servir de base à atuação política das diferentes classes ou 

categorias da sociedade. Por isso, haveria interesse específico em superar as limitações 

dos horizontes ideológicos e alcançar um saber objetivo sobre a realidade, porém se 

tratava de algo a ser feito a partir do controle dos próprios condicionamentos 

ideológicos, sem negar as influências destes últimos no plano da análise. Entretanto, 

para Florestan Fernandes, como será visto adiante, o conhecimento mais completo 

relativo ao mundo social parecia estar associado aos horizontes mais progressistas e 

revolucionários existentes num dado contexto histórico. Ora, Fernandes acreditava 

justamente que o conhecimento científico poderia ter diversos usos, de acordo com os 

fins que lhe seriam impressos pelas diferentes classes em conflito, contribuindo para 
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manter ou alterar sem modificar uma dada ordem social (posição conservadora) ou 

concorrendo para destruir e transformar o status quo (posição revolucionária)
61

. Nesse 

sentido, as sínteses operadas pelos cientistas sociais, apesar de consideradas as 

diferentes perspectivas dos grupos em entrechoque cultural, político e ideológico, na 

tentativa de alcançar um consenso geral supraclassista, acabariam por ser derrotadas 

pela gravitação social e assumir a tarefa de fundamentar intelectualmente uma 

determinada visão de mundo. O próprio Florestan Fernandes não escapou a essa regra, 

dado que a posição por ele assumida na sociologia se voltou consciente ou 

inconscientemente, entre os anos de 1950 e 60, para conquistas democráticas capazes 

de beneficiar não só as camadas dominantes, mas, principalmente, de melhorar a 

situação de existência da maioria da população e das classes dominadas. Por isso, não 

se pode dizer que ele desconsiderasse ingenuamente as origens classistas e implicações 

ideológicas do saber científico, ou que estivesse pressupondo fazer sociologia a partir 

de uma condição pura de cientista social situado acima das classes, ou, enfim, 

acreditasse produzir um conhecimento objetivo sobre a sociedade pelo simples poder 

da razão e pelo domínio dos instrumentais teóricos, dos métodos e técnicas de 

pesquisa. Na verdade, Florestan Fernandes, desde cedo, supera o positivismo e seu 

ideal de uma ciência neutra e objetiva diante das ideologias dos grupos sociais. O 

racionalismo – o qual representa no plano epistemológico o ideal liberal-burguês, 

positivista, de ciência social – só lhe poderia ser simplesmente acessório e estratégico 

para o conhecimento de algumas esferas do mundo social em que o envolvimento com 

                                                 
61

 “[...] nas sociedades de organização democrática, a luta pelo poder e pela preservação ou 

transformação da ordem social pressupõe a inclusão, no nível intelectual médio, de conhecimentos 

[produzidos pelas ciências sociais] que proporcionem alguma espécie de previsão sobre o curso futuro 

dos processos sociais. Por isso (como se poderia ilustrar com o liberalismo ou com o socialismo), 

semelhantes conhecimentos tanto servem como ponto de referência para a organização das atividades 

grupais nos movimentos sociais, quanto para legitimar, intelectualmente, os fundamentos de dada 

concepção do mundo” (Fernandes, 1980c [1958]: 74). 
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as posições sociais dos sujeitos não seriam necessárias. Por outro lado, nos níveis em 

que a participação do investigador nos rumos dos processos sociais se fazia uma 

condição sine qua non para a produção de um saber objetivo sobre a sociedade, as 

posturas teóricas de Florestan Fernandes seriam inteiramente contrárias às formulações 

epistemológicas do positivismo sociológico e às pretensões do racionalismo 

cientificista em transcender completamente os interesses de classe ou ideológicos
62

. É 

justamente no exame dessa última problemática das relações entre ciência e 

intervenção direta nos processos sociais que fica patente a divergência de Fernandes 

em face do racionalismo liberal-burguês e a aproximação de suas categorias 

metodológicas com uma concepção de mundo socialista. 

O racionalismo, por conta de suas origens liberal-burguesas, é incapaz de 

perceber os nexos entre, de um lado, certas posições teóricas, com seu correspondente 
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 Em sua sistematização e delimitação dos seis campos fundamentais da sociologia, Florestan 

Fernandes se utiliza da noção mannheimiana de que cada domínio da realidade possui uma forma 

específica de conhecimento (Fernandes, 1974: 246). Nesse sentido, existiriam esferas do mundo social 

em que a concepção natural-positivista de ciência deteria alguma validade, justamente aquelas esferas da 

sociedade que o próprio Fernandes, a partir de Mannheim, associaria aos “aspectos rotineiros e 

relativamente estáveis da vida social, cujo ritmo recorrente de freqüência regular conduz a indagação 

científica à descoberta de leis” (Fernandes, 1974: 257). A validade do ponto de vista naturalista em 

sociologia, segundo Florestan Fernandes, estava restrita, portanto, àquelas “esferas onde existem pontos 

de contacto entre a vida social e o mundo natural”, ou seja, aos “setores que, segundo Mannheim, devem 

ser compreendidos como a parte racional e organizada da sociedade” (Fernandes, 1974: 254). O tipo de 

conhecimento exigido por essas esferas normatizadas, racionalizadas, organizadas e estáveis da 

realidade social, as quais poderiam ser adequadamente representadas pelas noções de determinismo e 

leis gerais, caberia dentro dos critérios epistemológicos natural-positivistas e racionalistas de separação 

entre sujeito e objeto. Visto que sua preocupação central seria com o “ajustamento dos indivíduos ao 

meio social” (Fernandes, 1974: 254), não haveria a necessidade do sujeito-investigador se sentir como 

parte integrante dos processos de reorganização social. Florestan Fernandes, de fato, estabelece um 

limite de relativa validade e eficácia para o naturalismo sociológico e as posturas positivistas em 

ciências sociais. No entanto, ele também argumenta que essa visão naturalista seria insuficiente para dar 

conta de toda a vida social e, mesmo no nível em que ela deteria alguma validade, as posições 

sociológicas como as de Mannheim, que tentam restabelecer a “relação orgânica do sujeito e objeto”, 

envolvendo o sujeito-investigador nos processos de transformação da sociedade, poderiam compreender 

com maior propriedade “os motivos reais da ação humana e estender nossos meios de controle racional 

daqueles motivos” (Fernandes, 1974: 255). Sob tal prisma, ao envolver no próprio ato do conhecimento 

a perspectiva social do sujeito, os elementos de um horizonte metodológico natural-positivista passam a 

deter, na orientação teórica geral de Florestan Fernandes, uma influência subordinada a concepções 

epistemológicas baseadas numa relação próxima entre política e ciência. Essas idéias foram assumidas 

pelo sociólogo paulistano já em meados da década de 1940, de modo que sua qualificação como 

positivista, mesmo na fase de sua formação acadêmica tida por ele como de forte contaminação 

naturalista (Fernandes, 1980c: 194), não corresponderia exatamente às suas posições teóricas. 
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aparato conceptual e metodológico, e, de outro, suas origens ideológicas de classe. Isso 

implicaria, por seu turno, uma concepção de prática que separa nitidamente e de modo 

estanque os momentos do conhecimento e da aplicação nas ciências sociais. Visto que, 

por força do domínio pleno do instrumental teórico e metodológico ou das técnicas de 

investigação, o cientista se torna capaz de explicar racionalmente, ao se colocar acima 

das deformações ideológicas do conhecimento, os diversos aspectos de uma situação 

total, a utilização prática do saber assim produzido dependeria apenas da tomada de 

consciência, por parte dos grupos sociais, de sua validade e seu caráter cientificamente 

exato
63

. Nos limites de tal orientação epistemológica, não haveria possibilidade de 

integrar, no processo mesmo de produção de conhecimentos novos e originais sobre o 

mundo social, critérios e objetivos especificamente pragmáticos então relacionados aos 

valores e interesses das forças sociais. Esse é o sentido das constantes críticas dirigidas 

por Florestan Fernandes ao que ele designava como uma “concepção liberal de 

ciência”, a qual se caracterizava por separar rigidamente os momentos da 

“investigação pura” e da “aplicação” nas ciências sociais
64

. Em oposição a essa 
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 “Como Mannheim já demonstrou, semelhante procedimento caracteriza a mentalidade dominante na 

era liberal. Depois de produzidos, os conhecimentos sociológicos poderiam ser largados a si próprios. Se 

possuíssem alguma utilidade, esta se evidenciaria através dos mecanismos societários, pelos quais as 

descobertas científicas são convertidas em „forças‟ sociais. É patente, contudo, que atrás dessa 

concepção se oculta outra influência, igualmente profunda: trata-se do modelo de ciência aplicada, 

desenvolvido em conexão com as ciências exatas e experimentais. A pesquisa aplicada não chegou a ter, 

para essas ciências, importância definida e regular no processo de acumulação e de verificação de 

conhecimentos teóricos originais. Por isso, estabeleceu-se certa separação, mais ou menos rígida, entre 

as tarefas intelectuais do „cientista‟, dedicando-se à pesquisa fundamental (ou à „investigação pura‟, 

como se dizia então), e as do „técnico‟ ou do „inventor‟, devotados à solução dos problemas práticos, 

que pudessem ser formulados com base na teoria científica existente. Sabemos, atualmente, que o 

referido modelo de ciência aplicada não se adapta às ciências sociais” (Fernandes, 1976b: 128-9). 
64

 O ensaio de Florestan Fernandes sobre a ciência política de Karl Mannheim, de 1946, e seus textos 

sobre o campo autônomo da Sociologia Aplicada estão repletos de passagens que criticam as posições 

naturalistas, positivistas, racionalistas, liberais e a mentalidade burguesa em ciências sociais. Os 

intérpretes que caracterizaram os horizontes metodológicos de sua sociologia como racionalista e/ou 

reformista liberal não levaram devidamente em conta o teor radical dessas suas críticas. Seria 

desnecessário listar todas essas passagens, em que Fernandes apresenta suas críticas à visão liberal de 

ciência, pois elas serão discutidas mais detidamente na explanação sobre a sociologia aplicada na 

próxima parte do trabalho; porém, como forma de fundamentar os argumentos aqui expostos, bastaria 

apenas indicar alguns locais em que elas podem ser consultadas. A esse respeito, ver Elementos de 



312 

 

concepção ou ética liberal de ciência, o intelectual paulistano propôs um novo padrão 

integrativo de conhecimento sociológico, baseado na íntima associação ou vinculação 

orgânica entre os propósitos teóricos, práticos e empíricos da investigação (Fernandes, 

1980c [1958]: 71-6). Ora, uma aproximação tão íntima entre teoria e prática exigiria 

do sociólogo uma postura de participação direta nos processos de transformação social, 

de modo que elementos intencionais, volitivos e valorativos, ligados aos interesses de 

certos grupos ou categorias sociais, deveriam ser necessariamente inseridos na própria 

atividade científica de produção de conhecimentos originais
65

. Ao contrário do 

racionalismo cientificista, essa outra concepção deve necessariamente se preocupar 

com as múltiplas origens ideológicas do saber sociológico como um meio de perceber 

os limites e potencialidades da intervenção racional na realidade. São essas algumas 

das dimensões teóricas da sociologia de Florestan Fernandes que expressam suas 

afinidades com um estilo socialista de reflexão sobre a vida social e, mais 

particularmente, com o socialismo de orientação marxista. Ao se comparar os 

elementos do pensamento teórico de Fernandes agora identificados com a 

caracterização geral que fez Karl Mannheim do socialismo marxista, torna-se patente a 

distância de suas categorias metodológicas em relação ao racionalismo e sua correlata 

mentalidade liberal-burguesa. A seguir serão resumidos em três tópicos essas 

aproximações entre a sociologia de Florestan Fernandes e o marxismo, a partir de 

                                                                                                                                             
sociologia teórica, op. cit., 1974, p. 244-45, 248-50, 252-4 e 257 e Ensaios de sociologia geral e 

aplicada, op. cit., 1976, p. 94, 115, 128-9, 140, 154, 156, 163-4 e 222. 
65

 Florestan Fernandes não percebia como uma característica intrínseca da sociologia que ela devesse 

estar livre dos propósitos e interesses dos grupos sociais. “[...] os resultados da investigação sociológica 

vinculam o cientista a determinados interesses coletivos” (Fernandes, 1974 [1946]: 260). Ao contrário, a 

própria valorização seria, em dadas circunstâncias, indispensável à validade e eficácia do conhecimento 

científico: “[...] a consciência da necessidade de submeter assuntos irracionais da sociedade a controle 

racional, implica o restabelecimento da relação orgânica de sujeito e objeto. A investigação científica 

torna-se parte da situação total, dependendo da consciência dos propósitos (valorização), a validade e 

eficácia do conhecimento obtido” (Fernandes, 1974: 260). Apesar de considerar que o pensamento 

científico não deve transformar posições partidárias e dogmáticas em paradigmas (Fernandes, 1974: 

270), Fernandes acreditava que as ideologias particulares dos grupos sociais poderiam ser erigidas como 

suportes para a construção de “sínteses totais” relativas a contextos histórico-sociais específicos. 
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excertos retirados da caracterização típico-ideal avançada por Mannheim, em 

Ideologia e utopia (1986), sobre estilo socialista de pensamento: 

 

1. Florestan Fernandes, como foi visto, rejeita a partir da influência marxista a 

idéia de existência de “teorias puras” sobre o mundo social. No máximo, no 

campo da sociologia sistemática, é que certas posições classistas poderiam ser 

transcendidas. Essa visão o identifica com horizontes ideológicos e utópicos 

socialistas. “No conflito com seu adversário burguês, o marxismo tornou a 

descobrir que, em assuntos históricos e políticos, não pode haver „teoria pura‟ 

alguma. Vê que por trás de cada teoria existem pontos-de-vista coletivos. O 

fenômeno do pensamento coletivo, que se desenrola de acordo com os 

interesses e com as situações sociais e existenciais, era chamado por Marx de 

ideologia” (Mannheim, 1986: 150). Esse princípio, presente também em 

Florestan Fernandes, contraria diretamente a noção racionalista, positivista e 

liberal-burguesa de independência e soberania totais do pensamento em face de 

suas determinações sociais. Não haveria, portanto, a possibilidade ou ilusão de 

se considerar em bloco suas posturas epistemológicas como racionalistas ou 

mesmo as suas posições políticas como reformistas liberais, dado que a 

sistematização teórica da sociologia de Florestan Fernandes não desconsidera 

as origens ideológicas diversas dos diferentes referenciais metodológicos então 

por ele incorporados. 

2. Ao contrário da perspectiva racionalista burguesa, que concebe o intelectual 

como situado acima dos particularismos dos grupos sociais e, portanto, 

desfrutando da possibilidade de pensar normativamente a organização ideal da 

sociedade no intuito de adequá-la aos princípios universais da razão e da 
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igualdade geral entre todos os homens, Florestan Fernandes – na sua 

construção do campo autônomo da sociologia aplicada – sempre concebeu a 

prática como um determinado tipo de ação exigido pela análise das 

circunstâncias histórico-sociais concretas e não como um modelo a ser 

alcançado. “Enquanto o teórico burguês devotava um capítulo especial à 

proposição de seus fins, o que sempre ocorria a partir de uma concepção 

normativa da sociedade, um dos mais significativos passos dados por Marx foi 

atacar o elemento utópico no socialismo. [...] Não existe norma alguma a ser 

alcançada que se possa destacar do próprio processo: „O comunismo para nós 

não é uma condição a ser estabelecida, nem um ideal a que a realidade se deva 

ajustar. Chamamos comunismo o movimento efetivo para abolir as condições 

presentes. As condições em que este movimento se processa resultam daquelas 

ora existentes‟. [...] Significa que não podemos calcular a priori o que uma 

coisa deveria ser ou o que deverá ser. Podemos apenas influenciar o curso geral 

do processo de vir-a-ser. O problema concreto sempre presente somente pode 

ser, para nós, o próximo passo avante. [...] A teoria, incluindo mesmo a teoria 

comunista, é uma função do processo de vir-a-ser. A relação dialética entre a 

teoria e a prática consiste no fato de que, antes de mais nada, a teoria, ao surgir 

de um impulso definitivamente social, clarifica a situação. E no processo de 

clarificação a realidade passa por uma mudança. Penetramos assim em uma 

nova situação de que emerge uma nova teoria” (Mannheim, 1986: 151-2). Por 

isso, como apontou Florestan Fernandes diversas vezes em oposição à 

exigência racionalista de absoluta independência do cientista social em face das 

alternativas ideológicas em pugna na realidade histórica, atuando na qualidade 

de idealizador de modelos ideais de intervenção na realidade a partir dos 
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resultados de suas pesquisas, o envolvimento do sociólogo nos processos 

sociais, pressupondo-se uma redução drástica da separação entre produção do 

conhecimento e intervenção prática na realidade (a qual envolve 

necessariamente uma dimensão não só técnica, mas também política), seria 

uma condição indispensável para a produção e revisão da teoria tendente à 

transformação da realidade. 

3. Por fim, o padrão integrativo de ciência social proposto por Florestan 

Fernandes, envolvendo no processo de conhecimento os propósitos teóricos, 

práticos e empíricos da investigação sociológica, sem as rígidas separações 

entre os momentos de descoberta da verdade e de intervenção sobre a realidade, 

seria outra afinidade profunda com o estilo socialista de pensamento. “A teoria 

não é arrancada de sua essencial conexão com a ação, e a ação constitui o meio 

de clarificação em que se testa e se desenvolve toda teoria” (Mannheim, 1986: 

159). Ao contrário de uma “concepção liberal de ciência”, Florestan Fernandes 

rejeita a divisão estanque entre conhecimento e aplicação, estando sua visão a 

esse respeito muito mais próxima da perspectiva do socialismo marxista em sua 

exigência de união orgânica entre teoria e práxis social revolucionária. Além 

disso, seria preciso relembrar que toda teorização do campo autônomo e 

independente da Sociologia Aplicada por Florestan Fernandes se fez em 

confronto a uma ética liberal de ciência, a qual relega a utilização do saber 

sociológico ao livre curso de seu aproveitamento pelas forças sociais sem se 

preocupar com a criação e orientação de suportes institucionais para seu uso 

adequado em processos de intervenção racional na realidade. Como é bem 

sabido, uma das preocupações mais persistentes de Florestan Fernandes se 

refere à construção dos canais institucionais de aproveitamento do saber 
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sociológico. Em A sociologia numa era de revolução social (1976c), de modo 

nítido essa preocupação é aprofundada, tendo em vista a situação brasileira, nos 

vários ensaios que compõem o livro. Também nesse ponto, portanto, o 

pensamento teórico de Florestan Fernandes não pode ser equacionado em 

termos de uma Weltanschauung racionalista ou liberal-burguesa. 

 

A concepção de práxis transformadora em Florestan Fernandes, pelo que foi 

exposto, não condiz com a noção arbitrária de uma norma ideal, pré-estabelecida, a ser 

aplicada à realidade social. Alguns intérpretes de sua produção sociológica dos anos 

1950 e 60, contudo, passaram a lhe atribuir uma orientação normativa ou de dever-ser 

no âmbito de sua idéia de “intervenção racional” (Romão, 2003; Rodrigues, 2006). Na 

verdade, para ele, a tomada de decisões fundamentada na ciência deveria pautar-se 

pela análise das potencialidades de desenvolvimento, que podem ou não serem 

realizadas, dadas pelas condições objetivas pertinentes a contextos histórico-sociais 

concretos. “O conhecimento teórico e as possibilidades práticas constituem, pois, 

limites e funções da própria realidade social. Ambos ficam contidos, de modo 

necessário, dentro de marcos cujas fronteiras são a situação histórico-social e suas 

tendências imediatas de desenvolvimento” (Fernandes, 1974[1946]: 265). Por isso, a 

rejeição às utopias normativas se torna uma dimensão essencial em sua perspectiva de 

prática sociológica. “[...] não se pode agir arbitrariamente sobre a realidade social, 

impondo-lhe uma norma preestabelecida idealmente”. Ou, ainda, como iria afirmar: “A 

conduta política, que se caracteriza pelas tentativas de imprimir um esquema ideal 

sobre a realidade e pela escolha inadequada de decisões, orienta-se por influxos 

utópicos” (Fernandes, 1974[1947]: 265). Por focalizar a “mudança cultural provocada” 

e o papel que nela poderá desempenhar o sociólogo sempre sob o prisma das tensões 
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entre as forças sociais em confronto no cenário histórico, Florestan Fernandes se 

distingue do otimismo e ingenuidade racionalistas, segundo os quais, pela simples 

ilusão de domínio de uma racionalidade científica supostamente universal, seria 

possível traçar os caminhos a serem seguidos na orientação dos objetivos dos grupos, 

classes e demais categorias sociais em direção às transformações lógicas e necessárias 

para toda a comunidade. A concepção de “intervenção racional na realidade” em 

Fernandes não assume, portanto, os contornos idealistas, racionalistas e normativos 

que lhe foram atribuídos; ao contrário, a viva consciência das impossibilidades de 

realização do planejamento racional
66

 e dos graves dilemas sociais brasileiros a serem 

enfrentados pelo recurso a essa modalidade de “mudança cultural provocada” lhe 

fizera atinar para as condições reais, avaliadas objetivamente, que delimitam as 

tendências de desenvolvimento presentes em determinadas situações – tendências 

essas que poderão ser realizadas ou frustradas dependendo do poder de decisão e das 

correlações de forças entre os grupos e classes da sociedade. A intervenção racional é 
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 Em carta a Barbara Freitag de 06/04/1967, Florestan Fernandes responde à crítica de que ele 

constatava, no Brasil, a existência de uma sociedade planificada: “[...] não tentei formular a idéia de que 

exista uma „sociedade planificada‟ no Brasil. Defendi, ao contrário, idéias no sentido de que a 

planificação se faz necessária e urgente. Mesmo nações ricas e desenvolvidas se vêm forçadas a apelar 

para a planificação, para corrigir desvantagens ou manter suas posições na estrutura mundial de poder. 

O Brasil, com maior razão, precisa do planejamento para combater a fome, a miséria e o atraso cultural. 

Agora, é difícil dizer-se como chegar ao planejamento. Aquilo que eu chamo de horizonte cultural 

médio e a própria tradição cultural do País criam obstáculos de superação muito difícil. Os cientistas 

sociais, pelo menos os melhores, avançaram o bastante para vencerem as limitações da velha tradição 

acadêmica. Acabaram como eu e Celso Furtado: ele com os direitos políticos cassados e eu preso e 

tendo de bater nas portas da justiça para defender a liberdade de pensamento e a dignidade do intelectual 

investigador. Dessa perspectiva, o nosso avanço em direção ao „planejamento democrático‟ tem de ser 

forçosamente „teórico‟ e „político‟. Para nós, a questão de „educar o planejador‟ existe; mas, ela é uma 

manifestação romântica. Seria preciso educar a sociedade para ver no planejamento uma técnica social 

necessária e útil – ensinar a compreendê-la, a usá-la e a respeitá-la (não empregá-la como um meio para 

aumentar o poder autocrático das camadas conservadoras, irracionalmente colocadas diante da mudança 

social como se desejassem ser os últimos coveiros – dos seus próprios interesses ou valores sociais e do 

Brasil como nação). A sociedade ainda não formou, não utiliza nem é sensível a uma „consciência 

racional da situação‟ nem tão pouco evolui numa direção lídima e substancialmente democrática. Como 

escrevi no ensaio sobre „A comunicação entre o sociólogo e o grande público‟, ele preenche – com 

outros cientistas sociais – o papel de um fator de agitação e de antecipação, uma espécie de guarda 

avançada da „consciência nacional‟. Se tivermos sorte e a sociedade brasileira conseguir superar seus 

dilemas, então o planejamento se converterá numa realidade e, no processo, a questão da educação dos 

planejadores será naturalmente desenvolvida” (Fernandes apud Freitag, 1996: 142). 
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um campo aberto de possibilidades e a posição particular assumida por Florestan 

Fernandes diante da ampla e diversificada rede de determinações sociais, políticas e 

históricas nas quais estaria inserido o próprio planejamento, concebido então como um 

processo social ele mesmo, seria de repúdio à acomodação conservadora com o 

passado e de aproveitamento das perspectivas marginais ao sistema dominante para 

encetar mudanças efetivamente radicais ou revolucionárias. Essa dimensão essencial 

do pensamento sociológico de Florestan Fernandes foi resgatada por Gabriel Cohn nos 

seguintes termos: 

“Na perspectiva de Florestan, é essencial a tensão entre as tendências objetivas 

no sentido da plena realização de um determinado tipo de ordem social 

(burguesa, competitiva, capitalista no caso brasileiro) e os obstáculos de caráter 

histórico e estrutural que se antepõe a isso. É nela que se localizam as forças 

sociais em pugna pelo controle dos processos que darão à sociedade a sua feição 

em cada etapa do seu desenvolvimento. A maneira que ele encontra para figurar 

esse jogo de forças na sua dinâmica própria não é a do embate puro e simples, 

mas a de relações que se movem em círculos, dotados – ou não, quando 

„viciosos‟ – de capacidade de desenvolvimento, formando circuitos abertos ou 

fechados (esta última modalidade, que identificou em momentos decisivos do 

caso brasileiro, deu título a um dos seus livros). Essa tensão é criativa, opõe-se a 

quaisquer processos de mera acomodação adaptativa, coisa que constitui seu 

mais fundo objeto de aversão. Revelando-se impossível a integração plena num 

padrão socialmente aceitável, não se completando os circuitos senão para 

bloquear o movimento seguinte, cabe trabalhar pela margem, já que o centro 

carece de força dinamizadora das oportunidades históricas, e fazer o que cabe a 

quem vem de fora sem ter o conforto de estar instalado de antemão: saturar as 

relações tensas entre as condições anteriores e os cenários futuros possíveis de 

sentidos para permitir a intervenção racional e não meramente voluntarista – até 

porque „o grau de racionalidade de uma ação social, seja ela econômica ou de 

outra natureza, depende da estrutura do campo em que o agente atua 

socialmente‟, como ele dizia em 1967 naquilo que viria a ser o seminal ensaio 

sobre sociedade de classes e subdesenvolvimento, publicado em 1972
67

” (Cohn, 

2005: 248-9). 

 

Apesar de Gabriel Cohn não levar devidamente em conta os objetivos 

socialistas de Florestan Fernandes, pois circunscreve a fórmula de caráter 

durkheimiano de “plena realização de um determinado tipo de ordem social” às 

                                                 
67

 O texto citado por Cohn, cujo título é o mesmo da publicação por ele mencionada, pode ser 

consultado em Florestan Fernandes, Sociedade de classes e subdesenvolvimento, op. cit., 1972, p. 9-90. 
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potencialidades de edificação do capitalismo brasileiro
68

, é inteiramente verdade que, 

para o autor de Sociedade de classes e subdesenvolvimento, a intervenção racional 

deveria pautar-se pelo exame objetivo das circunstâncias concretas ou situações 

histórico-sociais específicas e não pelo mero desejo voluntarista de que a realidade 

social devesse ser diferente. A exigência do pensamento socialista de orientação 

marxista de ancorar a prática no exame das circunstâncias histórico-sociais concretas e 

não em modelos ideais constitui, portanto, uma dimensão essencial da sociologia de 
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 Não seria exato dizer que Florestan Fernandes simplesmente almejou a plena realização ou 

consolidação da “ordem social competitiva” no Brasil. De fato ele perseguiu politicamente esse objetivo 

até fins da década de 1960, porém como um meio de acumular forças democráticas para uma posterior 

revolução contra a ordem capitalista. Não que sua concepção de “revolução brasileira” fosse etapista, 

nos moldes do Partido Comunista do Brasil (PCB) dos anos 50 e 60, segundo a qual se deveria realizar 

primeiro uma revolução nacional e democrático-burguesa para somente depois avançar em direção ao 

socialismo. Na verdade, o acúmulo de forças democráticas e o aumento simultâneo da participação 

popular nos níveis econômicos, sociais, políticos e culturais, seriam para Florestan Fernandes uma 

condição imprescindível à edificação de uma outra ordem burguesa em que os grupos e classes sociais 

subalternos pudessem desfrutar de maior liberdade e autonomia na utilização do conflito 

institucionalizado para lutar por seus direitos e a uma maior participação ativa na sociedade civil 

brasileira. Se ele verificava, entre os anos 50 e 60, como tendência objetiva a existência de uma 

“revolução burguesa em processo”, isso não quer dizer que seus horizontes ideológicos identificassem 

essa evolução histórica como um valor supremo ou como a realidade última a ser alcançada. Ele lutou 

por essa “revolução democrática” nos horizontes de consolidação da ordem social competitiva, porém 

não descartando a possibilidade de uma evolução histórica futura em sentido socialista. “[...] a 

„revolução brasileira‟, nos limites em que ela se equaciona historicamente, é literalmente uma revolução 

burguesa. Temos fundas razões para ampará-la e para nos empenharmos em sua defesa. [...] o socialista 

só aceita e se identifica com essa alternativa na medida em que não possa fazer o seu próprio jogo 

político. [...] Um programa socialista da „revolução brasileira‟ não pode encerrar-se dentro desses 

marcos. Ele precisa projetar a „revolução brasileira‟ segundo os ideais, os valores e os meios políticos do 

socialismo” (Fernandes, 1980d[1968]: 88-9). A esperança de Florestan Fernandes, portanto, era a de que 

estaríamos caminhando em direção a uma “revolução dentro da ordem”, significando a conquista de um 

patamar de desenvolvimento capitalista autônomo ou de superação das posições de dependência do País 

em relação às nações hegemônicas. Sua visão desse momento, até fins da década de 1960, não 

conseguia expressar um encadeamento mais nítido entre as revoluções “dentro da ordem” e “contra a 

ordem”, como será o seu pensamento a partir dos anos 70 no que diz respeito às tendências futuras de 

transformação da sociedade brasileira. Desde então sua perspectiva político-teórica seria a de que as 

conquistas democráticas “dentro da ordem” capitalista, por parte dos trabalhadores e camadas 

subalternas, devessem estar associadas ao desenvolvimento de uma consciência anticapitalista e a 

objetivos de revolução contra a ordem, na sociedade brasileira, ou seja, a um projeto socialista. Por isso 

a caracterização que faz Gabriel Cohn do pensamento teórico de Florestan Fernandes estaria muito mais 

próxima das posições assumidas pelo último até meados da década de 1960, pois a tendência histórica 

por ele apontada era a de realização plena da ordem capitalista no Brasil. Mais tarde, porém, nos anos de 

1970, a perspectiva de Fernandes passa a ser a de que, dadas as características da dependência e 

subdesenvolvimento brasileiros, quaisquer tentativas mais consistentes de consolidação de um 

capitalismo em bases autônomas e de democracia ampliada poderiam conduzir a uma radicalização das 

pressões populares em termos especificamente antiimperialistas e socialistas. Ele passa, portanto, a 

apontar como tendência objetiva não só, ou mesmo principalmente, a plena realização da ordem 

capitalista brasileira, mas também as potencialidades de evolução histórica em direção ao socialismo. 
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Florestan Fernandes. Tal exigência iria participar diretamente da sua forma de 

sistematizar os principais problemas e campos fundamentais da sociologia, de seu 

modo peculiar de articular entre si em totalidades dinâmicas as categorias 

metodológicas e conceitos teóricos básicos, da sua combinação específica de correntes 

clássicas e modernas das ciências sociais e, por fim, do seu interesse constante pela 

reconstrução da realidade por meio de um processo simultâneo de análise e síntese 

concreta de múltiplas determinações. Essa característica do estilo de pensamento 

socialista iria estar presente de um nível a outro da articulação conceitual entre seus 

campos da sociologia como uma forma de manter a plena integração entre os 

propósitos teóricos, práticos e empíricos de seu projeto de ciência social. Por isso, a 

forma do pensamento teórico de Florestan Fernandes não se caracteriza, 

sociologicamente, como de tipo racionalista ou liberal-burguês. Ela se desenvolve, ao 

contrário, a partir de raízes ideológicas radical-populares e fortes afinidades com o 

socialismo de orientação marxista na sua maneira peculiar de apropriação cognitiva em 

da realidade social, examinada suas potencialidades concretas de transformação. Tanto 

a perspectiva radical-popular (ou radicalismo plebeu), quanto a visão de mundo 

socialista, presentes na sociologia de Florestan Fernandes e, ao mesmo tempo, em 

tensão constante com as orientações conservantistas e liberal-burguesas no contexto 

político brasileiro, se expressavam numa combinação de categorias metodológicas, 

conceitos, teorias, métodos e técnicas de investigação que se caracterizava por 

apreender a realidade à maneira de um “concreto dialético”, ou seja, a partir da noção 

de uma totalidade de múltiplas determinações cuja articulação lógica poderia captar o 

encadeamento histórico entre o presente, o passado e as tendências futuras de 

transformação do sistema social tomado como objeto de análise. No caso do 

radicalismo plebeu, essa maneira peculiar de estabelecer as relações entre presente em 
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transformação, passado em dissolução e futuro em construção resultava da idéia de que 

as camadas populares ou subalternas seriam os agentes de profundas mudanças nas 

condições de injustiça e desigualdade sociais imperantes no Brasil. O populismo 

radical de Florestan Fernandes lhe teria motivado a produzir uma imagem do tempo 

histórico não em termos de uma simetria estática entre passado, presente e futuro, caso 

os princípios do racionalismo fossem de fato ajustados à realidade, como na 

representação universalista e ahistórica da utopia liberal de harmonização entre os 

choques de interesses das células individuais que compõem a sociedade (a “mão 

invisível”, na economia, seria apenas um dos exemplos mais característicos dessa 

utopia liberal). Na verdade, a luta contra as injustiças e o desejo de que o homem do 

povo fosse o agente de sua própria emancipação
69

 lhe acabaram por conduzir a uma 

imagem do tempo histórico como uma projeção de transformações futuras da ordem 

social baseada na exploração dos grupos subalternos e das camadas populares por uma 

rala minoria, as elites das classes dominantes. Na estrutura de seus campos da 

sociologia, essa perspectiva radical-popular estará presente no modo como cada uma 

das subdivisões de sua disciplina acadêmica – as sociologia geral ou teórica, 

sistemática, comparada, diferencial ou histórica, descritiva e aplicada – poderia 

concorrer para forjar um conhecimento de totalidades sociais concretas representadas a 

partir de categorias que procuravam captar o “presente in flux”, o futuro em construção 

e a própria “história em processo”. As expressões máximas dessa modalidade de 

reflexão sociológica seriam, no entanto, os campos da sociologia histórica (ou 

diferencial) e da sociologia aplicada. Quanto às afinidades entre Florestan Fernandes e 
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 “O ambiente era mesmo de populismo radical. Pensar que vinha de baixo uma manifestação que podia 

transformar os rumos da sociedade brasileira. [...] Quer dizer, a esperança de que haveria uma oposição 

vigorosa, espontânea, com alicerces na existência de insatisfações profundas nas massas populares. [...] 

Havia uma confiança de que o trabalhador ia conseguir criar um mundo melhor, o homem do povo, com 

base na sua rejeição de uma ordem imoral, injusta, iníqua” (Fernandes, 1990b: 4-5). 
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o estilo de pensamento socialista, além dos elementos comuns já apontados 

anteriormente, a noção de “história em processo” e a maneira peculiar de encadear 

presente, passado e futuro em construção são elementos que aproximam o nosso autor 

do socialismo de orientação marxista
70

. Como no caso do radicalismo plebeu, essas 

características estão presentes em toda sociologia de Florestan Fernandes, a qual se 

empenha sempre, nos seus objetos de investigação, em apreender o concreto histórico 

em transformação, seja no uso do estrutural-funcionalismo ou no da abordagem 

dialética. De igual modo, porém, seria nas sociologias aplicada e diferencial que essas 

afinidades com o pensamento marxista iriam alcançar sua máxima expressão. A quarta 

e última parte deste trabalho será dedicada a perceber essas afinidades com a 

perspectiva radical-popular e o socialismo no plano da articulação lógico-conceitual e 

metodológica da sociologia de Florestan Fernandes. A presente seção se destinou 

apenas a apresentar quais seriam esses parâmetros ideológicos e como poderiam ser 

caracterizados, em linhas gerais, no contexto social brasileiro, o populismo radical e o 

estilo socialista de pensamento. 

Uma última questão dirá respeito ao grau de consciência que o próprio 

Florestan Fernandes detinha sobre as origens ideológicas de sua sociologia acadêmica. 

Em outras palavras, é preciso saber se ele atribuía à sua sociologia alguma base social 

específica ou se ele considerava fazer ciência sem vínculos com quaisquer grupos 

sociais e, conseqüentemente, julgasse estar motivado apenas por sua condição 

particular de intelectual acadêmico. Essa questão, contudo, só poderá ser tratada por 
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 A noção de “história em processo” faz parte da forma particular como Florestan Fernandes incorporou 

um dos aspectos do padrão de explicação histórica de Marx e Engels (Fernandes, 1989e: 47-74). De 

certo modo, ela estará presente no conjunto da sociologia de Florestan Fernandes, dada a sua afirmação 

decisiva de que “uma sociologia destituída de quadros históricos e desinteressada da interpretação do 

contexto histórico nada tem a ver com o que poderia chamar de minha «prática sociológica»” 

(Fernandes, 2000: 1505). A leitura dos parágrafos finais do prefácio à segunda edição de A revolução 

burguesa no Brasil, local de onde a citação anterior foi retirada, é bastante significativa por mostrar a 

perspectiva histórica contida na totalidade dos trabalhos empíricos do cientista social paulistano. 
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intermédio da focalização dos nexos entre seus propósitos práticos de transformação 

da realidade e seu projeto de síntese metodológica nas ciências sociais. 

 

Consciência da transformação social e síntese sociológica em Florestan Fernandes 

 

 

 A síntese sociológica em Florestan Fernandes envolve duas dimensões 

simultâneas e interdependentes, a de contribuir para a transformação social e a de 

desenvolver teórica e metodologicamente as ciências sociais. O problema da síntese 

teórica não seria uma mera questão lógica ou epistemológica. A possibilidade de sua 

solução diz respeito, portanto, aos horizontes práticos e políticos de utilização das 

ciências sociais. Florestan Fernandes, já em meados da década de 1940, havia 

percebido essa dimensão pragmática e aplicada de qualquer proposta de integração 

teórico-conceitual e metodológica nas ciências sociais. Num escrito de 1946 citado 

anteriormente, intitulado “A concepção de ciência política de K. Mannheim”, a 

questão da síntese dos diversos tipos de pensamento social, vinculados a diferentes 

grupos ou classes da sociedade, é debatida em relação direta com as necessidades 

teóricas, práticas e empíricas de uma modalidade de conhecimento tendente à 

transformação da realidade. A própria síntese, na verdade, seria uma função do 

processo social e não um mero resultado do labor intelectual de especialistas nas 

ciências sociais apartados do conjunto da sociedade. A concepção do conhecimento 

científico como parte integrante do processo social, ou da história, sempre esteve 

presente na sociologia de Florestan Fernandes. Essa seria a razão da discordância 

expressa no capítulo anterior, cabendo aqui retomá-la a fim de facilitar a exposição, em 

relação à imagem que lhe foi atribuída: a do racionalista ou intelectual acadêmico, que 
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pela sua capacidade de transcendência das posições particulares dos grupos, classes ou 

demais categorias sociais, poderia fornecer modelos gerais, cientificamente elaborados, 

de organização racional da sociedade
71

. Ora, para Florestan Fernandes, a síntese de 

conhecimentos contidos nas ideologias de diferentes grupos ou classes, que permitiria 

a transformação da realidade em determinada direção, constitui algo permanentemente 

relativo, parcial e provisório, pois se trata de uma função do próprio processo social. 

Nesse sentido, também a integração teórico-conceitual e metodológica nas ciências 

sociais só seria concretizada a partir de visões de mundo associadas a certos grupos, 

categorias ou classes da sociedade. É nesses termos, por fim, que ele não chega a 

excluir a hipótese das camadas sociais revolucionárias serem as construtoras, em dados 

momentos, de verdadeiras sínteses teóricas. Em suas palavras, essa dimensão dialética 

e pragmática do conhecimento científico-social será plenamente enfatizada: 

“A perspectiva histórico-social total de uma situação concreta ou a „síntese 

dialética‟, como também a chama Mannheim, é uma dado contido na teoria que 
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 Quanto a esse aspecto, cumpre especificar bem o que Florestan Fernandes entendia por racional em 

sua perspectiva sociológica. Esse ponto já foi mencionado algumas vezes, mas agora seria oportuno 

distingui-lo do racionalismo em termos de teoria do conhecimento. Ele irá distinguir, no interior dos 

processos sociais, entre as esferas racional e irracional da realidade. São especificações conceituais 

estabelecidas a partir de seu estudo sistemático do pensamento sociológico de Mannheim ou, mais 

precisamente, da leitura da terceira parte de Ideologia e utopia (1986), que nada têm a ver com o 

racionalismo entendido em termos filosóficos ou epistemológicos. É um equívoco considerar que o 

racionalismo, em Florestan Fernandes, venha a significar a possibilidade de apreensão, pelo mero poder 

da razão científica colocada acima dos grupos sociais, dos aspectos mais gerais do tecido social 

encarado como uma totalidade. Na verdade, sua distinção entre as esferas racionais e irracionais possui 

uma significação bem mais precisa: “[...] o processo social envolve igualmente o que é de fato dinâmico 

e o que é estático na vida social – dois aspectos inseparáveis na análise histórico-social de uma 

sociedade. A zona variável não sujeita a normas, e portanto irracional, da sociedade, só é inteligível em 

termos da contraparte mais ou menos estabilizada e sujeita a normas definidas, e portanto racional, da 

mesma sociedade. E vice-versa. Porque o processo social constitui uma totalidade, as situações 

histórico-sociais apresentam-se como uma série orgânica dotada de um mecanismo de desenvolvimento 

real interno. As relações entre a esfera racional e sua matriz irracional – no sentido acima – determinam 

a tendência imediata do processo social” (Fernandes, 1974[1946]: 226). Por outro lado, Florestan 

Fernandes não situa em abstrato a questão do controle racional dos problemas sociais, por isso a utopia 

burguesa de uma completa “racionalização da convivência humana” (Garcia, 2002: 174) lhe seria 

inteiramente estranha, visto que a permanência de resíduos irracionais em situações histórico-sociais 

concretas só poderia ser superada pelos conflitos entre as perspectivas dos grupos ou classes da 

sociedade em disputa em cada contexto específico da sociedade (Fernandes, 1974: 232-3). Seria, em 

suma, hipostasiar a distinção sociológica de Florestan Fernandes, entre as esferas racional e irracional, 

querer transformá-la numa utopia ahistórica, sem referências aos grupos sociais concretos que 

cooperam, divergem ou combatem entre si nos rumos a serem tomados pela sociedade. 
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se destina à transformação da realidade. Por isso, como aquela, é função do 

próprio processo de devenir. A sua natureza depende diretamente da natureza do 

processo social. Por isso, síntese dialética nada tem a ver, aqui, com a somação 

das diversas perspectivas parciais da situação histórico-social, incorporadas nas 

ideologias de cada partido. E também distingue-se de uma segunda 

interpretação, que conceberia como síntese o conjunto sistemático das 

„verdades‟ ou „conhecimentos‟ contidos em cada ideologia. As sínteses são 

relativas e parciais, como os tipos sociais de conhecimento, mas isso em virtude 

das condições reais de sua realização no processo social. Por isso, oferecem a 

visão mais completa possível de uma situação histórico-social concreta, 

incorporando inclusive as proposições anteriores do mesmo problema. Essa 

interpretação não exclui, doutro lado, a possibilidade de camadas sociais 

revolucionárias desenvolverem, em certos momentos, verdadeiras sínteses 

dialéticas
72

” (Fernandes, 1974 [1946]: 237). 

 

 A base social para a elaboração da síntese sociológica seria algo consciente no 

horizonte político de Florestan Fernandes. Sem essa fundamentação social, política e 

ideológica, a própria síntese seria impossível. No entanto, a segunda dimensão 

importante do projeto de síntese teórica de Florestan Fernandes seria o seu valor 

decisivo para o desenvolvimento metodológico e refinamento conceitual das ciências 

sociais
73

, de modo que rigor acadêmico e compromisso político passam a caminhar 

lado a lado em sua perspectiva teórica. Esse segundo aspecto se encontra intimamente 

associado à sua proposta de divisão dos principais problemas da sociologia. É também 

aqui que emerge um elemento de complicação no debate, a presença da camada dos 

intelectuais. Na perspectiva de Mannheim, essa categoria ou estrato social situado 

entre as classes seria a mais suscetível de oferecer a síntese prática e teórica o mais 

completa possível, em um dado contexto histórico, dos conhecimentos produzidos nos 
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 Quanto à última passagem, afirma Florestan Fernandes mais adiante no mesmo texto: há “momentos 

em que uma camada social produz a compreensão mais completa possível da situação histórico-social. 

Isso acontece nos períodos revolucionários” (Fernandes, 1970[1946]: 264) (grifos meus). 
73

 Essa dimensão está presente, de modo consistente e sistemático, no texto da polêmica metodológica 

entre Florestan Fernandes e Luiz Aguiar da Costa Pinto, “O problema do método na investigação 

sociológica”, datado de 1947, o qual pode ser atualmente consultado como último capítulo de Ensaios 

de sociologia geral e aplicada (1976). Como esse ensaio seminal de Florestan Fernandes foi discutido 

parcialmente na primeira parte do trabalho e também será debatido quando do exame de suas relações 

com o marxismo, não se fez necessário apresentar agora algumas de suas idéias mais relevantes para a 

presente discussão teórica. 
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âmbitos das diferentes ideologias políticas, conservadoras, liberais, socialistas e outras. 

Não há dúvidas de que, também para Florestan Fernandes, o intelectual ou cientista 

social iria desempenhar talvez o papel mais fundamental na construção da síntese 

teórica. Algumas condições específicas das camadas intelectuais, como a possibilidade 

de comparar as origens, a natureza e as implicações das diversas ideologias classistas 

ou dos demais grupos sociais, permitiriam a realização de escolhas baseadas na 

compreensão do quadro histórico geral. Assim, as vantagens metodológicas parciais de 

cada uma das diferentes perspectivas sociais de produção do conhecimento sociológico 

poderiam ser posteriormente integradas, reformuladas e reelaboradas nos marcos de 

uma visão mais inclusiva, complementar e globalizadora. É por isso, igualmente, que 

cada um dos campos de sua divisão da sociologia tem seus conceitos e métodos 

vinculados a formas específicas de consciência social: a sociologia sistemática estaria 

ligada, por exemplo, à visão liberal-conservadora de Weber; a sociologia comparada, 

aos horizontes liberal-burgueses de Durkheim; e, finalmente, a sociologia diferencial, à 

perspectiva revolucionária e comunista de Marx. Uma das tarefas do cientista social 

contemporâneo seria, em resumo, recolher as vantagens ou elementos positivos de 

cada um dos métodos provenientes desses três campos da sociologia, com o objetivo 

de integrá-los em sínteses teóricas mais abrangentes. Essa tarefa, como enfatiza 

Florestan Fernandes no ensaio “O problema do método na investigação sociológica”, 

seria de fundamental importância para o desenvolvimento teórico-conceitual e 

metodológico nas ciências sociais. No entanto, isso não significava que o intelectual ou 

cientista social moderno pudesse transcender as posições de classe. A noção de uma 

síntese teórica pronta, acabada e definitiva lhe era totalmente estranha, já que os 

antagonismos e contradições da sociedade de classes ou capitalista constituíam a 

principal barreira para um amplo consenso em torno de uma proposta de integração 
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metodológica inclusiva de diferentes concepções de mundo. A síntese, em última 

instância, seria função de uma determinada perspectiva social e o labor do intelectual 

(o qual, embora em certas situações pudesse desejá-lo, não seria capaz de transcender 

inteiramente suas adesões de classe) consistiria em fundamentar, com base na 

comparação entre vários pontos de vista dos grupos ou categorias sociais em confronto 

no cenário histórico, a integração teórico-conceitual e metodológica dos 

conhecimentos políticos e ideológicos a partir das concepções de mundo de que 

participa e das quais procura atuar como porta-voz, de forma a desenvolvê-las e 

reconstruí-las de acordo com as novas circunstâncias históricas. Tais conclusões gerais 

encontram respaldo no escrito anteriormente mencionado, de Florestan Fernandes, 

sobre a ciência política de Mannheim: 

“Os intelectuais não só têm desempenhado parte ativa, como autores, de sínteses 

políticas e sociais do passado, em virtude de sua posição social. Mas ainda, 

através da investigação sociológica (sociologia política), poderão oferecer a 

„síntese mais completa das tendências de uma época‟. A aspiração do sociólogo 

a uma intervenção dinâmica na vida social é, pois, legítima e congruente. Na 

realização desta síntese, entretanto, que tem caráter dialético e por isso nega o 

princípio do juste milieu e as tendências à conservação do status quo, coloca-se 

novo problema
74

. Trata-se do aumento contínuo das categorias de pensamento 

social dotadas de validade universal. Essas categorias constituem, em cada 

sociedade, a camada de conhecimentos comuns, postos acima da competição 

partidária e dos conflitos sociais. Mannheim designa-as como consensus ex 

post. Entretanto, esclarece, „não deveríamos nos deixar extraviar por isto, ou 

descuidar o fato de que em qualquer ponto histórico do tempo existe uma 

quantidade substancial de conhecimento que só nos é acessível de uma 

perspectiva social‟. A síntese política e social não é apenas uma questão 

volitiva. Subordina-se aos interesses vinculados à posição social dos seus 

autores. A ressalva de Mannheim visa acentuar esta necessidade. O intelectual, 
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 Isso ajuda a explicar, em parte, porque a atuação política de Florestan Fernandes até fins da década de 

1960 não foi feita explicitamente em termos socialistas. Tratava-se, como iria dizer em carta a Barbara 

Freitag datada de 24/02/1969, de colocar em primeiro lugar “a solução dos problemas” que se 

colocavam na ordem do dia da sociedade brasileira: “[...] coloquei em primeiro plano a solução dos 

problemas, nunca me manifestei, de modo sistemático, como „socialista‟: preferi fazê-lo numa posição 

que acarreta os seus equívocos: a do „sociólogo participante‟, empenhado nos processos de 

democratização das estruturas sociais, econômicas e políticas do seu País” (Fernandes apud Freitag, 

1996: 145). Pode-se levantar a hipótese de que, para ele, a síntese política mais progressista e 

anticonservantista de então se colocava em termos das reformas democráticas fundamentais da 

sociedade brasileira, para o que não iria adiantar tanto uma tomada de posição especificamente socialista 

ao se ter em mente o intuito de conquistar aliados entre os setores radicais burgueses. 
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neste caso o cientista, deixa em paz a „verdade em si‟; mas, em compensação, 

seu conhecimento da realidade social ganha em profundeza, extensão e energia 

prática potencial. 

[...] Mannheim incorpora em seu modo de pensar os problemas do racionalismo 

e os deixados pelo irracionalismo do historicismo. A síntese visava à superação 

concomitante da tendência generalizadora do positivismo – caracterizada por 

Mannheim como liberal-burguesa – e da tendência particularizadora do 

historicismo hegeliano – caracterizada por Mannheim como conservadora. O 

sentido sociológico de tal síntese deve ser entendido em termos da posição 

social ocupada pelos intelectuais na sociedade capitalista moderna. A atividade 

intelectual deixou de ser, após o colapso do mundo medieval, privilégio de uma 

classe socialmente definida – o clero. Caiu nas mãos de indivíduos recrutados 

nas classes sociais antagônicas e que constituem, em conjunto, uma camada 

social mais ou menos desvinculada. Por isso, os intelectuais revelam certa 

instabilidade social, podendo escolher voluntariamente entre as classes sociais 

em conflito; ou tomar posição em face do conflito após uma séria análise dos 

seus próprios laços sociais e da missão social neles implícita. Ao lado dessas 

alternativas, deve-se contar com as tendências latentes, em nossa sociedade, ao 

aparecimento de uma consciência de sua posição e funções sociais por parte da 

camada intelectual. Mannheim não revela, contudo, ilusões a este respeito. Nas 

condições atuais, os antagonismos de classe não permitem a aspiração dessa 

camada a atividades políticas independentes. A questão tem de ser encarada de 

frente; posta e resolvida de acordo com suas bases reais. Assim, escreve que as 

dificuldades apontadas não implicam „que sua posição particular não lhes 

permita realizar coisas de vital importância no processo social total. A mais 

importante destas seria o descobrimento da posição de que se torna possível ter 

uma perspectiva total‟. As próprias condições de existência social dos 

intelectuais criam, pois, mesmo quando aderem a partidos, as oportunidades 

indispensáveis à escolha e à „síntese total‟. No caos dos antagonismos grupais 

de que participa, a função da intelligentsia é a busca da compreensão mais 

completa possível da situação histórico-social e a afirmação correspondente de 

interesse por ela. [...] Em outras palavras, a consciência de sua posição social e 

da necessidade das atividades a elas subordinadas, imprime uma orientação 

revolucionária e criadora ao pensamento intelectual. Certo disto, Mannheim 

define a possibilidade das sínteses, ligando-as diretamente à camada social a que 

pertence como cientista e às funções sociais que ela normalmente deveria 

desempenhar em nossa cultura” (Fernandes, 1974: 259-60 e 268-69). 

 

 A área de consenso teórico nas ciências sociais a que se refere Florestan 

Fernandes, em sua discussão do pensamento de Mannheim, seria extremamente 

amorfa, tênue, volátil e indefinida. Ela parece estar confinada ao terreno da 

conceituação básica nas ciências sociais ou às categorias sociológicas de uso comum, 

tais como interação social, ação social, relação social, estrutura social, competição, 

conflito, grupo social, instituição social, mudança social, estratificação, classes, 
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castas, estamentos e inúmeras outras. É o terreno, como será visto na quarta parte do 

trabalho, da sociologia sistemática. Trata-se de um patrimônio comum dos cientistas 

sociais ou do sociólogo, o vocabulário básico dessas disciplinas, que constitui um tipo 

de conhecimento em alguma medida acima das divergências políticas entre 

conservadores, liberais, socialistas e outros agrupamentos de cunho ideológico. De 

fato, Florestan Fernandes intentou avançar no terreno lógico e epistemológico uma 

integração teórica, conceitual e metodológica tendente a superar algumas limitações 

das perspectivas sociais de classe nas ciências sociais. Em outras palavras, tratava-se 

de uma tentativa de ampliação daquela área de consensus ex post indicada por 

Mannheim. A verdade, porém, é que apesar das camadas dos intelectuais disporem de 

algumas condições para propor uma “perspectiva total”, as sínteses eram efetivamente 

operadas a partir da adesão aos pontos de vista socialmente condicionados das classes 

ou demais categorias da sociedade. Como assevera Florestan Fernandes e, segundo ele, 

também reconhecia o próprio Mannheim, os antagonismos de classe impediam que a 

camada dos intelectuais assumisse posições políticas independentes. Por isso, a síntese 

teórica e metodológica proposta por Florestan Fernandes, em trabalhos da década de 

1950 reunidos em Fundamentos empíricos da explicação sociológica, Ensaios de 

sociologia geral e aplicada e Elementos de sociologia teórica, não é feita apenas em 

termos de sua condição de cientista social, mas assume uma íntima relação com sua 

visão de mundo radical-popular e socialista. Essa hipótese já foi bastante discutida nos 

capítulos precedentes desta parte do trabalho e, agora, cumpre saber que grau de 

consciência o próprio Florestan Fernandes poderia ter das raízes ideológicas de seu 

pensamento sociológico. Mesmo ao tentar ampliar a área de consenso entre os 

cientistas sociais, Florestan Fernandes tinha consciência das suas posições particulares 

e de que sua própria síntese seria relativa, parcial e provisória, dependendo de sua 
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perspectiva socialmente condicionada. Após sua radicalização socialista e um 

aprofundamento mais consistente e sistemático do aspecto marxista de sua sociologia, 

durante os anos 1970, Fernandes iria modificar sua atitude em relação à própria 

possibilidade de integração teórica e metodológica nas ciências sociais. Apesar de 

enxergar, bem antes, as dificuldades de realização da síntese sociológica devido às 

contradições da sociedade de classes, essa dimensão de seu pensamento será ainda 

mais acentuada no momento em que se torna inegavelmente visível o uso da ciência 

como meio de dominação e exploração sob o modo de produção capitalista. Por 

ocasião do curso “A sociologia em uma época de crise da civilização”, ministrado na 

Pós-Graduação de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

em 1978, iria dizer: 

“[...] por que tantas tendências e tantas „pugnas‟ teóricas ou metodológicas 

dentro da sociologia? Eis o fato capital: antes da crise do capitalismo e de sua 

civilização, as contradições do capital industrial, do regime de classes e do 

Estado capitalista cindiram irremediavelmente a sociologia tanto metodológica, 

quanto lógica e ontologicamente. Ao mesmo tempo, tornaram impraticável o 

aproveitamento „unificador‟ das vantagens que advieram da rapidez com que, 

por via da filosofia e da crítica do modelo naturalista de explicação científica (às 

vezes meramente implícita nas soluções adotadas), a sociologia alcança uma 

notável maturidade lógica e epistemológica. 

[...] Se a sociedade capitalista não fosse intrinsecamente antagônica, as 

diversas problematizações da sociologia e as „soluções metodológicas‟ 

correspondentes convergiriam para uma superposição e uma coordenação em 

termos de complementaridade, de imediato, e de unificação teórica, a médio 

prazo. As divisões subsistiram – e chegaram aos nossos dias (suscitando, 

mesmo, as imagens da ciência „burguesa‟ e „proletária‟ e de „assalto à razão‟). 

O que nos interessa aqui, comparando o nível histórico ao nível estrutural, é que 

a fratura da sociedade reproduziu-se na fratura da ciência (no caso, da 

sociologia; e, note-se, ela é apenas um paradigma do que ocorre com as 

„ciências sociais‟ em geral). Pode-se ir além metodológica e logicamente (como 

tentei em alguns de meus trabalhos). Contudo, a base material para esse 

progresso não existe. Enquanto persistir, o capitalismo terá como contraparte 

uma sociedade e uma civilização antagônicas, e o conflito se instaurará no 

centro mesmo do pensamento científico” (Fernandes, 1980a: 28-9). 

 

 A consciência da impossibilidade da unificação teórico-conceitual e 

metodológica, sob as contradições e antagonismos estruturais da ordem social 
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capitalista, presente de forma mitigada antes, ao longo dos anos 50, e intensificada 

depois, mas sempre presente, não deixaria muita margem para que Florestan Fernandes 

viesse a supor que, devido à sua condição especial de intelectual acadêmico ou 

cientista social, tivesse formulado a síntese sociológica por excelência. Na verdade, 

analisada em sua constelação categorial, sua sociologia parece assumir a forma 

específica de um estilo socialista de raciocinar ou de organizar sua compreensão dos 

fenômenos sociais e históricos concretos. Como diria Mannheim em seu famoso ensaio 

sobre o conservantismo, o traço constitutivo de um estilo de pensamento é a sua 

maneira específica de “situar as coisas num contexto mais amplo”, pois a ele não é 

dado somente a faculdade de pensar “alguma coisa diferente” e, sim, de querer também 

“pensá-la de modo diferente” ao de seus oponentes (Mannheim, 1982: 126 e 134). A 

presença de elementos liberais, democráticos e progressistas burgueses no pensamento 

de Florestan Fernandes deve ser interpretada pelo fato da mentalidade utópica 

socialista, em sua batalha diante das ideologias do conservantismo e liberalismo, 

incorporar e superar dialeticamente os elementos mais radicais dessas outras 

concepções de mundo que lhe são antagônicas. Essa interpenetração dos estilos de 

pensamento já foi apontada diversas vezes por Karl Mannheim e ela só se faz possível 

porque, no embate político entre os grupos, classes ou camadas sociais, um dos lados 

acaba assimilando as armas ideológicas de seu adversário, aproveitando-as em seu 

próprio favor e atribuindo-lhes novos significados na estrutura de seus horizontes 

teórico-conceituais particulares
75

. Esse seria também o caso de Florestan Fernandes em 
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 Um exemplo seria a reelaboração conservadora da idéia de liberdade, que foi desenvolvida 

originalmente pelo liberalismo revolucionário e, em seguida, reaproveitada pela oposição feudal em sua 

luta pela manutenção de seus privilégios estamentais na nova ordem burguesa em ascensão. Na análise 

de Mannheim sobre o conservantismo, pode-se perceber esse intercâmbio de noções, conceitos ou idéias 

entre estilos de pensamento antagônicos: “A necessidade política compeliu os conservadores a 

desenvolverem seu próprio conceito de liberdade em oposição ao dos liberais, e eles elaboraram o que 

podemos chamar de idéia qualitativa da liberdade para distingui-la do conceito igualitário 
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relação às ideologias liberal-burguesas, as quais passam a ser incorporadas numa visão 

de mundo mais abrangente de caráter nitidamente socialista. No entanto, isso não 

implica dizer que a formação acadêmica e especializada de Florestan Fernandes não se 

tenha erigido em condição necessária para a construção de sua síntese sociológica, pois 

sua condição específica de cientista social o havia facultado a pesar de modo amplo e 

sistemático elementos constitutivos das visões de mundo pertencentes aos diferentes 

grupos, categorias e classes da sociedade. A síntese aí operada, porém, não deixava de 

registrar a presença em seu quadro teórico-conceitual e metodológico de uma adesão 

política e ideológica caracterizada particularmente como socialista
76

. Isso porque são 

diversos os pontos de partida ou lugares sociais para a construção de novas sínteses 

teóricas, que podem assumir feições conservadoras, progressistas, liberais, radicais, 

socialistas e várias outras. A questão de saber quais dessas sínteses ou perspectivas 

sociais refletiriam uma compreensão mais completa e objetiva das circunstâncias 

históricas atuais não é, aqui, diretamente relevante, sendo suficiente apontar que 

Florestan Fernandes, já em sua plena identificação com o marxismo revolucionário nos 

anos 70, considerava o conhecimento sociológico aliado aos movimentos 

anticapitalistas de transformação da sociedade o mais cientificamente exato. É nesses 

termos, por exemplo, que irá apontar as vantagens epistemológicas de uma sociologia 

                                                                                                                                             
revolucionário. A oposição contra-revolucionária possuía um instinto saudável o suficiente para não 

atacar a idéia de liberdade enquanto tal; em vez disso, ela se concentrou na idéia subjacente de 

igualdade. Os homens, segundo ela, são essencialmente desiguais, tanto em seus talentos e habilidades 

quanto na própria essência de seus seres. A liberdade, portanto, apenas pode consistir na habilidade de 

cada homem para se desenvolver, sem qualquer estorvo ou obstáculo, conforme a lei e o princípio de 

sua própria personalidade” (Mannheim, 1982: 121). O que essa oposição conservadora da Alemanha do 

século XIX estava defendendo, na verdade, ao re-significar a idéia de liberdade pertencente ao 

liberalismo revolucionário, era o direito de manter seus privilégios feudais, já que, ao se perceber como 

um grupo social por tradição histórica diferente das demais classes da sociedade, entre si essencialmente 

desiguais, seria um atentado contra seu direito de livre desenvolvimento querer equipará-la às outras 

categorias de indivíduos. 
76

 A demonstração lógica desta hipótese ficou reservada aos capítulos da próxima parte do trabalho. O 

intuito, agora, se restringiu a apontar tão-somente o grau de consciência que detinha Florestan Fernandes 

dos liames sociais, ideológicos e de classe de sua síntese teórico-metodológica na sociologia. 
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produzida sob os parâmetros anticapitalistas da revolução socialista, em face do 

cientista social que permanece preso aos limites ideológicos de seu horizonte 

conservador-burguês. A perspectiva socialista seria o caminho para superar a 

necessidade burguesa de encobrir os reais mecanismos de exploração e dominação da 

sociedade capitalista: 

“Não é a burguesia, como classe dominante, mas o proletariado ou os 

trabalhadores, como classe revolucionária, que põem em evidência a natureza 

da sociedade capitalista. Aí, a racionalidade não precisa interromper-se no 

„limite burguês‟; não é preciso temer e esconder contradições e, tampouco, 

temer e sufocar o antagonismo que pode subverter a ordem existente. O „limite 

burguês‟ torna-se conhecido, pois, quando visto pelo avesso, mediante o 

momento de sua negação, no movimento social que conduz à sua destruição. 

Nesse ponto Lukács está certo. A classe revolucionária, que desmascara a 

consciência burguesa, acelera a história e possui a racionalidade necessária para 

subverter a ordem, é que define os verdadeiros limites da sociedade capitalista. 

Construído em termos dessa racionalidade, o conhecimento sociológico precisa 

transcender e negar a ordem, apanhar história e estrutura no movimento de vir a 

ser, pelo qual se passa do desmoronamento do capitalismo para o aparecimento 

de uma sociedade não-antagônica. Em suma, tal conhecimento precisa reter 

todas as forças contraditórias ao longo de sua evolução completa: reprodução da 

ordem existente, seu solapamento e destruição, formação de uma nova ordem 

social, tudo se liga através das relações e conflitos de classe por meio dos quais 

a „revolução interrompida‟ se desencanta. Se voltássemos a Mannheim e à sua 

idéia de síntese pelo próprio movimento mais radical, complexo e avançado, a 

classe revolucionária contém todas as determinações que vinculam 

dialeticamente o desmoronamento do capitalismo à construção do socialismo. O 

que quer dizer que é ao nível da polaridade „revolução‟ que a sociologia se 

libera de toda impregnação inibidora ou restritiva, antes mesmo da 

desagregação e do desaparecimento do modo de produção capitalista, do regime 

de classes sociais e do Estado burguês. E ainda que o conhecimento teórico-

prático que produz não seja aproveitado em toda sua eficácia, o sociólogo que 

trabalha com essa sociologia de negação da ordem afirma-se como um 

„intelectual orgânico do proletariado‟ (ou seja, da classe revolucionária). Basta 

que lembremos vários escritos e certas obras importantes de Marx e Engels para 

se verificar que essa afirmação descreve uma alternativa real. Com eles, aparece 

pela primeira vez uma autêntica sociologia crítica e militante, sem 

ambigüidades, omissões e concessões, a qual não substitui a „teoria burguesa da 

sociedade‟ – remove-a para o museu de antigüidades da história moderna” 

(Fernandes, 1980a: 31-2). 

 

 Essas considerações sugerem que o lugar social, a partir do qual Florestan 

Fernandes erige sua síntese metodológica na sociologia, estaria relacionado aos 
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interesses mais amplos dos grupos sociais subalternos. Se até fins da década de 1960 o 

nosso autor não assume nitidamente a possibilidade de realizar a síntese teórica mais 

consistente nas ciências sociais como uma função de posições socialistas antagônicas à 

ordem capitalista, como o fará na sua radicalização dos anos 1970, a base de seu 

pensamento nesse momento estava conscientemente associada às forças ou grupos 

sociais mais progressistas e anticonservantistas. Seu trabalho de sistematização 

teórico-conceitual e metodológica nas ciências sociais não pode, portanto, ser definido 

de maneira apressada como estando situado acima dos interesses dos grupos ou classes 

entre si estruturalmente antagônicos que compõem a sociedade. Essa interpretação, 

entretanto, tem sido a mais comumente aceita quando se trata de caracterizar o 

pensamento de Florestan Fernandes em sua fase acadêmica da década de 1940 até sua 

aposentadoria compulsória em 1969
77

. Ela desconsidera totalmente a própria 

concepção de ciência sociológica de Florestan Fernandes, para quem apenas 

parcialmente e, mesmo assim num âmbito muito estreito de construção abstrata de 

conceitos fundamentais, seria possível ao intelectual acadêmico transcender algumas 
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 Um exemplo marcante seria a caracterização das relações entre ciência e mudança social em Florestan 

Fernandes feita por Wagner Romão de Melo: “À luz desta perspectiva, Florestan explicita uma tomada 

de posição, de implicações teóricas e práticas, no sentido da defesa de que seja a ciência a norteadora de 

mudança social, acima dos interesses de grupos, fossem eles os burgueses, os trabalhadores, os partidos, 

os Estados... Estes, míopes pela ação das ideologias ou dos interesses mesquinhos de classe, estavam 

perdendo a oportunidade histórica de promover o equilíbrio democrático entre as camadas sociais no 

Brasil” (Romão, 2003: 32-3). O texto de Florestan Fernandes, em que se baseia o referido autor para 

chegar a essa conclusão, foi produzido em 1959 e pode ser consultado atualmente no apêndice, a partir 

da segunda edição, de Mudanças sociais no Brasil. O ensaio, intitulado “Atitudes e motivações 

desfavoráveis ao desenvolvimento”, correspondia à introdução da primeira edição do livro, de 1960, 

mas posteriormente foi transferido para o apêndice e substituído por outro capítulo, “As mudanças 

sociais no Brasil”, em decorrência das transformações na visão política de Florestan Fernandes entre os 

anos de 1960 e 70. As razões dessa substituição são, enfim, explicitadas por Fernandes: “O ensaio, que 

agora passou para o apêndice, sobre „Atitudes e Motivações Desfavoráveis ao Desenvolvimento‟, 

parecia-me uma introdução teórica suficiente, aqui e ali adequada à situação histórico-social brasileira, 

graças ao debate de alguns exemplos típicos. 

Hoje, depois de tanto tempo (é preciso não esquecer que os trabalhos que constam desta coletânea foram 

escritos entre 1946 e 1959), é evidente que se impõe a discussão global do tópico geral. Não tanto para 

justificar interpretações ou pontos de vista que então pareciam mais certos; e, ainda menos, para colocá-

los em dia. Mas, para levar o próprio tema ao leitor de modo mais direto e ordenado, com a experiência 

que consegui acumular posteriormente, de 1960 a 1974, anos durante os quais a análise histórico-

sociológica atingiu o seu apogeu, no Brasil, e nos quais sofreu, em conseqüência, uma perseguição sem 

quartel” (Fernandes, 1979d: 19-20). 
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das determinações gerais de classe do conhecimento produzido nas ciências sociais. A 

maior parcela do saber sociológico estaria sujeita, em seu arcabouço conceptual, 

teórico e metodológico, às influências ideológicas da sociedade. Por outro lado, essa 

interpretação do pensamento de Florestan Fernandes não percebeu o significado 

preciso de sua análise estrutural-funcionalista do desenvolvimento social, um meio de 

perceber as formas diferenciadas como as camadas, categorias ou grupos sociais 

percebiam as vantagens das mudanças progressistas e delas poderiam se beneficiar ou 

tentar monopolizá-las. Essa análise não implicava a idéia de que o desenvolvimento 

social beneficiasse de igual modo ou indiscriminadamente a todas as classes ou 

grupos, dominantes e dominados, muito menos sua ênfase residia na noção de 

equilíbrio democrático entre as camadas sociais como algo estático ou o objetivo 

principal a ser almejado. A lógica de Florestan Fernandes era a de perceber em que 

medida mesmo grupos sociais dominantes poderiam desejar mudanças progressistas, 

as quais poderiam estar em sintonia com alguns de seus interesses econômicos e 

políticos. Esse seria, portanto, um tipo de conhecimento requerido por uma situação 

histórica em que os conflitos e o equilíbrio instável entre as camadas dominantes e 

subalternas ainda não se tinham colocado em termos de “uma opção dramática entre 

concepções de mundo em conflito” (Fernandes, 1979d[1959]: 322). Até o momento 

em que foi possível perdurar essa modalidade de acomodação ou equilíbrio instável 

entre os grupos sociais e, conseqüentemente, as esperanças de democratização radical 

dos direitos de cidadania e a ampliação da participação dos benefícios advindos com o 

desenvolvimento social ainda alimentassem fortes esperanças de mudança das 

condições de existência das camadas subalternas, iria predominar na sociologia de 

Florestan Fernandes o referencial político e teórico do estrutural-funcionalismo. “Essa 

análise funcional só é inoperante quando a situação investigada requer uma opção 
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dramática entre concepções de mundo em conflito” (Fernandes, 1979d: 322). Isso 

explica o porquê de Florestan Fernandes ter se lançado à defesa – nas situações 

históricas em que a transição capitalista possibilitava um pouco de respaldo, inclusive 

por parte de setores das camadas dominantes, das mudanças sociais capazes de trazer 

benefícios à coletividade como um todo – de ideais tipicamente burgueses, os quais ele 

passou a identificar como elementos de uma ética tendente a conduzir o intelectual, o 

sociólogo, a aceitar os valores mais progressistas de sua sociedade. No Brasil de fins 

dos anos 50, esses valores não eram colocados em termos especificamente socialistas 

pelos movimentos mais expressivos da sociedade civil e, sim, sob a perspectiva de 

concretizar as reformas democráticas dentro dos horizontes históricos da ordem 

capitalista. Nesse sentido, não se deve estranhar a íntima associação que Fernandes 

então propôs entre os papéis do sociólogo na luta pelo desenvolvimento social, a 

análise funcional, a ética científica, a autonomia do intelectual, o aperfeiçoamento 

teórico e prático das ciências sociais e a aceitação de ideais típicos da ordem burguesa, 

baseados numa perspectiva político-filosófica liberal: 

“O sociólogo não pode impedir que certas camadas sociais capitalizem, durante 

certo tempo, os benefícios do desenvolvimento social – nem essa é sua função, 

propriamente entendida. Ele deve, somente, tomar cuidados especiais para não 

se tornar um ingênuo porta-voz ou um agente dócil das ideologias das referidas 

camadas. Um ajustamento intelectual positivo consiste em relacionar as 

medidas apregoadas como „necessárias‟, „urgentes‟ ou „ideais‟ com a situação 

de interesses das diversas camadas sociais, com os valores que orientam a sua 

atuação prática e com as necessidades da coletividade como um todo. [...] 

Então, não resta senão apelar para a ética de responsabilidade, inerente à 

condição do cientista. Essa ética oferece um conjunto de interesses e de valores 

que podem orientar o reaproveitamento dos resultados da análise funcional. A 

expansão orgânica da civilização baseada na ciência e na tecnologia científica 

requer, essencialmente, a universalização e o respeito pelos direitos 

fundamentais da pessoa humana, a democratização da educação e do poder, a 

divulgação e a consagração de modelos racionais de pensamento e de ação, a 

valorização e a propagação do planejamento em matérias de interesse público 

etc. Em cada situação concreta, é possível confrontar os resultados da análise 

funcional com a viabilidade oferecida a requisitos dessa espécie pelas 

alternativas em pugna na cena social. Além disso, as opções tomariam em conta, 
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igualmente, as obrigações do sociólogo como „cidadão‟ e como „cientista‟. 

Procurando assegurar-se condições de autonomia intelectual, o sociólogo estaria 

concorrendo para refinar o alcance teórico e a eficácia prática de suas 

contribuições” (Fernandes, 1979d: 322-3). 

 

 Essa aparente identificação ideológica com os valores da ordem social 

competitiva ou da moderna civilização ocidental – tais como a preservação de um 

elevado “nível material de vida”, a defesa dos “direitos fundamentais da pessoa 

humana” e a “valorização da democratização da riqueza, da cultura, do poder ou do 

prestígio” (Fernandes, 1979d: 341) – detinha um sentido bastante específico para 

Florestan Fernandes. Por um lado, ela representava uma maneira de resguardar o 

sociólogo dos interesses dos grupos mais capazes de monopolizar ou capitalizar os 

benefícios do desenvolvimento social, que em regra seriam as camadas dominantes. 

Por outro, a defesa dos interesses da “coletividade como um todo” possuía o propósito 

de ampliar as chances de atendimento de algumas das principais aspirações das 

“classes sociais subordinadas” de melhoria em suas próprias condições de existência. 

Embora acreditasse que os grupos mais privilegiados pudessem apoiar até certo ponto 

as mudanças sociais construtivas dentro da sociedade de classes, sua orientação 

sociológica se caracterizava por um forte teor anticonservantista e pela oposição 

irredutível aos propósitos das camadas dominantes em barrarem as reformas 

democráticas ou de base suscetíveis de serem realizadas nos limites da ordem 

capitalista. Esse seria o sentido de sua contraposição geral entre “classes sociais 

dominantes” e “classes sociais subordinadas”. As primeiras procurariam amparar as 

tendências em curso de mudança social progressiva enquanto elas não colidissem 

diretamente com seus interesses e valores sociais. No entanto, como já iria apontar em 

1959, o desenvolvimento do capitalismo iria acabar constituindo um novo foco de 

tensões, em vista de seu crescente fechamento à “democratização do poder” e à 
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“universalização de uma ética racional igualitária”. Os novos agentes sociais 

revolucionários seriam, em última instância, as “classes sociais subalternas”. O 

objetivo de Florestan Fernandes não se ligava, propriamente, à busca de um “equilíbrio 

democrático” entre as classes sociais, pois achava que a natureza mesma da sociedade 

de classes se fundamentava num “equilíbrio instável”, o qual poderia ser quebrado nos 

momentos mais dramáticos de tensão e conflito entre as camadas dominantes e as 

camadas subalternas. Essa é a conclusão a que se pode chegar pela leitura da seguinte 

passagem, retirada de “Atitudes e motivações desfavoráveis ao desenvolvimento”
78

, 

um ensaio que, apesar de seu radicalismo político, pode ser considerado, em 

comparação com os horizontes socialistas posteriores de Florestan Fernandes, 

excessivamente moderado: 

“As atividades dos indivíduos, dos grupos e das instituições sociais, de 

importância dinâmica para a conservação ou a alteração do status quo na 

sociedade de classes, polarizam-se em torno de atitudes e motivações que 

relacionam os interesses e os valores sociais de cada classe ao significado 

patente e aos efeitos presumíveis antecipadamente das tendências à mudança 

social progressiva. As classes sociais dominantes procuram amparar essas 

tendências na medida em que elas favoreçam ou não interfiram com seus 

interesses e valores sociais. Isso quer dizer, em outras palavras, que há ampla 

margem de atuação construtiva para os representantes dessas camadas sociais 

nos períodos da formação e de expansão da sociedade de classes. As classes 

sociais subordinadas apegam-se e fomentam as mesmas tendências segundo 

móveis sociais mais amplos e íntegros, que chegam a estimular até a emergência 

de atitudes radicais de defesa do desenvolvimento social. Embora nem sempre 
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 O texto foi uma comunicação apresentada ao Seminário sobre Resistências à Mudança: Fatores que 

Dificultam ou Impedem o Desenvolvimento, realizado pelo Centro Latino-Americano de Pesquisas em 

Ciências Sociais, da UNESCO, em 22 de outubro de 1959. Por ocasião desse seminário houve um 

debate entre o sociólogo norte-americano Wright Mills e vários intelectuais latino-americanos, dentre os 

quais Florestan Fernandes. A esse respeito, recuperar esse debate seria importante porque ele revela o 

modo como Fernandes, à época, considerava o peso específico do proletariado nas transformações 

históricas e qual seria seu papel na luta pela promoção do desenvolvimento social. Como esclarece a 

socióloga Heloísa Fernandes: “O comunicado lido por Mills – „Observações sobre o problema do 

desenvolvimento industrial‟ – recebeu duras críticas de Octavio Ianni, Enrique Arboleye, Pablo 

Casanova, Pascoal Leme e Florestan Fernandes quanto à sua tese da necessidade de a América Latina 

buscar um „terceiro caminho‟ e criar um „terceiro tipo de homem‟ diferentes do americano e do 

soviético, o que implicava negar, também, qualquer peso político ao proletariado na transformação 

histórica” (Fernandes, 1985: 14). Os debates suscitados pela comunicação de Mills podem ser 

encontrados na obra Resistências à mudança, Rio de Janeiro, Centro Latino-Americano de Ciências 

Sociais, 1960, p. 297-8. 
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compreendam, no seu devido alcance, as inovações que redundem em 

ampliação das técnicas sociais de controle, revelam especial acuidade às 

aplicações delas que beneficiem a coletividade como um todo. Em 

conseqüência, a margem de atuação social construtiva dos seus componentes 

eleva-se, crescentemente, a partir das fases em que o capitalismo se torna uma 

condição negativa à expansão da sociedade de classes, limitando ou impedindo 

a planificação econômica, a democratização do poder e a universalização de 

uma ética racional igualitária” (Fernandes, 1979d: 336-7). 

 

 A visão de Florestan Fernandes não era exatamente a de que um equilíbrio 

estável seria mantido entre as diferentes classes sociais e, conseqüentemente, os 

benefícios do desenvolvimento social poderiam ser compartilhados igualitariamente 

entre todos os grupos. Tal possibilidade não seria compatível com a estrutura desigual 

de distribuição da renda, do prestígio, da cultura e do poder de uma sociedade de 

classes. Ora, estaria mais próxima de sua concepção a idéia de que a monopolização 

dos proventos do desenvolvimento social pelas camadas dominantes e o caráter 

essencialmente instável da ordem capitalista impediriam a perpetuação indefinida de 

tal forma de acomodação estática entre as classes sociais em conflito aberto ou velado, 

canalizado ou não institucionalmente. “A ordem social da sociedade de classes repousa 

em um padrão de equilíbrio instável” (Fernandes, 1979d: 329). Sua ênfase, portanto, 

recaía sobre o equilíbrio instável da ordem social competitiva, o qual acabaria por 

conduzir a sociedade de classes a um retrocesso histórico, conservador, ou a um 

aprofundamento das mudanças progressistas no interior do próprio capitalismo ou, 

ainda, a uma substituição futura por uma nova ordem social planificada. A 

concretização de uma dessas três alternativas dependeria dos conflitos e das 

correlações de força entre as classes sociais em pugna no cenário histórico e nada 

poderia garantir que uma dessas três evoluções estivesse de antemão assegurada ou 

pré-determinada. A síntese teórica de Florestan Fernandes está inserida nesse contexto 

de tensão entre diferentes alternativas históricas para a sociedade brasileira e ela se 
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vincula conscientemente às suas tendências políticas então mais avançadas de 

“mudança social construtiva” (isto é, a mudança tendente a concretizar as 

potencialidades de um dado tipo social) e à luta dos grupos sociais mais progressistas 

como os trabalhadores do campo e da cidade, alguns setores radicais da classe média e 

da pequena burguesia etc., que constituíam o principal suporte para os movimentos 

democráticos das reformas estruturais ou de base. O ex-professor de sociologia da 

USP tinha a nítida consciência de associar seu trabalho de síntese teórico-

metodológica nas ciências sociais aos objetivos e aspirações de avanços democráticos 

para o conjunto da sociedade brasileira. Ao contrário do que afirmam alguns 

intérpretes da obra de Florestan Fernandes, a base social de seu pensamento não era 

única e exclusivamente sua condição de intelectual acadêmico, de cientista social ou de 

especialista no campo da sociologia
79

, mas também estava ela associada de modo 

bastante amplo às camadas sociais subordinadas e aos vários estratos do povo, 

trabalhadores, pobres, imigrantes, negros, índios e diversas outras categorias 

marginalizadas. Na sociologia de Florestan Fernandes, “é fundamental a presença dos 

grupos e classes sociais que compreendem a maioria do povo, descortinando um 

panorama social e histórico mais largo do que aquele que aparece no pensamento 

produzido segundo as perspectivas dos grupos e classes dominantes” (Ianni, 1991: 21). 
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 Essa visão se deve provavelmente ao fato de Florestan Fernandes ter afirmado diversas vezes que os 

cientistas sociais poderiam atuar como orientadores da mudança social planejada. Por não se vincularem 

diretamente às perspectivas particulares dos distintos grupos sociais, eles seriam capazes de enxergar o 

quadro global da situação e propor caminhos que poderiam satisfazer às múltiplas aspirações das 

diversas classes. Além disso, acreditava o próprio Florestan Fernandes que, devido às características 

específicas da situação brasileira de transição incompleta para a “nova ordem social”, capitalista, e sua 

acomodação com o “antigo regime”, a ordem estamental e de castas, essa necessidade de utilização do 

cientista social como agente de canalização das mudanças sociais progressistas e como consciência 

avançada do desenvolvimento social seria ainda maior em relação ao contexto histórico norte-americano 

e europeu (Fernandes, 1979d: 13-4). Ora, tais afirmações não implicam necessariamente a representação 

do cientista social como um intelectual livre e desvinculado, situado acima das perspectivas e interesses 

das classes sociais. Na verdade, a atuação do intelectual como propositor do desenvolvimento social 

exigia a defesa intransigente das reformas democráticas e a não perpetuação do status quo, o que 

associava o cientista social Florestan Fernandes aos interesses e aspirações das camadas subordinadas. 
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É possível dizer, por essa razão, que era bastante forte e significativo o grau de 

consciência de Florestan Fernandes em relação às origens ideológicas de seu trabalho 

teórico na sociologia, ancorado nas perspectivas sociais das camadas dominadas e 

demais estratos marginalizados. Essa a razão que o levara a entrar em choque com a 

concepção liberal de ciência social, mesmo que dela pudesse ter incorporado certos 

elementos, e a defender explicitamente a posição de que as sínteses teóricas mais 

avançadas só podem ser obtidas a partir das perspectivas das forças sociais 

progressistas. Sua síntese metodológica, portanto, não foi por ele concebida como o 

resultado de sua condição de intelectual moderno, livre, desvinculado das classes 

sociais e detentor de uma formação especializada. Essa síntese representou, ao 

contrário, uma dimensão cultural de sua identificação com aquilo que ele presumia ser 

os interesses da coletividade como um todo e, em especial, com as aspirações dos 

estratos sociais subalternos. Esse modo peculiar como, nas décadas de 1950 e 60, a 

dimensão socialista de Florestan Fernandes se expressava, pela defesa dos movimentos 

mais avançados e progressistas da sociedade civil, desempenhou um papel direto nas 

definições teóricas e metodológicas de sua sociologia acadêmica. 

 A conclusão geral de toda argumentação até aqui desenvolvida é que a base 

social da síntese sociológica de Florestan Fernandes se manifestou de diferentes 

maneiras no decorrer de sua trajetória intelectual e política. Se durante sua 

radicalização dos anos 70, Florestan Fernandes passa a assumir explicitamente a 

postura de aproximar sua reflexão sociológica dos propósitos de luta anticapitalista e 

transformação socialista da sociedade brasileira, depositando as esperanças de 

produção de um saber objetivo sobre o mundo social nas perspectivas das classes 

potencialmente revolucionárias, isso não implica que nas décadas de 1940, 50 e 60 seu 

pensamento fosse apenas sustentado pela sua condição de intelectual acadêmico. Sua 
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assimilação profunda da obra de Karl Mannheim já lhe havia indicado os caminhos de 

sua própria “síntese dialética” ou sociológica, como uma superação das 

unilateralidades do conservantismo, representado pela “tendência particularizadora do 

historicismo hegeliano”, e da tendência generalizadora e liberal-burguesa do 

positivismo, associando o verdadeiro labor teórico nas ciências sociais a uma negação 

completa das soluções que permitiriam um meio-termo ou juste milieu entre pontos de 

vista antagônicos e acabariam por conduzir necessariamente – devido à ausência do 

radicalismo intelectual inerente à defesa intransigente das conquistas progressistas para 

amplas parcelas da sociedade e camadas subordinadas – às “tendências de conservação 

do status quo” (Fernandes, 1974: 259 e 268). Os grupos sociais sobre os quais 

Florestan Fernandes edificou seu trabalho teórico na sociologia não foram 

indiscriminadamente todas as classes da sociedade, mas as camadas dominadas, 

subordinadas, subalternas e marginalizadas dos trabalhadores, homens do campo, 

negros, índios, imigrantes, estudantes, dentre outras. Seria na luta pela garantia dos 

direitos de cidadania de alguns desses grupos que Florestan Fernandes pôde dar vazão 

a suas aspirações socialistas entre os decênios de 1950 e 60. Por isso, a hipótese por ele 

mesmo sugerida em seus depoimentos de que sua sociologia acadêmica foi fortemente 

influenciada pelas suas posições socialistas, desempenhando estas últimas um papel 

fundamental, seria bastante plausível e não apenas um mero reflexo da auto-imagem 

que lhe seria mais agradável de sua produção sociológica anterior. As duas dimensões 

essenciais do pensamento de Florestan Fernandes, a sociológica e a socialista, só 

podem ser separadas pela impossibilidade concreta, nas condições de atuação do 

intelectual acadêmico nos anos 50, delas terem tido uma integração maior no terreno 

da atuação política ou da intervenção prática sobre a realidade social. Porém, no plano 

da articulação teórica, dos conceitos e das categorias metodológicas, pode-se perceber 
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fortes relações entre a sociologia e o modo de pensar socialista em Florestan 

Fernandes. O objetivo da próxima parte deste trabalho é justamente demonstrar como 

isso ocorreu no plano teórico-conceitual e metodológico da sociologia de Florestan 

Fernandes. O fio condutor da exposição inicial de sua definição de ciência sociológica 

será agora retomado, a fim de especificar como as subdivisões de sua disciplina 

especializada podem ser associadas a um estilo socialista de questionamento sobre o 

mundo social. 
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PARTE IV: Sociologia e marxismo: a síntese teórica e metodológica no 

pensamento de Florestan Fernandes 
 

 

 O objetivo principal de todo o trabalho consiste na identificação da sociologia 

de Florestan Fernandes com um estilo de pensamento radical-popular, anticolonialista 

e socialista. Nos capítulos precedentes, essa aproximação foi estabelecida em termos 

das circunstâncias históricas da sociedade brasileira, uma formação social periférica, 

de origem colonial e de capitalismo dependente. Na presente parte do trabalho, o 

enfoque será direcionado para a estruturação lógica do pensamento teórico, conceitual, 

prático e metodológico de Florestan Fernandes, no que ele será capaz de refletir, em 

termos do referencial mannheimiano assumido na análise, os caracteres estruturais e 

morfológicos de uma visão de mundo socialista. A alternativa de delimitar a discussão 

aos vínculos entre marxismo e sociologia se deveu à forte influência do diálogo de 

Florestan Fernandes com a obra de Karl Marx, o qual se demonstrou de fundamental 

importância na consolidação, como já apontado no terceiro capítulo da primeira parte 

do trabalho, de suas posições teóricas e epistemológicas nas ciências sociais. Outras 

interpretações da sociologia de Florestan Fernandes, contudo, costumam subestimar o 

peso relativo das idéias de Marx e do marxismo no conjunto das suas concepções 

teórico-metodológicas, colocando-as no mesmo patamar de outras vertentes clássicas 

das ciências sociais. A proposta desta parte do trabalho será justamente apontar a 

centralidade e o impulso decisivo que a leitura de Marx possuiu, para Fernandes, em 

seu empenho de realizar uma síntese original de correntes clássicas e modernas do 

saber sociológico. Após ser estabelecido esse primeiro objetivo, tornar-se-á mais fácil 

fortalecer a hipótese de acordo com a qual o modo de articulação entre as divisões da 

sociologia de Florestan Fernandes e seus conceitos sociológicos básicos apresenta 
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similitudes com um modelo socialista de raciocínio e reflexão sobre o mundo histórico 

e social. O segundo objetivo mais geral desta parte será, finalmente, realizar um 

esboço lógico da estruturação metodológica, teórico-conceitual e prática do conjunto 

da sociologia de Florestan Fernandes nas suas afinidades mais notórias com o 

anticolonialismo e com o socialismo. 

 A presença de Marx na sociologia de Florestan Fernandes pode ser 

compreendida à luz do diálogo sempre tenso e difícil entre as diversas tradições do 

pensamento marxista e as ciências sociais especializadas. Diante da perspectiva de um 

conhecimento totalizante da realidade, a que almejam as diferentes formas de 

marxismo, as ciências sociais particulares tais como Antropologia, Sociologia, 

História, Ciência Política, Economia, Geografia, Psicologia Social, dentre outras, são 

tidas como insuficientes e capazes apenas de produzir visões parciais, fragmentárias e 

ideologicamente deturpadas do mundo social. Além disso, o tipo de saber produzido 

pela especialização nas ciências sociais estaria associado aos mecanismos de alienação 

e exploração do modo de produção capitalista. A razão desse intenso e infindável 

debate no seio do próprio marxismo diz respeito, portanto, às possibilidades e 

limitações de incorporar os achados teóricos, metodológicos e práticos das ciências 

sociais especializadas, tendo em vista até que ponto essa tentativa de assimilação 

poderia significar uma descaracterização e empobrecimento tanto de suas formulações 

epistemológicas, críticas em relação ao fracionamento burguês do conhecimento sobre 

a vida social, como de sua óptica política revolucionária, significativamente vinculada 

ao esforço de apreensão da realidade em sua totalidade concreta, histórica, dinâmica e 

contraditória. Deixando-se de lado as posturas dogmáticas, de orientação stalinista, as 

quais se limitam a declarar como encarnações do pensamento burguês a especialização 

nas ciências sociais, a recuperação desse debate no interior do marxismo será bastante 
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frutífera para perceber os vínculos entre a sociologia de Florestan Fernandes e as 

exigências do método dialético de apreensão da realidade como uma totalidade 

concreta, dinâmica e em constante transformação. Para o nosso autor, como se verá 

adiante, não haveria contradições entre o fato de ser ao mesmo tempo marxista e 

sociólogo, tomando-se como referência especialmente o seu pensamento a partir da 

década de 1970. Tal debate constituirá, ao mesmo tempo, a ponte necessária para a 

compreensão das concepções de Fernandes sobre as relações entre sua especialidade 

acadêmica, a sociologia, e o conjunto das demais ciências sociais.  

 Duas posições contrastantes nesse debate podem ser identificadas. A primeira 

delas, cujos expoentes máximos seriam Lukács e Gramsci, estaria marcada por críticas 

radicais à especialização nas ciências sociais, bem como a suas pretensões acadêmicas 

de neutralidade e objetividade. O que Lukács chama de uma “torpe especialização” nas 

ciências sociais deve ser entendido como uma tentativa de separar entre si os diversos 

níveis da totalidade histórica, voltando-se as disciplinas particulares para a descoberta 

de leis específicas ao seu campo delimitado de investigação. O exemplo da Sociologia 

seria o mais decisivo, na qual o mundo social seria divorciado da economia como uma 

forma de eliminar de seu horizonte teórico o enfoque da luta de classes. Ainda de 

acordo com o marxista húngaro, a especialização estanque no seio das ciências sociais 

seria um reflexo da divisão do trabalho sob o capitalismo e parte integrante dos seus 

mecanismos de alienação e reificação da consciência. Já Gramsci se destaca por 

enfatizar a passividade política a que conduzem as falsas pretensões de objetividade e 

neutralidade das ciências sociais especializadas. Ao pressuporem um divórcio absoluto 

entre sujeito e objeto no processo do conhecimento, isto é, não considerando as 

relações do saber produzido socialmente com a práxis política revolucionária, as 

disciplinas particulares como a Sociologia passam a conceber de um modo puramente 
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determinista as estruturas sociais, agora explicadas por leis supostamente objetivas e 

imutáveis, contra as quais a vontade coletiva dos homens nada poderia fazer. Em 

suma, seria esse o teor geral da crítica marxista – simultaneamente epistemológica e 

política – mais radical à especialização estanque das ciências sociais por dois dos seus 

mais importantes teóricos clássicos. 

 A segunda posição se pautaria por uma tentativa mais profunda, consistente e 

sistemática de aproveitamento, pelo marxismo, dos aportes teóricos e metodológicos 

das ciências sociais particulares. Tal movimento se daria também no sentido inverso, 

de incorporação das formulações marxistas às ciências sociais. Nesse último caso, 

disciplinas como Sociologia, Antropologia, História e outras poderiam ter seus campos 

de investigação enriquecidos, ampliados, reproblematizados e radicalmente 

reelaborados pelo próprio marxismo. Os trabalhos de Georges Gurvitch, Maurice 

Godelier, Henri Lefebvre, da Escola de Frankfurt e do próprio Florestan Fernandes 

poderiam ser tomados como exemplos da reformulação de questões fundamentais das 

ciências sociais especializadas a partir de posições originadas do marxismo e de 

construção de uma sociologia e antropologia propriamente marxistas. Ora, mesmo nos 

pontos de vista mais negativos face às ciências sociais, presentes em Lukács e 

Gramsci, as contribuições de tais disciplinas não deixaram de ser aproveitadas 

criticamente de acordo com propósitos teóricos e políticos marxistas. Sob esse prisma, 

uma posição mais flexível e receptiva nesse debate pode ser considerada como a mais 

adequada diante de posturas extremadas de oposição entre o marxismo e o conjunto 

das ciências sociais. No âmbito da sociologia brasileira, a produção intelectual de 

Florestan Fernandes poderá ser investigada como um esforço original de redefinição e 

sistematização de uma disciplina científica especializada a partir da leitura decisiva da 

obra de Marx, de modo a revelar a importância do pensamento marxista para a 
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superação de algumas das limitações teóricas, metodológicas e práticas inerentes às 

ciências sociais particulares. Embora reconheça que, sob o domínio do modo de 

produção capitalista, a sociologia como disciplina acadêmica especializada possa 

adquirir um caráter de conservação da ordem, Florestan Fernandes aponta uma nova 

alternativa, a de uma sociologia de negação da ordem, defendendo a idéia de que a 

especialização nas ciências sociais, sendo necessária devido à complexidade dos 

múltiplos aspectos da realidade histórico-social, poderia ser alcançada sob um prisma 

especificamente marxista (Fernandes, 1980a). Por isso, sua caracterização da 

sociologia como disciplina específica seria uma abstração do conjunto da totalidade 

histórico-social, feita com o propósito de apreender com maior rigor e precisão um de 

seus aspectos particulares, a estrutura da ordem social. Apesar de tal caracterização ter 

sido produzida em meados dos anos de 1950, antes de sua identificação como 

“sociólogo marxista”, ela não iria perder a validade para Florestan Fernandes no 

período posterior de sua radicalização socialista, podendo, ipso facto, ser integrada a 

uma proposta de síntese dialética com as demais ciências sociais. 

 Ao se tomar as posições assumidas por Florestan Fernandes como exemplo de 

uma postura bastante peculiar diante do debate teórico mais amplo entre marxismo e 

ciências sociais, pois receptivas à interação construtiva entre o primeiro e as segundas, 

o que se tem em mente é apontar um aspecto de sua obra bastante subestimado ou 

mesmo não percebido pelos intérpretes de sua produção sociológica. Trata-se do lugar 

central e decisivo que a assimilação de Marx teve, para Fernandes, em sua proposta de 

sistematizar os grandes campos de investigação da Sociologia, nas suas reflexões sobre 

as relações da ciência sociológica com as demais disciplinas sociais e sobre suas 

possibilidades de intervenção prática na própria realidade. Em outros termos, a síntese 

que Florestan Fernandes operou no pensamento sociológico se deveu em grande 
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medida à sua leitura atenta dos livros de Marx já em meados da década de 1940, em 

especial de A ideologia alemã e Contribuição à crítica da economia política. Nesse 

sentido, apesar de não poder ser considerado propriamente um “sociólogo marxista” 

durante a etapa mais acadêmica de seu percurso intelectual, grosseiramente delimitada 

entre os anos de 1941 e 1969, a presença de Marx foi determinante para que o nosso 

autor se propusesse a síntese de perspectivas sociológicas à primeira vista irredutíveis 

e incompatíveis, mas em sua opinião complementares entre si – como se pode 

depreender pelo exame de sua já mencionada polêmica com Luiz Aguiar da Costa 

Pinto num texto, de 1948, intitulado “O problema do método na investigação 

sociológica”. Um dos objetivos desta parte final do trabalho será, portanto, investigar 

com maior precisão o lugar ocupado por Marx, diante de outros pensadores clássicos 

como Weber, Durkheim, Mauss e principalmente Mannheim, no empenho 

demonstrado por Florestan Fernandes em sistematizar e redefinir os campos de 

abordagem da sociologia e repensar suas relações com as demais ciências sociais. De 

igual modo, essas considerações sobre as influências do diálogo com Marx na 

edificação da sociologia de Florestan Fernandes ajudarão a esboçar a estrutura teórica, 

conceitual, prática e metodológica de seu pensamento científico a partir dos vínculos 

ideológicos e políticos com a concepção de mundo socialista. 

 Uma segunda tarefa, igualmente relevante, a ser aqui desenvolvida seria 

acompanhar a evolução do modo como Marx e o marxismo foram sendo assimilados 

teoricamente por Florestan Fernandes. Assim, para que se possa explicar não só em 

termos dos acontecimentos políticos cruciais da história brasileira (o regime militar 

instaurado em 1964 e sua aposentadoria compulsória cinco anos depois em decorrência 

do AI-5) como o antigo professor de sociologia da USP passou – a partir do decênio de 

1970 – a se declarar explicitamente um “sociólogo marxista”, mas também das 
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potencialidades teóricas inscritas em seu próprio pensamento, será necessário perceber 

a forma diferenciada como Marx foi sendo utilizado por Fernandes ao longo dos mais 

diversos contextos de sua produção intelectual. A hipótese aqui aventada é que, se a 

ênfase dada a Marx anteriormente por Florestan Fernandes tivesse sido superficial ou 

de intensidade igual à verificada em outras vertentes clássicas e modernas das ciências 

sociais, a reelaboração de suas antigas concepções teóricas, metodológicas e práticas 

no terreno da sociologia não teria sido tão profundamente influenciada pelas 

necessidades práticas do movimento socialista. Metodologicamente, a reflexão relativa 

a este segundo objetivo foi guiada pela análise detalhada de textos de Florestan 

Fernandes relacionados diretamente à temática principal, a exemplo de sua famosa 

introdução de 1946 para a tradução, também de sua autoria, da Contribuição à crítica 

da economia política e de suas densas introduções aos volumes relativos a 

Marx/Engels, sobre a ciência histórica, e Lênin, sobre a política, escritas para a 

Colação Grandes Cientistas Sociais, da qual foi responsável direto na qualidade de 

coordenador. Em síntese, esta parte do trabalho se dedicou a sustentar a hipótese de 

que as posturas metodológicas de Florestan Fernandes na sociologia, até fins da década 

de 1950, não seriam incompatíveis com sua posterior radicalização em direção ao 

marxismo revolucionário e adesão ao movimento socialista a partir das condições 

concretas das realidades brasileira e latino-americana. 

 Uma última palavra, referente às divisões por capítulos desta última parte do 

trabalho, caberia ser dita. No primeiro capítulo, serão reconstruídas em linhas gerais as 

críticas de Lukács e Gramsci, respectivamente, à especialização nas ciências sociais e 

ao positivismo sociológico. O propósito dessa discussão é estabelecer um contraste 

com as posições assumidas por Florestan Fernandes, as quais estariam mais próximas 

do projeto de um aprofundamento teórico das possibilidades de integração entre o 
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marxismo, as ciências sociais e a sociologia. O segundo capítulo irá focalizar o modo 

peculiar como Fernandes incorporou o pensamento de Marx a seu projeto teórico na 

sociologia, sugerindo-se a hipótese de que o materialismo histórico lhe serviu de 

fundamento para sistematizar os campos e principais problemas de sua disciplina 

científica específica. Neste capítulo, ainda, serão indicadas em linhas gerais as 

interpretações teóricas e políticas de Florestan Fernandes, já em sua fase de “militância 

socialista” da década de 1970, sobre o modelo de explicação histórico-sociológica 

derivado do marxismo, em especial de sua familiaridade com os escritos de Marx, 

Engels e Lênin. Por fim, o terceiro e último capítulo será reservado a uma apresentação 

dos aspectos essenciais das divisões da sociologia e dos conceitos sociológicos 

fundamentais de Florestan Fernandes, tentando-se estabelecer como suas teias de 

ligações recíprocas refletem as exigências do estilo de pensamento socialista, a 

exemplo das exigências de captar o concreto histórico em seu desenvolvimento 

dinâmico ou de reduzir o intervalo entre as dimensões teóricas e práticas do 

conhecimento produzido pelas ciências sociais. Como se procurou sustentar ao longo 

de todo o trabalho e será indicado aqui de maneira ainda bastante aproximada, a 

estrutura teórica, conceitual e metodológica da sociologia de Florestan Fernandes 

possui tais características, a de se lançar ao concreto histórico e de estabelecer um 

verdadeiro continuum entre a teoria e a prática, daí suas profundas afinidades com uma 

visão de mundo socialista. 

 

Lukács, Gramsci e as ciências sociais 

 

 Numa tentativa de reconstruir, ainda que de modo bastante superficial, as 

críticas marxistas à estreita especialização nas ciências sociais modernas, o primeiro 
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nome a ser lembrado é, sem dúvida, o do filósofo húngaro Georg Lukács. Não seria 

possível realizar uma descrição exaustiva de suas idéias sobre essa questão particular, 

o que demandaria, aliás, um esforço de exame sistemático de algumas de suas obras 

fundamentais, a começar pelo seu clássico, surgido em 1923, História e consciência de 

classe. No entanto, a única solução mais viável encontrada, para os propósitos aqui 

delimitados, foi o de concentrar a análise num de seus textos que, apesar de não 

desfrutar do mesmo valor e reconhecimento no conjunto de sua produção em 

comparação à obra anteriormente mencionada, ao menos fosse capaz de sintetizar os 

pontos principais da problemática a ser desenvolvida. Sob tal prisma, uma síntese bem 

característica de seu pensamento em relação ao que chamava de uma “torpe 

especialização” nas ciências sociais pode ser encontrada em seu Karl Marx und 

Friedrich Engels als Literaturhistoriker, na parte em que irá discorrer sobre o período 

de decadência ideológica da burguesia
1
. Argumenta Lukács, nesse texto, que a 

especialização nas ciências sociais burguesas não poderia ser compreendida apenas 

como o resultado da acumulação e ampliação dos conhecimentos, para as quais a 

diferenciação qualitativa das áreas do saber seria a única solução suscetível de manter 

o nível científico em cada novo campo particular de investigação na sociologia, 

economia, história etc. e, ao mesmo tempo, de evitar a sedução pelas grandiosas e 

falsas sínteses do pensamento ocidental. Ora, prossegue o autor de História e 

consciência de classe, essa especialização não teria sido o fruto mais puro e imediato 

do desenvolvimento autônomo do sistema de ciências, como poderia sugerir uma 

concepção intelectualista qualquer dos estágios da evolução do espírito humano, mas 

sim da divisão alienante do trabalho sob o capitalismo – o que, por sua vez, teria 

                                                 
1
 O referido trecho, em que a obra de Max Weber é tomada como um caso típico, foi traduzido para o 

espanhol e publicado em Irving Louis Horowitz (org.), Historia y elementos de la sociología del 

conocimiento, op. cit., 1968, v. 1, p. 49-55. 



 353 

conduzido a uma separação estanque e a uma fragmentação reducionista e 

pulverizadora nas distintas áreas do saber, que se tornam agora desconexas e 

irredutíveis entre si. Em suas próprias palavras, dirá: 

“A divisão do trabalho é muito mais antiga que a sociedade capitalista. Porém, 

à medida que a mercadoria, com as relações que ela implica, generaliza seu 

domínio, as seqüelas dessa divisão se propagam e chegam a tal grau de 

profundidade, que se produz um vazio qualitativo. O fato básico da divisão do 

trabalho é o divórcio entre campo e cidade. [...] 

Outro fato igualmente básico na divisão social do trabalho é a separação 

entre atividade física e intelectual. No desenvolvimento capitalista, 

especialmente, essa oposição se agrava ininterruptamente. Ademais, o 

desenvolvimento do capitalismo diferencia o trabalho espiritual em diversos 

domínios separados. Estes adquirem interesses materiais e espirituais 

particulares, que competem entre si, e que formam, em correspondência com 

eles, tipos particulares de especialistas. (Pense-se na peculiar psicologia dos 

juristas, técnicos etc.) 

[...] geralmente se aduz que a ciência moderna chegou a um tal grau de 

amplitude que já não é possível que um homem tenha a capacidade de trabalho 

necessária para abarcar enciclopedicamente o domínio total do saber humano, 

ou sequer parcelas extensas, sem perder o nível científico e converter-se num 

aficionado. E, de fato, quando consideramos estas „amplas sínteses‟ que nos 

legou o pós-guerra, por exemplo Spengler, Leopold Ziegler, Keyserling, esse 

argumento parece se confirmar. Trata-se realmente de puros aficionados, que 

baseados em vazias conclusões analógicas edificam  seus sintéticos castelos de 

cartas. 

Essa argumentação, porém, que tanto seduz à primeira vista, não possui 

nada de correto. É certo que as modernas ciências sociais burguesas não saíram 

de uma especialização curta de luzes; há, porém, que buscar em outra parte as 

razões para esse fenômeno. Elas não radicam na amplitude extensiva do saber 

humano, mas na maneira e direção em que se desenvolveram as ciências sociais 

modernas. A decadência da ideologia burguesa provocou nelas tal 

transformação, que já não podem se interpenetrar, e o estudo de uma já não 

promove uma compreensão mais profunda de outra. A torpe especialização se 

converteu no método das ciências sociais” (Lukács, 1968: 49-51). 

 

 Não há dúvidas de que essa crítica radical de Lukács está intimamente ligada à 

sua análise da reificação e do fetichismo da mercadoria, contida em História e 

consciência de classe (2003), e também ao seu resgate da categoria hegeliano-marxista 

de totalidade. Tal crítica, de igual modo, não poderia ser compreendida integralmente 

sem referências a seu alentado estudo sobre a trajetória histórica do irracionalismo na 

Alemanha, do século XIX até a ascensão do nazismo (Lukács, 1959). Como seria 
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impossível aprofundar no momento todos esses aspectos
2
, o essencial seria lembrar 

que a visão lukacsiana sobre as ciências sociais modernas assume contornos bastante 

semelhantes aos do pensamento de Marx sobre a economia política clássica. Assim 

como Marx (2001: 23-4) realizou sua célebre distinção entre as fases científica e 

vulgar da evolução da economia política na Inglaterra, também Lukács irá fazer 

menção a um período clássico da ideologia burguesa, no qual ainda se possuía a 

intenção de construir um saber sincero e científico, ainda que incompleto e repleto de 

contradições, e a outro de decadência, no qual se abandona covardemente quaisquer 

propósitos de apreensão efetiva da realidade, contentando-se a partir de então com o 

imediato e a superfície dos fenômenos (Lukács, 1968: 49). Ainda na trilha de Marx, o 

filósofo húngaro irá enfatizar o caráter apologético e de dominação de classe do tipo de 

conhecimento produzido nas ciências sociais especializadas, adquirindo estas ao 

mesmo tempo uma fragmentação pulverizadora de si mesmas e uma profunda feição 

anti-histórica. Não é por acaso que a caracterização que Lukács fez da sociologia se 

aproxima muito da crítica de Marx à economia política burguesa. Uma passagem de El 

asalto a la razón ajudará a ilustrar as relações estabelecidas, no pensamento marxista, 

entre os interesses de classe burgueses e uma epistemologia naturalista nas ciências 

sociais que concebe a realidade histórica como eterna e imutável: 

“[...] os sociólogos desenvolveram simplesmente as idéias introduzidas pelos 

fundadores desta nova ciência burguesa: o escrupuloso distanciamento dos 

fenômenos sociais de sua base econômica, o enquadramento dos problemas 

econômicos em outra ciência, totalmente aparte da sociologia. Com isso, já por 

si só, persegue-se e consegue-se uma finalidade apologética. A 

deseconomização da sociologia penetra, ao mesmo tempo, sua desistorização: 

desse modo, podem os critérios determinantes da sociedade capitalista – 

expostos sob uma deformação apologética – se apresentarem categorias 

                                                 
2
 Além das referências acima indicadas, um maior aprofundamento da obra de Lukács pode ser obtido 

em José Paulo Netto (org.), Lukács: sociologia, 2. ed., São Paulo, Ática, 1992; Micheal Löwy, A 

evolução política de Lukács: 1909-1929, São Paulo, Cortez, 1998; Ricardo Antunes e Walquiria Leão 

Rego (orgs.), Lukács: um Galileu no século XX, 2. ed., São Paulo, Boitempo, 1996. 
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„eternas‟ de toda sociedade em geral. E não cremos que valha a pena parar para 

demonstrar que semelhante metodologia não persegue outro fim que o de fazer 

ver, direta ou indiretamente, a impossibilidade do socialismo e de toda 

revolução” (Lukács, 1959, p. 24-5). 

 

 As diferenças em relação a Marx são de caráter histórico, pois na Introdução de 

A crítica da economia política (1982[1859]), obra escrita no período em que a fase 

monopólico-imperialista do capitalismo ainda não havia alcançado sua plena 

configuração, o que se reprova é a separação do aspecto econômico de seu contexto 

histórico e social. Ademais, o processo de especialização nas ciências sociais mal se 

completara nos parâmetros da divisão capitalista do trabalho e, portanto, não poderia 

ter provocado todas as graves conseqüências, posteriormente bem mais nítidas, nos 

propósitos legítimos de apreensão objetiva da realidade social. Já Lukács, situado 

plenamente na fase monopolista, teria que condenar veementemente na sociologia, por 

ele designada como a “nova ciência da época da decadência” (Lukács, 1968: 51), seu 

isolamento em relação aos fenômenos econômicos e históricos, pois quanto mais ela 

estivesse distante da economia e da história, maior seria a possibilidade de eliminar de 

seu horizonte teórico a luta de classes e dessa maneira conceber, sob a forma de leis 

gerais e imutáveis, como eternas as relações sociais geradas no modo de produção 

capitalista
3
. Na fase, portanto, em que a burguesia se consolida como classe dominante 

e assume sua natureza reacionária com pleno vigor, coincidindo ao mesmo tempo com 

a nova etapa monopólico-imperialista do capitalismo, uma ciência pura das relações 

                                                 
3
 Sobre o surgimento da sociologia como ciência autônoma, dirá: “Logo depois de ter surgido a 

economia marxista, teria sido impossível ignorar que a luta de classes é o fato básico do 

desenvolvimento social se as relações sociais tivessem sido então estudadas sobre a base da economia. 

Para eludir esta necessidade surgiu a sociologia como ciência independente” (Lukács, 1968: 51); sobre a 

separação entre sociologia, economia e história no período de decadência da ideologia burguesa, afirma: 

“Assim como, antes da época da decadência, nas investigações concretas a economia e a sociologia só 

eram separáveis metodologicamente, assim também estava a história intimamente relacionada com o 

desenvolvimento da produção, com o movimento interno do progresso das formações sociais. Na época 

de decadência se quebra de forma artificial essa relação e se presta objetivamente um serviço à apologia. 

Assim como tinha que surgir com a sociologia uma „ciência de leis‟, sem conteúdo histórico e 

econômico, de igual modo a história devia se limitar a apresentar a „singularidade‟ (Einmaligkeit) do 

acontecer, sem levar em conta as legalidades da vida social” (Lukács, 1968: 52). 
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sociais, que substituísse a “investigação das conexões causais reais na vida social por 

análises formalistas e por vazias conclusões análogas” (Lukács, 1968: 51), se tornou 

um poderoso instrumento para mascarar ideologicamente a realidade. Para Lukács, 

toda tentativa de alcançar uma síntese das ciências sociais especializadas a partir de tal 

base metodológica seria inútil, conduzindo a soluções arbitrárias, superpostas, ecléticas 

e pseudocientíficas, como se depreende de sua opinião sobre Max Weber, o sociólogo 

do período de decadência que procurou levar até as últimas conseqüências os 

princípios teóricos da divisão do trabalho intelectual: 

“Weber foi economista, sociólogo, filósofo, historiador e político. Dispôs em 

todos esses domínios de um profundo saber, muito superior à média, e sua 

erudição se estendia ademais a todos os domínios da arte e de sua história. E, 

sem embargo, não há nele sequer a sombra de um verdadeiro universalismo. 

[...] quando Max Weber realizou a união entre o sociólogo, o economista e o 

historiador, e chegou acriticamente a uma „síntese‟ desta sociologia com esta 

economia e esta história, necessariamente a separação que havia entre essas 

ciências, como resultado da divisão do trabalho, se manteve também em sua 

mente. Pelo simples fato de que um homem as dominasse, não poderia engrená-

las dialeticamente entre si e conduzi-las ao conhecimento das conexões reais do 

desenvolvimento social” (Lukács, 1968: 51-2). 

 

 Um último aspecto não mencionado da crítica de Lukács à sociologia, mas 

igualmente fundamental, seria a separação estanque entre conhecimento e ação. A esse 

respeito, por exemplo, iria dizer sobre Weber que “o atuar ético provém, nele, de uma 

decisão mística do „livre arbítrio‟ e não tem nada que ver com o conhecimento dos 

fatos” (Lukács, 1968: 52). Como se pode ver, a posição de Lukács é consistente com o 

marxismo, dado que os horizontes da atuação ética não seriam meras escolhas 

subjetivas de imperativos categóricos, a priori e transcendentais, mas resultantes da 

investigação objetiva da realidade. Contudo, esse exame da separação entre teoria e 

prática irá deter – comparativamente a Lukács – uma dimensão tão mais central na 

oposição de Antonio Gramsci à noção de objetividade do conhecimento científico 

pertencente ao positivismo sociológico, que se decidiu analisar a presente questão a 
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partir das críticas severas por ele dirigidas contra o Manual popular de sociologia 

marxista (1921), de Nikolai Bukharin, pensado para servir como um livro de 

introdução ao materialismo histórico. Não caberia aqui uma reconstrução sistemática e 

exaustiva das críticas de Gramsci ao manual popular elaborado pelo marxista russo, 

mas tão-somente resgatar seus elementos mais importantes para o debate relativo às 

tensões entre a sociologia e o materialismo histórico
4
. O ponto de partida de Bukharin 

foi contestar que o materialismo histórico não pudesse ser caracterizado como uma 

sociologia marxista
5
. Ora, Gramsci irá rejeitar justamente a pretensão de reduzir o 

materialismo histórico, ou em suas palavras a filosofia da práxis, a uma sociologia de 

cunho metafísico, positivista, evolucionista, empiricista e pseudocientífico. A filosofia 

da práxis não poderia ser uma ciência geral e objetiva das relações sociais, tal como a 

concebe Bukharin, porque ela seria antes uma concepção de mundo, uma filosofia, 

uma orientação para a prática revolucionária de uma classe social específica, o 

proletariado, baseada no conhecimento histórico. É por isso que as objeções de 

                                                 
4
 Uma visão de conjunto a esse respeito pode ser obtida pela leitura de Antonio Gramsci, Cadernos do 

cárcere, op. cit., 2001, v. 1, p. 114-68. 
5
 No aparato crítico da edição Gerratana dos Quaderni, encontra-se a seguinte citação de La théorie du 

materialisme historique: “Alguns camaradas pensam que a teoria do materialismo histórico não pode de 

qualquer forma ser considerada como uma sociologia marxista e que ela não pode ser exposta de uma 

maneira sistemática. Esses camaradas estimam que ela não é mais que um método vivo de conhecimento 

histórico, que suas verdades não podem ser provadas senão quando falamos de acontecimentos 

concretos e históricos. Acrescenta-se, ainda, a esse argumento que a noção mesma de sociologia está 

bastante mal definida, que se entende sob o nome de „sociologia‟, ora a ciência da cultura primitiva e da 

origem das formas essenciais da comunidade humana (por exemplo, a família), ora as considerações 

extremamente vagas sobre os diferentes fenômenos sociais, ora a assimilação arbitrária da sociedade a 

um organismo (a escola orgânica ou biológica em sociologia). Esses argumentos são falsos. De início, a 

confusão que reina no campo burguês não nos deve simplesmente conduzir a outra. Que lugar deve 

ocupar, então, a teoria do materialismo histórico? Ela não está na economia política e não está na 

história; seu lugar é na ciência geral da sociedade e das leis de sua evolução, ou seja, na sociologia. De 

outro lado, o fato que a teoria do materialismo histórico constitua um método para a história não diminui 

em nada sua importância como teoria sociológica. É comum que uma ciência mais abstrata forneça um 

ponto de vista (ou seja, um método) a uma ciência menos abstrata. Tal é o presente caso, que resulta do 

texto acima” (Bukharin apud Gramsci, 2001b: 2629-30). 
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Gramsci ao autor do Ensaio popular
6
 podem muito bem ser estendidas não só contra 

outras formas de materialismo esquemático, vulgar e mecanicista, como o de alguns 

nomes do marxismo da Segunda Internacional, o stalinismo e certas versões do 

estruturalismo marxista, mas também ao sociologismo positivista e evolucionista de 

um Durkheim e a qualquer pretensão de fazer da sociologia a ciência básica por 

excelência, a única capaz de fornecer os conceitos teóricos fundamentais às demais 

ciências sociais, que lhe estariam subordinadas, e de sintetizar os conhecimentos 

produzidos separadamente pelas distintas disciplinas. Não é por acaso, portanto, que 

Bukharin e Durkheim, apesar de suas visões de mundo contrárias, podem se aproximar 

bastante nesse aspecto em particular. Seria, contudo, no debate acerca das 

possibilidades de previsão dos acontecimentos históricos na luta política (e também 

nas ciências sociais) que se poderá esclarecer, em Gramsci, o sentido de sua radical 

distinção entre sociologia e filosofia da práxis. Numa importante passagem de seus 

Quaderni, colocou a questão nos seguintes termos: 

“De fato, na política a assunção da lei estatística como lei essencial, fatalmente 

operante, não é apenas erro científico, mas torna-se erro prático no ato; além disso, 

ela estimula a preguiça mental e a superficialidade pragmática. É de se observar que 

a ação política tende exatamente a despertar a multidão da passividade, isto é, a 

destruir a lei dos grandes números; como então esta pode ser tomada como uma lei 

sociológica? Quando se reflete bem, logo se vê que a reivindicação mesma de uma 

economia planejada, ou dirigida, está destinada a despedaçar a lei estatística 

entendida de modo mecânico, isto é, produzida pela reunião casual de infinitos atos 

arbitrários individuais, se bem que deverá basear-se sobre a estatística, o que não 

significa, porém, o mesmo: na realidade a ação humana consciente passa a substituir 

a „espontaneidade‟ naturalista” (Gramsci, 2001b: 1429-30). 

 

 A impugnação de Gramsci à forma como a sociologia é compreendida por 

Bukharin, a julgar pela citação precedente, está diretamente ligada a seu repúdio da 

noção ingênua de verdade científica, baseada no empiricismo, objetivismo, fatalismo e 

                                                 
6
 Gramsci traduziu um tanto livremente como “Saggio popolare” o subtítulo do livro de Bukharin, 

Manuel populaire de sociologie marxiste, tal como constava na edição francesa por ele referida nos seus 

Cadernos do cárcere. 
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numa suposta validade universal da ciência. É por isso que o comunista sardo não 

somente nota a ausência da dialética no Ensaio popular, mas também irá designar 

como um materialismo metafísico a sociologia de Bukharin
7
 (Gramsci, 2001b: 1402 e 

1424-6). A filosofia da práxis não poderia se reduzir ao estabelecimento de nexos 

causais entre os fenômenos, à maneira de leis sociológicas de suposta validade 

universal, sob pena de tornar-se incapaz de perceber as especificidades de cada 

contexto histórico e suas tendências de transformação
8
 – o que seria decisivo para 

qualquer propósito de atuação revolucionária do proletariado e das camadas sociais 

subalternas. Ao introduzir o objetivo prático de transformação revolucionária no 

processo do conhecimento, a possibilidade de previsão se amplia como um momento 

da práxis política dos grupos empenhados em destruir a ordem capitalista e construir 

uma nova sociedade. Em outras palavras, a previsão não pode ser vista como um curso 

natural e irreversível dos acontecimentos, mas como um momento da capacidade de 

organização dos movimentos políticos, cujo êxito consistiria em retirar da passividade 

as massas e grupos sociais submetidos às leis dos grandes números e ao fatalismo 

sociológico. Esse o sentido último da crítica gramsciana ao objetivismo positivista na 

sociologia de Bukharin
9
 e seu materialismo mecanicista. O padrão de conhecimento 

histórico que emerge de tal crítica será, por sua vez, um saber intimamente vinculado à 

práxis revolucionária e sempre reconsiderado, de modo a se tornar útil aos fins 

perseguidos diante de cada situação concreta, em função das mudanças nas condições 

                                                 
7
 Ou ainda, chega a considerar como aristotelismo positivístico a filosofia implícita na sociologia 

marxista de Bukharin: “A filosofia do Ensaio popular (nele implícita) pode ser chamada um 

aristotelismo positivístico, uma adaptação da lógica formal aos métodos das ciências físicas e naturais. 

A lei de causalidade e a pesquisa da regularidade, normalidade e uniformidade, passam a substituir a 

dialética histórica” (Gramsci, 2001b: 1402-3). 
8
 A esse respeito, seria preciso ficar atento às críticas de Gramsci às “leis sociológicas” e à sua 

caracterização do materialismo histórico como um “método filológico”, empenhado em precisar os fatos 

particulares, a singularidade histórica, e utilizando no máximo como um elemento auxiliar as 

generalizações abstratas da estatística e da sociologia. 
9
 Para uma visão mais abrangente dessa crítica ao objetivismo positivista de Bukharin, ver Antonio 

Gramsci, Quaderni del carcere, op. cit., 2001, p. 1411-7. 
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da luta política. Seria um equívoco, em suma, pretender reduzir o marxismo a uma 

teoria sociológica geral, como se procurou fazer no Ensaio popular, pois o 

materialismo histórico, além de ir muito mais longe – em seus intuitos políticos, 

ideológicos e filosóficos – de qualquer projeto particular de ciência positiva específica, 

é profundamente avesso a uma concepção positivista de mundo. 

 As críticas de Lukács e Gramsci, no que concerne à sociologia acadêmica, 

ultra-especializada, empiricista e positivista, estão essencialmente corretas e seria 

ocioso querer refutá-las. Caberia, contudo, perguntar duas coisas. Primeiro, essas 

críticas podem ser estendidas de modo indiscriminado a toda e qualquer produção 

sociológica acadêmica? Segundo, poderia haver espaço para uma sociologia marxista 

no terreno mais abrangente do materialismo histórico, examinando-se sua rica 

diversidade e pluralidade? Quanto à primeira questão, seria mais plausível pensar que 

nem toda produção sociológica acadêmica se enquadraria completamente (ou, na 

maioria dos casos, apenas de modo parcial sob certos aspectos) nas críticas de Lukács 

e Gramsci, pois o condicionamento institucional da pesquisa científica sob o 

capitalismo, apesar de alienante e destrutivo em múltiplas direções, não seria capaz de 

aniquilar definitivamente a fermentação contestatória contra sua ordem social 

correspondente, por mais fraca, incipiente, desagregada e inócua que essa atividade de 

contestação possa parecer
10

. Nesse sentido, seria uma posição fundamentalmente 

dogmática rejeitar em bloco toda sociologia acadêmica como parte integrante de uma 

“ideologia burguesa”, sem antes investigar sua diversidade de orientações e algumas 

de suas inestimáveis contribuições ao conhecimento das formações histórico-sociais 

                                                 
10

 A esse respeito, ver as firmes restrições de Florestan Fernandes (1980: 63-8) ao “radicalismo abstrato 

e inócuo” de grandes autores como Wright Mills e Alvin Gouldner que, apesar de serem críticos 

contundentes do padrão de ciências sociais cultivado nos Estados Unidos, então representado pelo 

“empirismo abstrato” e pela grande teoria de Talcott Parsons, não foram capazes de romper com o 

condicionamento burguês e explicar as causas das deformações da imaginação sociológica em termos 

das contradições do capitalismo monopolista. 
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concretas – atitude essa, aliás, que não parecer estar em contradição com os pontos de 

vista críticos dos dois pensadores marxistas acima lembrados. Quanto à segunda 

pergunta, sua resposta é muito provavelmente afirmativa, ao se levar em conta não 

somente que cientistas sociais fortemente influenciados pelo marxismo, a exemplo de 

Georges Gurvitch (1960), e mesmo autores reconhecidamente marxistas, como 

Lefebvre
11

 (1979), chegaram a falar de uma sociologia presente no conjunto do 

pensamento de Marx, mas também que vários desdobramentos da dialética e do 

materialismo histórico, associados a outras correntes de pensamento científicas ou 

filosóficas como o estrutural-funcionalismo, a fenomenologia, o existencialismo etc., 

estiveram presentes no desenvolvimento teórico de disciplinas específicas como a 

sociologia, antropologia, história, economia e ciência política. Em outras palavras, o 

marxismo não seria incompatível com as ciências sociais especializadas, podendo 

aproveitar destas últimas os resultados empíricos de suas investigações e, ao mesmo 

tempo, integrá-las teórica e metodologicamente às concepções científicas, políticas e 

filosóficas do próprio materialismo histórico. A própria divisão de trabalho entre as 

ciências sociais particulares poderia – como também chega a sugerir Florestan 

Fernandes (1980a: 135-6) – receber um tratamento marxista, de modo a superar 

dialeticamente as limitações de cada especialidade acadêmica. 

 Por razões exclusivas de espaço, não poderão ser discutidas as várias posições 

marxistas, entre si bastante distintas, que se pautam por intermediações teóricas mais 

íntimas com as ciências sociais especializadas. O ideal seria que os pontos de vista 

assumidos por Lukács e Gramsci pudessem ser contrastados com as contribuições de 

                                                 
11

 Afirmar que existe uma sociologia em Marx não implica assumir uma posição sociologista, de reduzir 

o marxismo a uma sociologia. Esse seria um erro análogo ao de considerar Marx um economicista. A 

seguinte frase de Lefebvre sintetiza bem os propósitos de se buscar uma “sociologia marxista”: “Marx 

não é um sociólogo, mas existe uma sociologia no marxismo” (Lefebvre, 1979: 19). 
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marxistas e cientistas sociais como Althusser e Balibar (1970), Goldmann (1967), 

Godelier (1983), Bottomore (1980) e, ainda, da Escola de Frankfurt, pela sua proposta 

de um “marxismo interdisciplinar”, os quais se propuseram a estabelecer aproximações 

entre o materialismo histórico e especialidades acadêmicas como a antropologia, a 

sociologia e a ciência política. Além disso, caberia lembrar que certas vertentes 

marxistas, como o austromarxismo¸ poderiam ser caracterizadas como verdadeiras 

escolas sociológicas (Bottomore, 2001: 360), em muitos de seus aspectos estando 

impregnadas de forte positivismo, evolucionismo e cientificismo
12

. O debate sobre as 

relações entre marxismo e ciências sociais especializadas possui, portanto, dimensões 

mais gerais que não poderiam ser agora abordadas, levando-se em conta a existência 

de inúmeras posições opostas às críticas de Lukács e Gramsci já detidamente 

examinadas. Apesar de aceitar alguns elementos das críticas lukacsiana e gramsciana 

ao pensamento sociológico, o nosso autor irá se propor a defesa de uma apropriação 

crítica pelo materialismo histórico da sociologia e demais ciências humanas, 

distanciando-se, portanto, pelo menos nesse aspecto em particular, dos dois autores 

marxistas até agora abordados. O próximo capítulo será dedicado, enfim, à 

explicitação dos vínculos, em Florestan Fernandes, entre marxismo e sociologia. 

 

Florestan Fernandes: sociologia e marxismo 

 

 Um dos debates mais recorrentes entre os comentadores da obra de Florestan 

Fernandes, como foi indicado na terceira parte deste trabalho, tem sido o lugar 

                                                 
12

 Sobre as concepções científicas e políticas do austromarxismo, ver Perez Mehrav, “Social-democracia 

e austromarxismo” e Giacomo Marramao, “Entre bolchevismo e social-democracia: Otto Bauer e a 

cultura política do austromarxismo”, in Eric J. Hobsbawm (org.), História do marxismo, Rio de Janeiro, 

Paz e Terra, 1985, v. 5. 
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ocupado pelo marxismo no horizonte teórico de sua sociologia. A posição de maior 

aceitação diz respeito ao entendimento de que a herança de Marx figuraria em seu 

pensamento teórico como apenas uma das perspectivas, dentre outras, da explicação 

sociológica. Nesse sentido, não se poderia falar de uma hierarquia entre as 

contribuições dos clássicos com os quais Fernandes dialogou mais intimamente para 

avançar no seu projeto de síntese metodológica: os métodos objetivo e compreensivo, 

associados respectivamente aos nomes de Durkheim e Weber, poderiam ser colocados 

em pé de igualdade ao lado da dialética marxista, sem que tal devesse significar, 

entretanto, uma unificação eclética e indiferenciada desses três pontos de partida 

teórico-metodológicos das ciências sociais. Essa opinião é, talvez, uma das mais 

comuns sobre a produção sociológica de Florestan Fernandes, sendo compartilhada em 

maior ou menor grau por autores os mais distintos entre si (Martins, 1998: 61-4; 

Arruda e Garcia, 2003: 77-8; Netto, 1987: 293). Essa visão não seria falsa em si 

mesma. A sua lacuna, porém, consiste em ver somente uma dimensão do problema, 

pois, mesmo quando se nega firmemente o ecletismo acrítico em Florestan Fernandes e 

se reconhece a importância do diálogo com Marx para a demarcação das fronteiras 

metodológicas de sua sociologia (Cohn, 1987), não se pergunta qual seria o 

fundamento propriamente sociológico da síntese teórica aqui objeto de indagações. É 

certo que seria difícil encontrar, na síntese avançada por Fernandes, hierarquizações 

entre os modelos explicativos dos três clássicos das ciências sociais, Weber, Durkheim 

e Marx, a partir dos quais ele se propôs a sistematizar os principais métodos de 

explicação na sociologia. Esses três modelos de explicação ou métodos interpretativos, 

com suas respectivas problemáticas de investigação, poderiam ser integrados entre si 

no desenvolvimento de um mesmo projeto de pesquisa, desde que os desdobramentos 

teóricos e empíricos da análise do objeto assim o permitissem ou exigissem, mas sem 
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que isso implicasse necessariamente uma ordem pré-determinada ou a suposição da 

superioridade de um dos clássicos sobre os demais
13

. Fazer tal afirmação, entretanto, 

não negaria o fato de que uma dessas três correntes sociológicas pudesse ser 

considerada a base da síntese teórica e metodológica nas ciências sociais então 

proposta por Florestan Fernandes. A hipótese aqui sustentada é a de que foi – não em 

Weber ou em Durkheim, mas em Marx e no materialismo histórico – que Fernandes 

tentou buscar o fundamento sociológico de sua síntese teórica entre correntes 

antagônicas das ciências sociais, como se poderá perceber, mais uma vez, pela leitura 

do texto de sua polêmica com Costa Pinto (Fernandes, 1976b[1947]). Embora o 

referido artigo já tenha sido citado em diferentes momentos desta pesquisa, a relação 

direta que a polêmica nele contida possuía com o debate mais geral sobre a oposição 

entre marxismo e ciências sociais especializadas não pôde até agora ser devidamente 

focalizada. Esse será, portanto, o aspecto da questão a ser abordado no presente 

capítulo. Antes, porém, de descrever os termos mais exatos desse debate, seria 

oportuno, para os objetivos aqui delineados, retomar brevemente as linhas gerais da 

definição de sociologia por Florestan Fernandes, já discutida em profundidade na 

segunda parte do trabalho, a fim de evidenciar com maior propriedade sua concepção 

da complementaridade de perspectivas entre as ciências sociais. 

 A representação da realidade social, por Florestan Fernandes, como uma 

entidade altamente complexa e diferenciada, formada de uma pluralidade de níveis 

                                                 
13

 Um excelente exemplo da complementaridade entre os três modelos de explicação ou métodos de 

interpretação sociológicos pode ser encontrado em Florestan Fernandes, Sociedade de classes e 

subdesenvolvimento, op. cit., 1972, p. 26-48. Esses modelos foram utilizados pelo nosso autor, nesse 

estudo em particular, com plena consciência de seus limites teóricos, conceituais e metodológicos, sendo 

absorvidos alternativamente em distintos, mas simultâneos problemas de investigação, de forma a 

atenderem às exigências lógicas colocadas pela diferenciação e complexidade de aspectos envolvidos na 

caracterização de seu objeto de análise, a saber, o capitalismo sob as condições do subdesenvolvimento 

e da dependência. Não se poderia falar aí, portanto, de uma confusão ou mistura eclética entre os 

clássicos (Marx, Weber e Durkheim), pois Fernandes não usava as conceituações e teorias de um para 

responder com os métodos derivados de outro, mas de uma verdadeira síntese metodológica entre três 

correntes bastante díspares das ciências sociais. 
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interdependentes, impedia que a totalidade de seus aspectos econômicos, políticos e 

culturais fosse abarcada de uma vez por todas. A realidade precisaria, portanto, ser 

abstraída em suas partes ou elementos constitutivos para ser compreendida de modo 

coerente e cientificamente exato. Por isso que, antes de qualquer consideração mais 

aprofundada sobre o conjunto das ciências sociais, Florestan Fernandes se empenhou 

em definir o campo particular de sua disciplina especializada, a sociologia. Essa 

precedência não teria sido apenas lógica. Ela foi também cronológica, considerando 

que os textos de definição da sociologia foram escritos em fins da década de 1950 e 

somente em 1961, num artigo sobre a unidade das ciências sociais e a antropologia, é 

que Fernandes iria, de fato, discutir o tema mais geral da síntese teórica e 

metodológica entre as diferentes especialidades acadêmicas voltadas para o estudo 

compartimentado do mundo histórico-social. É assim que, nos seus primeiros escritos 

de maturidade sociológica, localizados nos anos 50, Florestan Fernandes procurou 

enfatizar, de diversas formas, a especificidade do ponto de vista da sua disciplina 

acadêmica face às demais ciências sociais, a exemplo da antropologia, da história e da 

economia, que lhe eram mais próximas. Tratava-se, para ele, precisamente de uma 

questão de método e de ponto de vista, pois o sociólogo tinha um olhar sobre a 

realidade que o distinguia do antropólogo, do historiador, do economista, do psicólogo 

social e assim por diante. Seu posicionamento, portanto, era sociológico e seu 

empenho acadêmico esteve sempre voltado para a construção da sociologia como uma 

disciplina específica (Cohn, 1986: 137). Nesse sentido, após apresentar a interação 

social como o fenômeno básico dos diferentes tipos de associação e sociabilidade, iria 

definir a sociologia como “a ciência que tem por objeto estudar a interação social dos 

seres vivos nos diferentes níveis de organização da vida” (Fernandes, 1974: 31 e 73; 

1976b: 15). Sob esse prisma, a ordem social, constituída a partir de uma pluralidade de 
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processos recorrentes e emergentes de interação social, seria um fenômeno de 

existência universal entre os seres vivos, sendo suas manifestações profundamente 

distintas conforme se focalize um nível ou outro de organização da vida, do biótico, 

passando progressivamente pelo biossocial e psicossocial, até alcançar a dimensão 

sócio-cultural da existência humana. A ordem social sinalizaria, ao mesmo tempo, 

para os padrões mais ou menos constantes de manutenção e alteração de um dado tipo 

de sociedade. À luz dessa visão, Florestan Fernandes irá distinguir duas espécies de 

uniformidades que ajudariam a explicar os padrões e regularidades existentes na ordem 

social: as uniformidades de coexistência e de seqüência. Ainda de acordo com 

Fernandes, seria facultado ao sociólogo querer investigar, tanto as uniformidades de 

coexistência, pela utilização da análise sincrônica, como as uniformidades de 

seqüência, pelo recurso à análise diacrônica, de modo a integrar os aspectos estáticos 

e dinâmicos da ordem social numa perspectiva mais abrangente e globalizadora 

(Fernandes, 1974: 60). O ponto de vista geral da sociologia como o estudo da interação 

entre os seres vivos, expresso na definição anterior, seria progressivamente 

particularizado na medida em que as divisões da disciplina se dedicassem a investigar 

os interdependentes aspectos, ora estáticos, ora dinâmicos, da ordem social. Esse é o 

fundamento das subdivisões da ciência sociológica entre as sociologias sistemática, 

comparada, diferencial, descritiva, aplicada e teórica (Fernandes, 1974[1965]: 57-74; 

1976b[1957]: 20-30). Essa breve síntese da construção teórica da sociologia de 

Florestan Fernandes, de sua definição geral e suas subdivisões, embora possa parecer 

repetitiva, se fez necessária para contextualizar o lugar de sua problemática em face 

das demais ciências sociais. 

 A idéia da sociologia como ciência específica, em Florestan Fernandes, não 

implica necessariamente que ele tenha pensado seu campo particular de investigações, 
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à maneira sociologista de Durkheim, como uma disciplina eminentemente de síntese 

ou como representando a “rainha das ciências”. Nada nos escritos teóricos e 

metodológicos de nosso autor chega a sugerir tal imagem. Pelo contrário, a tendência a 

considerar uma ciência como a síntese de todas as demais foi por ele caracterizada 

como uma etapa ultrapassada da evolução do saber científico sobre o homem, a 

sociedade e a cultura. Embora para Fernandes fosse uma tarefa das mais necessárias e 

prementes desenvolver “o ponto de vista especial” de cada ciência social, tendo sido 

realmente um dos seus objetivos mais notáveis a consolidação da sociologia como 

especialidade acadêmica, a verdade é que o conhecimento integrativo dos fenômenos 

humanos no quadro inclusivo de suas interdependentes dimensões – geográfica, 

econômica, histórica, social, política e cultural – só se faria possível mediante um 

profundo esforço de cooperação interdisciplinar, não havendo espaço ou sentido para 

se falar de uma disciplina que fosse capaz de subordinar todas as outras. Se ainda 

perduravam as pretensões de criar uma ciência-síntese, elas precisariam ser superadas 

pelas possibilidades abertas à convergência e unificação entre as ciências sociais 

particulares. Ao discorrer, em 1961, sobre a unidade das ciências sociais no mundo 

moderno, Florestan Fernandes não daria margem a dúvidas quanto a esse aspecto de 

seu pensamento: 

“[...] é possível distinguir três momentos centrais nesse processo de evolução das 

idéias científicas. O primeiro, caracteriza-se pela intenção de consagrar a autonomia 

de dada disciplina, libertando-a, ao mesmo tempo, da condição de matéria 

filosófica e de síntese artificial de conhecimentos gerais sobre certa porção da 

realidade. Nesse momento, os especialistas tendem a representar sua própria 

disciplina como scientia scientiarum, como se dela dependesse a compreensão e a 

explicação unificada do comportamento social organizado dos seres vivos. O 

„psicologismo‟ e o „sociologismo‟ fornecem ilustrações típicas dessa orientação. 

Mas, ela não se confinou a essas disciplinas, afetando igualmente os pontos de vista 

do economista, do antropólogo, do geógrafo e do historiador. O segundo momento 

emerge, gradualmente, com o amadurecimento do espírito científico, resultante do 

progresso mais ou menos rápido da pesquisa empírica e da sistematização teórica. 

São seus traços característicos: a valorização do „ponto de vista especial‟ na 



 368 

ciência, a intensificação do acúmulo de materiais empíricos e, principalmente, o 

alargamento do sistema de referências teóricos, através do aproveitamento dos 

avanços teóricos das ciências afins e do incremento da cooperação interdisciplinar. 

A especialização corrige e complementa a especialização, porém, apenas em áreas 

circunscritas, como se pode verificar pelos influxos das teorias psicológicas sobre a 

antropologia ou a sociologia, na atualidade. Assim se explica a limitada repercussão 

do intercâmbio desenvolvido na revisão de imagens globais sobre a importância 

relativa de cada ciência social, o caráter das relações delas entre si e a viabilidade 

de formas cooperativas de investigação interdisciplinar. Por fim, o terceiro 

momento surge com o aparecimento de preocupações práticas entre os cientistas. 

Tanto na psicologia e na economia, quanto na sociologia e na antropologia as 

questões práticas suscitaram exigências integrativas especiais. Descobriu-se que a 

intervenção racional na realidade impõe a consideração simultânea de fatores que 

se apresentaram como entidades isoladas nas teorias científicas. Daí a tendência 

característica dos especialistas em procurar na síntese teórica uma saída para as 

limitações inerentes a cada especialidade. Não obstante, mantém-se a crença de que 

a própria disciplina seria o foco central da referida síntese, o que se pode 

comprovar facilmente através das idéias dos principais psicólogos, sociólogos ou 

antropólogos contemporâneos” (Fernandes, 1974: 204-5). 

 

 A valorização da especialização acadêmica, em Florestan Fernandes, estava 

sempre acompanhada da idéia de que a integração teórica, prática e metodológica das 

ciências sociais – a ser realizada mais para o futuro, com base nos desenvolvimentos 

das pesquisas empíricas e da sistematização teórica – seria não somente desejável, mas 

necessária. Especialização e síntese teórico-metodológica nas ciências sociais não 

seriam, portanto, excludentes. “A especialização não só vem a ser inevitável na 

ciência, como ela constitui o primeiro passo para qualquer esforço consistente de 

síntese teórica” (Fernandes, 1974: 219). No entanto, Fernandes considerava o padrão 

de unidade então existente nas ciências sociais, à época em que o seu artigo foi 

redigido, em 1961, como sendo caracterizado por um estado de “conglomeração sem 

entrosamento” (Fernandes, 1974: 219). Para superar tal padrão insatisfatório de 

unidade entre as ciências sociais, a seu ver, cada disciplina particular deveria orientar 

seu esforço de conhecimento a partir de uma tendência de integração com as demais 

especialidades afins (Fernandes, 1974: 220). Assim, a crença de que a própria 

disciplina seria a ciência unificadora não se coadunaria com as exigências de um 
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conhecimento totalizante da realidade, como pretendia Florestan Fernandes a largo 

prazo, levando em conta as possibilidades de intercâmbios teóricos, práticos e 

metodológicos entre as diversas disciplinas. Por outro lado, entretanto, em certas 

circunstâncias a sociologia poderia assumir o papel de uma disciplina estratégica 

diante das demais ciências sociais. No entender de Florestan Fernandes, essa situação 

apenas seria possível em dados contextos históricos
14

 e não decorreria de um direito 

qualquer que estivesse assegurado à sociologia de ser tida como a “rainha das 

ciências” ou a ciência-síntese por excelência. Ora, a postura anti-sociologista de 

Florestan Fernandes se origina precisamente de uma influência marxista que lhe foi 

decisiva nos primeiros tempos de sua trajetória acadêmica. É assim que, num 

depoimento prestado em 1981, o nosso autor iria atribuir ao marxismo a origem de sua 

postura crítica diante do sociologismo e da falsa autonomia das ciências: 

“[...] eu lutei muito para não ser sociologista e principalmente para não excluir 

psicologia, economia, história, porque na verdade nós temos que voltar a um 

texto que para mim é muito fundamental, o posfácio d‟A crítica da economia 

política, aquela idéia da totalidade. Durante algum tempo, eu corri o risco de 

palmilhar o caminho da filosofia social, da filosofia das ciências modernas, de 

pulverizar as ciências e de procurar uma falsa autonomia das ciências. Eu teria 

entrado por um mau caminho. O que me salvou foi a impregnação marxista da 

minha relação prática com os problemas da sociedade brasileira. Aí eu 

compreendi que o sociólogo realmente sozinho opera com um ponto de vista, 

com os fatos que esse ponto de vista exige” (Fernandes, 1995c: 16). 

 

 A categoria de totalidade, fundamental na obra de Marx e no marxismo em 

geral, influenciou não só a concepção mais abrangente que Florestan Fernandes 

alimentava em relação ao conjunto das ciências sociais, na tendência de procurar 

contribuir para a unificação teórica entre elas. A idéia de totalidade também esteve 

                                                 
14

 A esse respeito, num texto de 1965 intitulado “As ciências sociais na América Latina”, Florestan 

Fernandes explica como no contexto latino-americano da época a sociologia pôde desfrutar de um lugar 

de destaque no conjunto das ciências sociais não verificado em outros meios intelectuais, como os da 

Europa e dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, contudo, iria identificar como dogmáticas as opiniões 

da sociologia como uma ciência de síntese e chamar a atenção para as exigências particulares do padrão 

interdisciplinar de investigação, que não poderiam ser improvisadas e demandariam um esforço mais 

rigoroso de colaboração entre especialistas diversos (Fernandes, 1976c: 183-98). 
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presente no seu projeto de síntese mais especificamente sociológica. É por isso que 

outro aspecto marcante da presença do marxismo no pensamento de Florestan 

Fernandes se refere ao seu projeto de síntese e integração teóricas das perspectivas 

metodológicas fundamentais da sociologia. Não caberia entrar aqui numa discussão 

detalhada sobre a divisão da sociologia em Florestan Fernandes, assunto esse que será 

desenvolvido no capítulo final de todo o trabalho. Cumpriria relembrar apenas que 

essas subdivisões estão intimamente relacionadas com o estudo sistemático realizado 

por Florestan Fernandes sobre as soluções de Weber, Durkheim e Marx dadas aos 

problemas da indução na sociologia, por meio de suas respectivas elaborações dos 

tipos ideais, médios e extremos (Fernandes, 1978c: 34-5 e 70-138). Ora, apesar de 

acreditar que a síntese teórica surgia como uma nova etapa do desenvolvimento da 

sociologia já antes iniciada por autores como Tönnies, Mannheim e Freyer, estando ela 

ainda muito longe de ser completada, Florestan Fernandes se empenhou em unificar e 

integrar as diferentes perspectivas parciais dos métodos de interpretação sociológicos, 

que chegou a considerar compatíveis entre si. É assim que irá julgar como 

interdependentes e complementares, no âmbito mais inclusivo de sua disciplina 

particular, os variados aportes trazidos por Weber à sociologia sistemática, por 

Durkheim à sociologia comparada, por Marx à sociologia diferencial ou histórica, por 

Le Play e seus discípulos, bem como pela Escola de Chicago, à sociologia descritiva e 

por Mannheim à sociologia aplicada. Tal postura, que lhe teria garantido o epíteto de 

eclético
15

, resultaria antes de uma compreensão mais rigorosa das especificidades de 

cada área de investigação e das diferentes abordagens metodológicas, intimamente 

                                                 
15

 “Eu era militante do movimento de esquerda, extremado, eu poderia ter ficado um marxista 

dogmático; de lá para cá, ter superado o Caio Prado Jr. em matéria de preocupação pela dialética. E no 

entanto não fiz isso, estudei simultaneamente antropologia, sociologia, um pouco de psicologia, alguma 

economia, alguma filosofia, muita história. Quer dizer, fiz uma coisa que os marxistas que não são o 

próprio Marx às vezes chamam de orientação eclética” (Fernandes, 1995c: 12). 
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imbricadas às perspectivas sociais do sujeito-investigador, do que de uma tentativa 

inconsistente de unificá-las sob um mesmo denominador comum. Florestan Fernandes 

tinha nítida consciência dos obstáculos ao projeto de uma síntese sociológica, a 

começar pela enorme distância que separava as pesquisas empíricas das reflexões 

teóricas propriamente ditas – distância essa para a qual chamou a atenção Karl 

Mannheim (1963: 205-15), em vista das diferenças metodológicas entre as tradições 

sociológicas norte-americanas e européias. Mesmo no período em que, supostamente, 

o nosso autor concebia a sociologia e o desenvolvimento da ciência, em geral, a partir 

de uma orientação a um só tempo hipotético-dedutiva e “empiricista lógica”
16

, as 

soluções de síntese que poderia ter alcançado sempre lhe pareciam provisórias. A esse 

respeito, iria dizer: “[...] não existe ciência „definitiva‟. Por sua natureza, o 

conhecimento científico renova-se continuamente, passando às vezes por revoluções 

profundas” (Fernandes, 1976b: 42). Podendo avançar até onde lhe fora logicamente 

possível em seu projeto de unificação teórica, pois, a seu ver, o caráter antagônico da 

sociedade de classes impedia a realização de uma verdadeira síntese, Florestan 

Fernandes procurou ressaltar nitidamente as diferenças entre os métodos de 

interpretação na sociologia e fugiria, sempre, às tentativas de construir falsas sínteses 

pela combinação de pontos de vista entre si irredutíveis. Na entrevista A condição de 

sociólogo¸ os vínculos entre essas suas contribuições ao progresso teórico da 

sociologia e o impacto da leitura da obra de Marx recebido na juventude, à época da 

                                                 
16

 É um grave equívoco creditar tais orientações a Florestan Fernandes, como faz Alberto Oliva (1997), 

visto que, pela própria descontinuidade dos sistemas sociais, considerava o intelectual paulistano a 

impossibilidade de erigir a sociologia como uma ciência hipotético-dedutiva. Essa é, por exemplo, a 

crítica que fará a Mário Lins e Pontes de Miranda em “O padrão de trabalho científico dos sociólogos 

brasleiros” (Fernandes, 1980c: 64). De igual modo, seria importante verificar suas restrições ao ideal de 

unificação da ciência acalentado pelo “empirismo lógico” (Fernandes, 1974: 204), sendo inconsistente 

atribuir-lhe concepções indutivistas no terreno da epistemologia. Dado que a concepção de ciência de 

Florestan Fernandes foi esparsamente abordada no decorrer de todo o trabalho, não será necessário 

aprofundar essa discussão no presente capítulo. 
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militância junto ao Partido Socialista Revolucionário (PSR), são justamente 

caracterizados pela idéia de rigor quanto à proposição de uma síntese teórica e 

metodológica que não procurasse apagar as diferenças específicas entre os modelos de 

explicação provenientes de clássicos como Marx, Weber ou Durkheim. Embora a 

citação a seguir já tenha sido parcialmente utilizada, ela será transcrita novamente em 

sua integridade a fim de indicar a influência do marxismo no projeto avançado por 

Fernandes de sistematização da sociologia: 

“[...] minha militância política me permitiu ir um pouco além no estudo de Marx. 

Inclusive me levou a traduzir A Crítica da Economia Política que saiu, se não me 

engano, em 1946. Escrevi um prefácio um tanto arrojado para este livro, porque 

naturalmente com apenas vinte e quatro anos, o meu preparo para enfrentar a tarefa 

era demasiado precário. Como atividade intelectual, porém, isso significa alguma 

coisa. Não se tratava de um trabalho da Universidade; mas, o da atividade 

intelectual dos socialistas na cidade de São Paulo. A Editora Flama estava ligada ao 

movimento trotskista e os autores que ela publicou eram todos socialistas: Marx, 

Engels, Luxemburgo, etc. 

Essa pequena realização teve, no entanto, enorme importância para mim. Graças ao 

estudo do marxismo, ao qual eu podia aplicar as técnicas que aprendera na 

Universidade, me colocava o problema do que deveria ser a sociologia e sua 

relação com outras ciências de uma perspectiva que era relativamente diferente 

daquela que se poderia ter dentro do ensino acadêmico. Uma das coisas que me 

incomodava no ensino europeu era o seu caráter eclético, culminando sempre numa 

síntese falsa. Por exemplo, só para ter uma idéia: Cuvillier procura estabelecer uma 

síntese entre Marx e Durkheim, como Hans Freyer sugere uma síntese entre Marx e 

Max Weber. O estudo que fiz de Marx e Engels levou-me à conclusão de que não 

se podia fundir pensamentos que são opostos. Seria muito mais fecundo procurar a 

razão de ser de sua diferença específica. Eu começava a enfrentar, assim, a questão 

de saber qual é a contribuição teórica específica de Durkheim, de Marx, de Max 

Weber etc. E por aí, tentei descobrir as respostas que me iriam conduzir, mais tarde, 

à identificação dos modelos de explicação sociológica, seus fundamentos lógicos e 

empíricos, suas conseqüências para a divisão dos campos fundamentais da 

sociologia” (Fernandes, 1978a: 14-5). 

 

 A fundamentação marxista, ou materialista histórica, da subdivisão dos campos 

básicos da sociologia proposta por Florestan Fernandes poderá ser verificada com 

maior propriedade no já referido debate com Costa Pinto. Em “O problema do método 

na investigação sociológica”, de 1947, Fernandes iria reprovar em Costa Pinto a falha 

de não ter estabelecido os devidos nexos entre a determinação social do conhecimento 
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e as questões metodológicas da sociologia, os quais poderiam conduzir a uma 

sistematização teórica mais rigorosa da disciplina. Nos termos mais exatos dessa 

polêmica, Florestan Fernandes estava saindo em defesa de sociólogos como Karl 

Mannheim e Hans Freyer, os quais Costa Pinto acusava de “conciliadores” por 

intentarem uma integração entre distintos modelos de interpretação nas ciências 

sociais. Voltada para si mesma e para seus problemas teóricos de conciliação entre 

perspectivas antagônicas, a sociologia acadêmica teria deixado de lado a questão 

fundamental da práxis social transformadora, tal como formulada pelas correntes 

revolucionárias do socialismo. O artigo de Costa Pinto, então intitulado “Sociologia e 

mudança social”, fruto de uma conferência pronunciada na Sociedade Brasileira de 

Antropologia e Etnologia, se pautava por uma rígida separação entre “sociologia 

acadêmica” e “sociologia marxista”. Argumentava o autor (Costa Pinto, 1947: 324) 

que, graças aos dogmas conservantistas, a sociologia acadêmica teria abandonado a 

investigação da mudança social e passado a conceber a ordem capitalista como eterna e 

imutável. Após se definir explicitamente como “sociólogo marxista”, Costa Pinto iria 

rejeitar em bloco as propostas de unificação teórica, a exemplo da intentada por 

Mannheim em sua “síntese de perspectivas”, como meras “crises de conciliação” nas 

ciências sociais acadêmicas e passaria a propor, mediante uma identificação extremada 

entre sociologia e socialismo, o resgate dos temas de investigação da mudança social 

sugeridos por Marx. A seu ver, a temática da mudança social teria sido abandonada a 

partir do momento em que sociologia e socialismo teriam se separado. A alternativa 

encontrada seria, portanto, a de reaproximá-los: 

“Desde o momento em que a sociologia se recusou, ao se fundar, a aceitar a 

alternativa que Marx lhe oferecia – e dificilmente poderia aceitá-la – que era a 

de tomar consciência dos fatores básicos da mudança social – sociologia e 

socialismo passaram a evoluir independentemente, a disputarem entre si o 

caráter de „verdadeira ciência social‟... Hoje, quando a acumulação daqueles 
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fatores recalcados de mudança, que atuam no bojo da organização social 

capitalista, de que o socialismo procura ser a própria expressão social e política, 

chega a um ponto catastrófico – oferece-se, mais imperativa do que nunca, 

aquela alternativa à sociologia acadêmica, alternativa que Enrico Ferri 

apresentou ao „Instituto Internacional de Sociologia‟ sob a forma do conhecido 

dilema: „La sociologie sera socialiste ou elle ne sera pas‟ – dilema que seria 

intoleravelmente sectário se não resultasse desses antagonismos estruturais da 

sociedade moderna” (Costa Pinto, 1947: 322-3). 

 

 A crítica de Florestan Fernandes a tais posições não se voltava contra o método 

de análise ideológica, empregado por Costa Pinto na acusação de conservantismo 

político à “sociologia acadêmica”, devido à justificação dogmática e apologética, por 

parte desta última, da ordem capitalista. Ao contrário, esse método seria considerado 

como um dos mais importantes legados do materialismo histórico às ciências sociais 

modernas e, em especial, à sociologia. Sob esse prisma, depois de dizer que o “referido 

método é extensamente empregado em todas as obras de Marx e Engels”, Florestan 

Fernandes chamaria a atenção para a justeza da técnica de crítica ideológica do 

conhecimento sobre o mundo social, listando, como exemplos de sua aplicação 

minuciosa pelos fundadores do materialismo histórico, os seguintes livros: A miséria 

da filosofia, Anti-Dühring, A sagrada família e “a obra fundamental de ambos, nesse 

sentido”, A ideologia alemã (Fernandes, 1976b: 410). Ao aceitar, porém, uma opinião 

sustentada teoricamente por Mannheim, iria afirmar também que, embora surgida com 

Karl Marx, a análise ideológica do pensamento em geral e das teorias sociológicas, em 

particular, teria se tornado um método de investigação científica não mais exclusivo do 

marxismo (Fernandes, 1976b: 410-1). Ele se tornaria um patrimônio comum da 

sociologia. De igual modo, Fernandes iria reconhecer a “importância capital” para as 

ciências sociais contemporâneas do assunto debatido por Costa Pinto, a “participação 

do sociólogo nos movimentos sociais de sua época”, indicando os vínculos profundos 

dessa questão com o materialismo histórico (Fernandes, 1976b: 409). A sua crítica 
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possuía um teor completamente diverso, dizendo respeito mais exatamente à postura 

dogmática de Costa Pinto em relação ao que ele estava denominando, 

indiscriminadamente, de “sociologia acadêmica”. Nesse sentido, Florestan Fernandes 

apontaria a imprecisão da própria expressão sociologia acadêmica: “A história da 

Sociologia não se reduz à história do Marxismo; e também é algo duvidoso que a parte 

da história da Sociologia que se distingue da história do Marxismo possa ser indicada 

com suficiente clareza pela expressão «sociologia acadêmica»” (Fernandes, 1976b: 

411). A pergunta, para a qual na época Florestan Fernandes procurava encontrar uma 

resposta fundamentada sociologicamente, podia ser então formulada nos termos do 

debate travado com Costa Pinto: dado o ponto de vista específico da sociologia e a 

inextirpável determinação social das teorias sociológicas, como o método de análise 

ideológica poderia ser utilizado numa tentativa de síntese e sistematização da 

disciplina? A resposta de Florestan Fernandes a essa questão crucial da síntese 

sociológica, segundo ele mesmo esclarece, teve origem direta nas suas aspirações 

socialistas e no reconhecimento do valor teórico do materialismo histórico para a 

solução dos principais problemas metodológicos das ciências sociais: 

“Ora, por mais débil ou menos visível que tenha sido, a minha socialização 

socialista me excluía a alternativa de manipular a „neutralidade ética‟ como uma 

ponte de acomodação intelectual com o pensamento conservador e com os 

dinamismos repressivos (institucionalizados ou não) da sociedade brasileira. Já 

em 1947, em artigo sobre „O Problema do Método na Investigação Sociológica” 

[...], eu procurei me situar diante de tais questões. De um lado, tentei mostrar 

como se poderia compreender, sociologicamente, os motivos inerentes às 

alternativas de escolha abertas pelos vários métodos interpretativos na 

sociologia. De outro, deixei explícita a minha própria via, endossando o 

materialismo histórico e o método de interpretação circunstancial como a 

solução metodológica que me parecia adequada. Portanto, escolhi, desde o 

início, um caminho que me iria colocar em uma posição de elevada tensão com 

a sociedade brasileira” (Fernandes, 1980c: 181). 

 

 A utilização do materialismo histórico, associada ao intuito de contribuir para a 

sistematização teórica da sociologia, acabou por conduzi-lo ao estabelecimento de 
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certos limites em que o ponto de vista sociológico poderia estar minimamente 

impregnado pelas posições sociais dos sujeitos, isto é, uma área de concordância mais 

ou menos geral entre os sociólogos das mais diversas origens e orientações 

ideológicas. Isso não soaria muito estranho em termos marxistas, ao se considerar, por 

exemplo, que Marx percebeu um “núcleo racional” na dialética hegeliana e aproveitou 

o conteúdo de verdade existente na economia política clássica. Embora admitindo 

Florestan Fernandes que essa zona indefinida de consenso fosse uma camada 

demasiadamente tênue e estreita
17

, ela responderia pela legitimidade da forma peculiar 

da sociologia focalizar a realidade social, objeto que compartilha com outras ciências, 

como a antropologia, a economia, a história etc., mas que aprecia segundo seus 

métodos, teorias, conceitos e técnicas específicos. Não se tratava, contudo, de afirmar 

que o sociólogo pudesse em alguma medida estar livre das influências determinantes 

das suas posições ideológicas de classe e, sim, de que ele opera com certas categorias 

básicas e de uso universal, aprendidas mediante formação e treinamento 

especializados, suscetíveis de delinear uma atitude característica diante do 

conhecimento da realidade social. Porém, ao constatar que havia uma gama bem mais 

vasta de teorias sociológicas subordinadas inevitavelmente ao impacto das posições 

sociais do sujeito, o próprio Florestan Fernandes iria chamar a atenção para a 

possibilidade de utilizar o método de análise ideológica no exame das potencialidades 

e limitações dos diferentes aparatos conceituais, práticos e metodológicos de cada uma 

                                                 
17

 Pode-se aventar a hipótese de que essa área bastante precária de consenso entre os sociólogos foi 

situada por Florestan Fernandes (1976b: 24-5) no campo da sociologia sistemática, responsável pela 

definição dos conceitos fundamentais, gerais e axiomáticos da disciplina, vazios de conteúdo histórico e, 

por isso, aplicáveis a contextos os mais diversos. Seriam os conceitos, tais como interação social, ação 

social, relação social, competição, cooperação, grupo social, instituição social, classe social etc., sem os 

quais o sociólogo não poderia trabalhar, por se tratar do vocabulário básico de sua especialidade. Fosse 

ele conservador, reformista, revolucionário ou marxista, o sociólogo não poderia abrir da mão do uso 

desses conceitos, mesmo que deles viesse a discordar ou reavaliá-los criticamente, pois ficaria distante 

dos próprios desenvolvimentos teóricos de sua disciplina acadêmica. 
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das perspectivas parciais de investigação sobre a sociedade. Assim, a solução final por 

ele sugerida seria o resgate do conteúdo positivo
18

 e racional das diferentes teorias 

sociológicas, fossem elas conservadoras, acadêmicas, burguesas, socialistas, 

anarquistas, comunistas, marxistas etc., para que elas pudessem aumentar a área de 

consenso existente entre os sociólogos. Foi, portanto, na polêmica com Costa Pinto, 

que muitas das suas intenções de unificação e síntese teóricas na sociologia ganharam 

expressão consciente. Para se ter uma exata compreensão das posturas teóricas 

assumidas por Fernandes, seria necessário citá-lo amplamente, a fim de se evitar 

tergiversações de seu pensamento: 

“[...] a Sociologia é uma dimensão cultural precisa do pensamento científico e da 

civilização ocidental. Existe toda uma esfera da Sociologia, isso desde Comte até 

nossos dias, que se sobrepõe ao influxo imediato das mudanças sociais. Essa 

esfera é relativamente limitada [...] Mas, tem-se revelado suficiente para situar o 

sujeito – apesar da interferência dos interesses e da concepção do mundo 

vinculados à sua posição social – de uma maneira bem determinada diante da 

realidade social. Embora o método sociológico ainda esteja longe de possuir a 

consistência e a catolicidade que lhe são atribuídas em trabalhos de Etnologia, de 

História, de Psicologia, de Economia, [...] a verdade é que ele equipa o sociólogo 

com uma séria de categorias intelectuais e com uma visão autêntica da realidade 

social. Estas, por sua vez, não se confundem com as categorias intelectuais e 

com a visão da realidade social adquiridas pelos indivíduos como membros de 

certas classes ou camadas sociais. Ao contrário, sua aprendizagem processa-se 

por um adestramento especial. [...] Apreciando-se as diversas teorias 

sociológicas em face desses resultados, podem-se interpretar as explanações em 

que se evidencia a existência de consenso como conseqüência da forma peculiar 

de focalização do objeto [...] 

Essa zona da Sociologia delimita uma camada de conhecimentos válidos para 

todos os sociólogos. Contudo, as diferentes teorias sociológicas mostram 

claramente que existe uma quantidade substancial de conhecimentos 

ininteligíveis na base dos mesmos princípios que explicam e legitimam aquele 

saber consensual ex post. Aqui se localiza a esfera da Sociologia sujeita a 

flutuações, aberta ao impacto direto da perspectiva social dos sujeitos. [...] a 

ligação entre a posição social do sujeito e sua compreensão dos fenômenos e dos 

processos sociais é evidente nas principais teorias sociológicas. O 

condicionamento das teorias sociológicas por fatores sociais manifesta-se através 

da escolha do equipamento metodológico de investigação da realidade social. A 

                                                 
18

 O termo positivo, aqui, nada teria a ver com uma concepção positivista de ciência, mas com critérios 

objetivos de produção do conhecimento, os quais podem também ser influenciados pela subjetividade do 

pesquisador. 
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escolha desse equipamento operativo reflete amplamente as diferenças culturais, 

ligadas às condições nacionais de existência social, tanto quanto as vinculadas à 

perspectiva social do sujeito, produto de sua participação da vida societária. [...] 

Se a escolha do método de investigação depende da posição social do 

sujeito, e se o método seleciona os aspectos da realidade a serem estudados, 

delimitando também o tipo de utilização do conhecimento obtido, é bastante 

provável que tais conexões tenham uma função sociologicamente relevante. [...] 

O condicionamento ideológico da escolha do método de investigação parece 

desempenhar, portanto, uma função definida na Sociologia. Estimula o sujeito a 

estudar os aspectos da realidade social com que está mais familiarizado ou pelos 

quais sente maiores afinidades, aumentando desse modo a penetração dos 

conhecimentos obtidos. Além disso, atenua os choques frontais das diversas 

orientações teóricas, localizando-as em planos em que as diferenças de 

propósitos se tornam facilmente visíveis. Assim, as tarefas de seleção do 

conteúdo positivo das várias teorias sociológicas e a integração do mesmo no 

corpus teórico da Sociologia são singularmente facilitadas. Uma análise crítica 

bem orientada revela, sem grandes dificuldades, o caráter complementar das 

diferentes teorias” (Fernandes, 1976b: 416-21). 

 

 Essas formulações ajudam a explicar por que Florestan Fernandes chegou a 

admitir – como já foi apontado em outras passagens deste trabalho – a possibilidade de 

compatibilizar, dentro de certos limites, a abordagem estrutural-funcional e o método 

dialético nas ciências sociais
19

 (Fernandes, 1978a: 102-9; 1998: 72). De igual modo, 

torna-se compreensível que, para ele, “sendo surpreendente o número de teorias 

antagônicas aproveitadas por Marx” e estando em contraposição às posturas 

defendidas por Costa Pinto, a atitude mais acertada de um sociólogo marxista seria a 

de assimilar as diversas correntes das ciências sociais (Fernandes, 1976b: 413), mesmo 

aquelas que estivessem em contraposição à sua visão de mundo socialista. A conclusão 

obtida a partir de toda essa linha argumentativa, enfim, é a de que a sociologia de 

Florestan Fernandes sofreu uma profunda influência das idéias de Marx e do 

marxismo. Embora ela não possa ser considerada uma sociologia marxista em sentido 

                                                 
19

 É relevante notar que, mesmo após sua plena identificação com o marxismo, numa entrevista 

publicada em 1983, ele afirmaria em relação ao funcionalismo: “Sobre o funcionalismo há todo um 

debate que eu acho equivocado. A interpretação funcional se reproduz em qualquer campo da ciência, 

você tem interpretação funcionalista tanto no campo da sociologia descritiva como da sociologia 

histórica. Se você pega O Capital, se você pega a obra de Lênin, ou de Lukács, você vai encontrar o uso 

de função, como você tem na sociologia de Mannheim, quer dizer, no campo da sociologia histórica 

você encontra o uso de função” (Fernandes apud Cohn, 2008: 157). 
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estrito, pois a sistematização dos campos fundamentais realizada por Florestan 

Fernandes absorvia diversas outras matrizes teóricas, pode-se dizer que sua síntese 

sociológica só se fez possível graças à utilização do método de crítica ideológica do 

conhecimento por ele derivado do materialismo histórico. Esse seu importante trabalho 

de sistematização metodológica nas ciências sociais se alimentou, portanto, da 

perspectiva socialista contida no marxismo. 

Essa corrente de pensamento, entretanto, não lhe teria apenas fornecido uma 

das bases teóricas para refletir sobre os limites e potencialidades da sua própria 

especialidade acadêmica, a divisão dos campos fundamentais da sociologia e as 

relações estreitas entre produção científica e mudança social provocada
20

. O marxismo 

também teria lhe sugerido uma racionalidade científica específica, baseada no método 

dialético e histórico, que o teria conduzido a elaborar um padrão integrativo de 

conhecimento nas ciências sociais, combinando simultaneamente propósitos teóricos, 

práticos e empíricos no processo de investigação da realidade. Seria justamente no 

prefácio de 1946, escrito para a sua tradução de A crítica da economia política, que 

Fernandes iria desenvolver, pela primeira vez no conjunto de sua obra sociológica, a 

racionalidade dialética inerente à sua concepção de ciência social. Pode-se dizer que aí 

se encontra uma das exigências básicas de seu raciocínio sociológico, a de apreender 

um mesmo fenômeno sob seus múltiplos aspectos e determinações recíprocas, de 

modo a fazer com que as categorias utilizadas na reconstrução da realidade social se 

tornassem capazes de interpretá-la em seus níveis sincrônicos e diacrônicos, numa 

espécie de aproveitamento completar da abordagem lógica e histórica. É certo que a 

                                                 
20

 Seria oportuno relembrar que Florestan Fernandes chegaria a atribuir a Marx uma das influências 

principais na elaboração de suas posições práticas na sociologia. Referindo-se ao seu trabalho sobre a 

sociologia aplicada, por exemplo, ele iria dizer: “Para o gosto atual, o ensaio está muito impregnado de 

uma metodologia científica „positivista‟ ou „naturalista‟. Contudo o eixo do trabalho foi a ampla 

influência de Marx!” (Fernandes, 1978a: 82). 
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noção de totalidade, em Florestan Fernandes, não se restringiu tão-somente à dialética 

marxista. Antes de escrever o seu famoso prefácio ao livro de Marx, o próprio 

Florestan Fernandes já havia realizado pesquisas sobre o folclore utilizando uma idéia 

específica de totalidade, derivada dos conceitos de significado e função (Fernandes, 

1979b), tendo sido também fundamental a presença da noção de fato social total, 

cunhada por Marcel Mauss, no conjunto de suas reflexões sociológicas (Fernandes, 

1978c: 198-204). Porém, ao dialogar metodologicamente com o Marx de A crítica da 

economia política e O Capital, a categoria de totalidade assumirá em sua sociologia 

um papel cada vez mais decisivo e central, exigindo de sua produção científica um 

nível de refinamento teórico ainda maior na caracterização das relações entre os 

fenômenos histórico-sociais a serem pesquisados e criticamente contrastados na 

pluralidade de seus aspectos. A idéia de totalidade, em Florestan Fernandes, passa a 

ser por ele associada, desde os primeiros passos de sua formação acadêmica, a uma 

concepção de rigor na ciência social
21

. Nesse seu texto de juventude
22

, Fernandes iria 

discorrer, enfim, sobre o significado da utilização conjunta por Marx, em seus estudos 

                                                 
21

 Essa concepção, por exemplo, estaria na base de seu conflito com Donald Pierson, quando houve a 

interrupção do projeto de pesquisa que ambos estavam desenvolvendo na Escola Livre de Sociologia e 

Política, em 1946, sobre a situação de contato entre os aborígines e os colonizadores brancos, 

portugueses, no Brasil quinhentista. Muito tempo depois, recordando esse episódio, iria dizer em 

entrevista a Eliane Veras Soares: “[...] surgiu um conflito muito sério entre eu e o Pierson porque, na 

minha formação científica na Faculdade de Filosofia, não me permitia levantar uma hipótese 

conhecendo parte do quadro de uma situação concreta. E o Pierson queria que a cada dado que eu 

colhesse, a gente já levantasse uma hipótese. Eu disse: „mas, doutor Pierson, isso é um erro, a gente não 

sabe o que esse dado representa. Ele é um dado isolado‟. Quer dizer, aí é o caso de falar aquilo que 

dizem que o Marx falou: „nada mais estúpido que um fato‟. Porque, se você pega um fato e não sabe o 

que ele representa numa totalidade, você pode pensar que ele é uma coisa e, no fim, você descobre que 

ele é outra. É por isso que Marx diz que nem tudo é o que parece. E, depois, você introjeta no fato a sua 

hipótese, no fim a configuração total dos fatos vai assumir um caráter volitivo porque você projeta no 

fato o conjunto de hipóteses que você elaborou. Aí eu estava somando todos os grandes clássicos da 

sociologia: Durkheim, Weber, Marx, Giddings, autores que tiveram importância na minha formação, Le 

Play, autores que tiveram inf1uência na minha formação, na minha concepção de sociologia, 

Mannheim” (Fernandes, 1991d: 12). 
22

 Florestan Fernandes contava, então, 26 anos quando traduziu e escreveu o prefácio de A crítica da 

economia política. Não seria possível debater todo o prefácio, a partir do qual se pode perceber melhor 

sua visão sobre a posição ímpar do marxismo entre as distintas vertentes das ciências sociais; porém, 

para compreender com maior propriedade as influências de Marx sobre a sociologia de Florestan 

Fernandes, a leitura desse texto se faz altamente indispensável. 
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de economia política, dos métodos analítico e sintético, cuja dimensão lógica 

implicava – graças à apropriação materialista da dialética hegeliana – a necessária 

incorporação de um indissociável conteúdo histórico como o caminho cientificamente 

exato para reconstruir o concreto como a “unidade do diverso”, isto é, em seu caráter 

totalizante. Essa posição iria acompanhar Florestan Fernandes ao longo de toda sua 

trajetória acadêmica, por isso valeria a pena reproduzir integralmente o modo peculiar 

pelo qual ele se apropriou, no desenvolvimento de suas principais orientações 

metodológicas na sociologia, da dialética marxista: 

“Isso não esgota, porém, tudo o que a Crítica da Economia Política sugere do 

ponto de vista metodológico. Nesta obra, é ainda possível estudar o „método‟ de 

Marx quando ele se apresenta na forma de processo geral de trabalho. Segundo 

Marx, pode-se estudar os fenômenos econômicos de duas maneiras – adotando-

se um método analítico ou um método sintético. No primeiro caso, 

fragmentamos progressivamente a realidade, atomizando-a, e passando a 

conceitos cada vez mais simples. Quando se tem estes elementos, entretanto, é 

possível uma espécie de viagem de retorno. Assim, pode-se substituir uma visão 

caótica da realidade, constituída de abstrações, por um sistema de conceitos e de 

determinações logicamente sistematizados. Voltamos, de novo, ao problema 

proposto acima, do conceito hegeliano: „o concreto é concreto porque é a síntese 

de muitas determinações, isto é, unidade do diverso‟, diz Marx. Por isso, o 

concreto aparece no pensamento como um resultado e não como um ponto de 

partida. O conhecimento obtido deste modo é uma verdadeira reprodução da 

realidade. Marx considera este método cientificamente exato; o primeiro, 

entretanto, era e ainda é muito usado na Economia Política. Marx foi levado à 

escolha do método sintético por um problema muito sério: a crítica da Economia 

Política podia ser feita de duas maneiras – historicamente ou logicamente. É 

evidente que as bases para a sistematização lógica da Economia Política podem 

ser fornecidas pelo desenvolvimento histórico de sua literatura. Esta, todavia, só 

seria inteligível pelo estudo das sociedades capitalistas modernas. 

Isso complica sobremaneira a questão. Por isso, Marx preferiu o tratamento 

lógico, no fundo também um método histórico, por ser dialético. Muito 

importante, a esse respeito, parece-me o seguinte trecho de Engels: „a cadeia de 

pensamento deve ter início com o que a história começa e o seu curso 

subseqüente não deve ser outra coisa senão a imagem exata do curso histórico 

em uma forma teórica e abstrata, mas corrigida de acordo com as leis dadas pelo 

curso real da própria história, em que cada fator deve ser considerado na 

completa maturidade de seu desenvolvimento em sua forma clássica‟. 

Chegamos, pois, aos mesmos resultados anteriores. No campo metodológico, 

Marx conseguiu fundir dois métodos aparentemente antagônicos e 

contraditórios em um só método científico – o materialismo histórico. Mas, 

naquele momento, o principal objetivo era mostrar como Marx chegou à 
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elaboração de um método novo, através da crítica da concepção naturalista nas 

ciências sociais (clássicos, „comtistas‟, etc.). Neste passo da exposição, 

podemos compreender, entretanto, agora positivamente, por que Marx chegara 

àqueles resultados. Isso, de fato, só foi possível graças à sua concepção de 

dialética: possibilidade de um conhecimento sintético e completo da realidade – 

o conceito como reprodução do concreto, noção hegeliana – e existência de um 

movimento dialético imanente às próprias coisas (desenvolvimento das formas 

sociais, como movimento do real, no tempo, por exemplo), que nos afasta de 

Hegel” (Fernandes, 1976b: 307-9; 1995b: 80-1). 

 

 Esse procedimento cientificamente rigoroso de reconstrução da realidade 

social, apanhada simultaneamente nas suas dimensões sincrônicas e diacrônicas, iria 

influenciar toda a sociologia de Florestan Fernandes e, igualmente, estaria na base das 

possibilidades por ele vislumbradas de integração entre as ciências sociais. Em “A 

reconstrução da realidade nas ciências sociais”, o ensaio representativo de sua idade 

madura como sociólogo, como ele mesmo o qualifica (Fernandes, 1980c: 142), a ponte 

lógica entre os métodos empíricos de reconstrução da realidade e os modelos de 

interpretação na sociologia seria garantida pelos procedimentos complementares de 

análise e síntese sugeridos por Marx: 

“A elaboração das instâncias empíricas, mesmo servindo aos propósitos 

específicos da reconstrução analítica da realidade, vincula-se, indiretamente, a 

alvos lógicos mais amplos, definidos pelos objetivos teóricos da pesquisa. 

Quanto à natureza da evidência, é óbvio que a síntese e a explicação 

generalizadora seriam totalmente impossíveis sem o tratamento analítico prévio 

dos dados de fato e a acumulação dos conhecimentos proporcionados pela 

reconstrução empírica da realidade. Foi um dos méritos de Marx ter posto isso 

em relevo, ao debater os problemas metodológicos da economia. Segundo 

indica explicitamente, a análise proporcionaria às ciências sociais um 

equivalente de experimentação. Seus resultados é que permitiriam reproduzir o 

concreto através do pensamento e explicar a realidade de forma sintética. Essa 

formulação ainda hoje é atual. Apenas se poderia acrescentar que o processo de 

síntese e amplificação envolve um novo nível de abstração e generalização. As 

evidências empíricas deixam de ser relacionadas aos universos empíricos 

restritos, por intermédio dos quais elas são descobertas e selecionadas, para 

serem referidas, in genere, aos fenômenos cujas propriedades e estado elas 

caracterizam tipicamente. 

[...] Só nessa direção é possível conceber-se maior entrosamento entre teoria 

e pesquisa e a constituição de um padrão de trabalho realmente unificado, capaz 

de coordenar, organicamente, todas as tarefas do investigador em um projeto 

completo de pesquisa. Enquanto isso não ocorrer, a elaboração das instâncias 
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empíricas poderá ser mais ou menos dissociada dos alvos fundamentais do 

conhecimento científico, com real prejuízo para o desenvolvimento das ciências 

sociais” (Fernandes, 1978c: 20-1). 

 

 A reconstrução da realidade, como uma totalidade de aspectos diferenciados e 

interdependentes, exigiria o recurso a diversas abordagens complementares, não só no 

interior de uma mesma disciplina, mas também no espectro mais abrangente das 

demais ciências sociais, pois, segundo Florestan Fernandes (1974: 220), “as ciências 

sociais lidam com unidades de investigação entrosadas entre si na realidade”. Essa 

seria a razão pela qual o avanço científico de cada ciência poderia ser medido por dois 

critérios simultâneos e intercambiáveis: 

“a) internamente, como demonstrou Marx com referência à economia, pela 

passagem da decomposição e da análise para a reprodução da realidade como 

um todo e para a síntese; b) em conexão com as demais ciências sociais, como 

sugeriu Mannheim em relação à sociologia, pelas probabilidades de dada 

disciplina servir como foco de integração de conhecimentos teóricos sobre 

aspectos interrelacionáveis da realidade” (Fernandes, 1974: 220). 

 

 O progressivo desenvolvimento de cada ciência social particular, considerada 

nesses termos, é que acabaria por conduzir, no futuro, à construção de um “padrão 

orgânico de unidade das ciências sociais” (Fernandes, 1974: 220). O essencial a ser 

enfatizado aqui, contudo, corresponde à idéia de que, na qualidade de método de 

investigação empírica da realidade social, a abordagem dialética também emerge como 

o procedimento teórico da síntese interna à sociologia e extensiva ao conjunto das 

ciências sociais. O empenho de sistematização sociológica demonstrado por Florestan 

Fernandes não estava, portanto, desvinculado das exigências, de um lado, de 

construção de uma base empírica adequada e, de outro, de delimitação precisa dos 

métodos de interpretação da realidade social, conduzindo a uma síntese dos diferentes 

modelos explicativos sem que estes fossem retalhados em seus contextos 

significativos, mas rigorosamente incorporados estrutural e dinamicamente numa nova 
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perspectiva teórica, mais abrangente, globalizadora, totalizante e integrativa (Oliveria 

Filho, 1996: 84) em comparação a cada uma das contribuições parciais legadas pelos 

autores clássicos e modernos das ciências sociais. Nesses termos, não se tratava de 

uma mistura eclética de correntes antagônicas de pensamento, mas de um esforço 

concentrado de refinamento teórico e metodológico da linguagem sociológica, da 

demarcação precisa de suas problemáticas e, por fim, de uma síntese de seus avanços 

com as conquistas das demais especialidades afins, como a antropologia, a história, a 

economia, a ciência política e a psicologia. As soluções metodológicas, elaboradas no 

âmbito da sociologia por Florestan Fernandes ao longo da década de 1950, embora não 

pudessem ser consideradas estritamente marxistas, não estariam em contradição com a 

idéia de totalidade derivada do materialismo histórico. Os campos fundamentais da 

sociologia por ele traçados estariam, do mesmo modo, baseados nessa visão mais 

ampla da realidade social como uma unidade integrada de aspectos interdependentes e 

em constante desenvolvimento dinâmico. Restaria saber, se após a radicalização de 

suas posições socialistas nos anos 70, Fernandes continuaria a defender as mesmas 

posturas metodológicas, associadas à suas subdivisões dos campos da sociologia, que 

ele construiu durante a fase acadêmica de sua trajetória intelectual. Para tanto, será 

preciso apresentar algumas das características mais gerais do marxismo de Florestan 

Fernandes, a fim de reunir elementos que justifiquem a hipótese de que uma síntese 

ainda mais rigorosa e exigente dos campos da sociologia se colocou em seus 

horizontes políticos e teóricos com a sua inserção radical no movimento socialista de 

destruição e transformação da ordem social burguesa. Esse assunto será o tópico 

principal a ser tratado na próxima seção do presente capítulo, tendo em vista elucidar a 

reconstrução realizada por Florestan Fernandes do padrão de explicação histórica 

contido nas obras políticas e científicas de Marx, Engels e Lênin. Trata-se, em suma, 
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de perceber as dimensões e limites exatos do aspecto marxista da sociologia de 

Florestan Fernandes, o qual pode ser diretamente identificado no campo fundamental 

da disciplina por ele denominado de sociologia diferencial ou histórica. 

 

Ciência histórica e práxis política em Marx/Engels e Lênin 

 

 Toda discussão precedente esteve restrita ao modo como o marxismo constituiu 

um dos fundamentos da sistematização da sociologia de Florestan Fernandes. De fato, 

o materialismo histórico lhe havia ajudado a refletir sobre sua própria especialidade 

acadêmica, representando um grande exemplo de como a dialética poderia ser utilizada 

na construção de novas bases teóricas – não alienantes ou reificantes, como se poderia 

supor a partir de Lukács – para outro tipo de divisão do trabalho entre as distintas 

ciências sociais. Nesse sentido, cumpriria dizer que o diálogo que Fernandes 

estabelece com o marxismo foi essencialmente sociológico e não poderia ter deixado 

de ser assim, dada sua inserção profissional como sociólogo num contexto de relativa 

autonomia, vivido nos anos 50, das ciências sociais em São Paulo diante das pressões 

externas, conservantistas, provenientes da sociedade. A esse respeito, por exemplo, ele 

iria dizer, em relação ao seu trabalho de tradução e introdução de A crítica da 

economia política, numa entrevista concedida em 1991: “Nessa época, fiz a tradução 

da Crítica da economia política, de Marx. O livro saiu em 1946. [...] Eu cometi alguns 

erros porque, como eu estudava ciências sociais, usei a terminologia sociológica para 

alguns conceitos marxistas” (Fernandes apud Cohn, 2008: 179). A própria 

identificação de Florestan Fernandes com o socialismo poderia ser mantida num nível 

em que suas posturas sociológicas não precisariam ser redefinidas e autocriticadas, 

como seria o caso no momento posterior de sua trajetória política. Até meados da 
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década de 1960 e, portanto, mesmo após o golpe militar-fascista, acreditava o nosso 

autor (Fernandes, 1972b: 166-71; 1994: 166), conforme já amplamente explanado na 

terceira parte do trabalho, que a revolução brasileira poderia ser vista nos moldes 

clássicos de uma “revolução burguesa em processo”, ainda que com ritmos débeis, 

fracos e oscilantes, para a qual os cientistas sociais podiam trazer suas contribuições 

específicas, de modo a estimular o aprofundamento das reformas sociais em direção a 

uma democratização profunda da sociedade brasileira nos seus níveis econômico, 

político e cultural. Essa visão explicaria a participação de Florestan Fernandes na 

Campanha em Defesa da Escola Pública, no final da década de 1950, bem como seu 

envolvimento nos debates em torno da reforma universitária entre 1967 e 68, sendo 

motivado pelo objetivo de promover mudanças estruturais no seio da formação social 

brasileira. No entanto, a ditadura não seria passageira e o espaço institucional 

rapidamente iria se fechar ainda mais, até culminar com o decreto do Ato Institucional 

de número cinco e a própria aposentadoria compulsória de Florestan Fernandes da 

Universidade de São Paulo em 1969. A partir de agora, o equilíbrio precário entre o 

sociólogo e o socialista já não mais poderia ser mantido, tornando-se inevitável que 

uma nova concepção revolucionária e marxista de ciência começasse a se consolidar 

na obra de Florestan Fernandes. O marxismo passava a ter uma nova conotação, não 

apenas sociológica, mas fundamentalmente ligada à práxis política socialista e à 

investigação das forças sociais capazes de contribuir para a desagregação da ordem 

social capitalista no Brasil. O autor de A revolução burguesa no Brasil agora estaria 

interessado em contribuir para o sucesso do movimento socialista, utilizando-se de 

toda sua bagagem sociológica e construindo um tipo de conhecimento sobre o mundo 

histórico e social em que a distância ou o intervalo técnico entre a produção do saber e 

seus objetivos políticos radicalizados seriam quase nulos ou inexistentes. Toda a 
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trajetória acadêmica e sociológica anterior de Florestan Fernandes seria reconsiderada 

e remodelada criticamente, mas não abandonada ou renegada, a partir das suas novas 

identificações mais profundas com o socialismo revolucionário. 

 Essas mudanças nos horizontes políticos e teóricos de Florestan Fernandes só 

iriam ser percebidas de modo mais nítido na sua produção intelectual somente a partir 

da década de 1970, surgindo em seu pensamento a exigência, a qual se tornará sempre 

mais intensa, de estabelecer relações recíprocas entre sociologia e socialismo. Um 

marco de referência para compreender essa nova fase teórica e ideológica de Florestan 

Fernandes seria a leitura de um de seus artigos escritos em 1975, originalmente 

intitulado “Tirando o socialismo da quarentena”, mas depois reeditado sob o título de 

“Sociologia e socialismo” (Fernandes, 1980c: 253-8; 1995b: 159-64). Esse outro 

momento da vida política de Florestan Fernandes iria, de igual forma, remodelar 

radicalmente a sua própria visão da sociedade brasileira e das características 

particulares da revolução burguesa no Brasil (Fernandes, 2006[1975]), que passou a 

ser compreendida em termos precisos de um modelo autocrático, reacionário ou de 

contra-revolução permanente, e não mais no sentido de algumas afinidades muito 

gerais com o seu tipo clássico, liberal-democrático. Apesar de ainda manter sua 

característica distinção entre socialismo e sociologia (Fernandes, 1995b: 160), passaria 

a lutar por uma re-apropriação da ciência pelo movimento socialista revolucionário. A 

esse respeito, por exemplo, uma constante de sua análise do condicionamento 

institucional da sociologia sob o capitalismo monopolista, no livro A natureza 

sociológica da sociologia (1980a), seria justamente a idéia de que os vínculos da 

dominação burguesa empobrecem a problemática teórica, prática e empírica nas 

ciências sociais. O caminho para superar tal estado de coisas, a seu ver, seria liberar a 

ciência a partir do movimento socialista de transformação da ordem capitalista, de sua 
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desagregação e substituição por uma nova sociedade. Esses objetivos políticos são 

bastante explícitos e podem ser conhecidos, em seu grau extremo de elaboração 

teórica, no livro anteriormente mencionado, em especial nos capítulos que tratam das 

relações entre sociologia e socialismo de acumulação, sociologia e marxismo e, por 

fim, sociologia e construção do comunismo (Fernandes, 1980a). As reflexões de 

Florestan Fernandes sobre as inextirpáveis vinculações entre utopia, ideologia e 

ciência, presentes desde sua análise do pensamento de Mannheim em 1946 (Fernandes, 

1974: 223-91), revelariam agora um teor acentuadamente socialista e marxista, embora 

permanecendo ainda a sua nítida distinção entre as visões científica e ideológica da 

realidade social. O conhecimento verdadeiro, para Fernandes, não seria o de tipo 

utópico ou ideológico, mas o cientificamente objetivo, pois a sua concepção de ciência 

estava relacionada à possibilidade de superar os obstáculos impostos à compreensão do 

real pelo condicionamento social das perspectivas do sujeito-investigador
23

. Isso, 

contudo, não significava recair no positivismo ou na concepção de ciência típica do 

pensamento liberal, o qual se caracteriza pela separação rígida entre sujeito e objeto do 

conhecimento ou entre ciência, ideologia e utopia. Na verdade, Fernandes passou a 

acreditar que certos condicionamentos ideológicos e utópicos, baseados nas posições 

de dominação das classes burguesas dominantes, conduziriam a uma deturpação do 

conhecimento cientificamente objetivo e exato, enquanto outros desses 

condicionamentos, vinculados às aspirações do socialismo, poderiam servir como um 

                                                 
23

 Na entrevista A condição de sociólogo, ele iria dizer: “[...] mesmo para Marx e para Engels, impôs-se 

como essencial, nas explicações da formação da sociedade capitalista, e da transição para a sociedade 

socialista, separar ideologia da ciência. Então é preciso considerar o nível em que se interpenetram as 

realidades. A explicação rigorosa para Marx não deve ser ideológica. Poder-se-ia lembrar que isso foi 

importante para ele para desentranhar a ciência da ideologia burguesa (como ele faz em Introdução à 

Crítica da Economia Política e em O Capital). E que, em uma sociedade socialista plenamente 

constituída, a equivalência entre „ciência‟ e „ideologia‟ poderia estabelecer-se pela primeira vez na 

história moderna. Contudo, a necessidade da ideologia é histórica e, espera-se, ela não teria funções 

construtivas ou destrutivas a preencher sob o socialismo” (Fernandes, 1978a: 122-3). 
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estímulo construtivo e criador para a obtenção do saber científico sobre o processo de 

transformação histórica da sociedade (Fernandes, 1978a: 116-36). Na esfera 

epistemológica, suas opiniões relativas à possibilidade de um saber objetivo sobre a 

realidade social se tornaram, a partir da década de 1970, bastante próximas do ponto de 

vista marxista (Schaff, 1995), segundo o qual são as classes e camadas sociais com 

potencial revolucionário os portadores de um tipo de racionalidade suscetível de ir ao 

fundo das contradições da ordem capitalista para desvendá-las e transformá-las 

radicalmente (Fernandes, 1980a: 31-2). Enfim, em termos de suas posições 

metodológicas desenvolvidas nos anos 50, não haveria contradição entre as novas 

posturas marxistas de Florestan Fernandes, as quais só seriam assumidas com toda a 

plenitude no período de sua experiência docente no Canadá, junto à Universidade de 

Toronto, entre os anos de 1969 e 1972
24

, e seu esforço de subdivisão e sistematização 

dos campos fundamentais da sociologia. 

Essa última constatação ajudaria a reconsiderar criticamente e relativizar algumas 

interpretações que, concernentes às mudanças do horizonte teórico e metodológico de 

Florestan Fernandes, teriam percebido nele uma ruptura ou corte epistemológico 

radical entre uma postura acadêmica e reformista anterior, baseada na abordagem 

estrutural-funcionalista nas ciências sociais, e a adesão política posterior ao socialismo, 

à dialética marxista e à produção de conhecimentos sobre a realidade social a partir de 

categorias e conceitos derivados do materialismo histórico. A formulação mais 

sistemática dessa tese geral sobre a trajetória intelectual de Florestan Fernandes pode 

                                                 
24

 A respeito da sua identificação como sociólogo marxista, iria dizer Florestan Fernandes: “[...] se fosse 

uma opção ideológica eu ficaria no marxismo e acabou. E eu só vou ficar no marxismo e acabou em 

Toronto, porque aí eu não tenho razão nenhuma de pretender ser o professor universitário que a Europa 

quis criar no Brasil, através das missões” (Fernandes, 1995: 17). Ou ainda, em outro depoimento: “Eu só 

me tornei abertamente um professor marxista quando eu fui para o Canadá. Aí já tinha rompido com as 

instituições. No Canadá, eu polarizei” (Fernandes apud Soares, 1997: 78). Sobre o período da trajetória 

intelectual de Florestan Fernandes na Universidade de Toronto e as circunstâncias de seu retorno para o 

Brasil, ver Eliane Veras Soares, Florestan Fernandes: o militante solitário, op. cit., 1997, p. 78-83. 
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ser creditada a Barbara Freitag (1987), a qual, entretanto, seria compartilhada de modo 

mais ou menos atenuado por diversos outros pesquisadores. Dois exemplos bastante 

reveladores seriam: 1) o de Daniel Pécaut (1990: 219-20), que situa a sua explicação 

pela idéia do abandono, por parte de Florestan Fernandes, da abordagem funcionalista 

nas ciências sociais e sua posterior adesão ao paradigma marxista que estava se 

tornando hegemônico na Universidade de São Paulo, na década de 1960, pela marcante 

atuação do grupo de estudos voltado para a leitura de O Capital; 2) o de Sylvia 

Gemignani Garcia, que, apesar de explicitar suas discordâncias em relação à tese do 

corte epistemológico
25

, afirma a existência de uma suposta passagem, na sociologia de 

Florestan Fernandes, do estrutural-funcionalismo ao marxismo (Garcia, 2002: 171). O 

problema dessa tese não consiste na sua correta delimitação de momentos distintos da 

trajetória política e intelectual de Florestan Fernandes, mas justamente na maneira de 

caracterizar o teor exato das suas redefinições metodológicas. Cumpriria relembrar 

que, de acordo com a tese do “corte epistemológico”, apresentada pela primeira vez na 

Jornada de Marília em 1986
26

, teria se processado na evolução política de Florestan 

Fernandes um abandono do cultivo rigoroso da ciência sociológica em favor de uma 

tomada de posição como militante socialista. Nos confrontos contra a ditadura civil-

militar de 1964 e principalmente após sua cassação em 1969 (aposentadoria 

compulsória pela aplicação do AI-5 à Universidade de São Paulo), o pluralismo 

                                                 
25

 “[...] o socialista que fala nos anos 80 e 90 não é exatamente um „segundo Florestan‟, radicalmente 

diverso do „primeiro Florestan‟, mas um intelectual que, apesar das diferentes fases por que passou, 

mantem-se duplamente vinculado – intelectual e eticamente – à concepção racionalista da ciência pela 

qual e com a qual se orientou nos anos 40 e 50, na luta aguerrida pela defesa da autonomia da ciência, 

na disposição inquebrantável de estabelecer as bases da sociologia científica no Brasil e no empenho 

total para contribuir com o desenvolvimento da teoria sociológica” (Garcia, 2002: 124). 
26

 Sobre a Jornada de Marília, ver a quinta nota explicativa redigida na terceira parte deste trabalho. A 

tese do “corte epistemológico” continua a ser, ainda hoje, o ponto de partida para muitas das discussões 

sobre a obra de Florestan Fernandes. Como sugerido acima, porém, muitos dos trabalhos não 

conseguiram superar a falsa dicotomia implicada na noção mesma de “ruptura epistemológica” entre, de 

um lado, o pluralismo metodológico na sociologia da fase acadêmica de Fernandes e, de outro, o 

marxismo vinculado à sua etapa político-revolucionária. Por essa razão, será importante explanar 

novamente e de modo mais detalhado o conteúdo da tese do corte epistemológico. 
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metodológico nas ciências sociais antes defendido pelo autor de Fundamentos 

empíricos da explicação sociológica teria sido substituído pelo referencial teórico 

marxista ou, nos próprios termos de Barbara Freitag (1987: 169), por “uma concepção 

histórico-materialista dos processos societários”. Em outras palavras, Florestan 

Fernandes teria deixado de ser “sociólogo” e se tornado um “marxista”
27

. Ao contrário 

dessa visão, o que se está afirmando aqui é que a radicalização do aspecto marxista da 

sociologia de Florestan Fernandes, durante os anos 70, não implicou o abandono de 

suas antigas concepções metodológicas pluralistas nas ciências sociais. O que houve de 

sua parte foi, na verdade, uma exigência maior de integração teórica e metodológica 

entre as divisões da sociologia por ele já elaboradas na década de 1950, o conjunto das 

ciências sociais e os propósitos práticos de transformação da sociedade – integração 

essa motivada por um cultivo mais consistente do marxismo como um ponto de partida 

para a construção da teoria revolucionária adaptada às condições concretas do Brasil e 

da América Latina. Essa hipótese, segundo a qual suas posições revolucionárias dos 

anos 70 não estariam em contradição com suas concepções metodológicas pluralistas 

na sociologia
28

 assumidas na década de 1950, teria sido sugerida pelo próprio 

                                                 
27

 A tese do corte epistemológico é apresentada nos seguintes termos: “A ruptura se manifesta, no meu 

entender, na descontinuidade entre uma postura „acadêmico-reformista‟ na obra do Florestan Fernandes 

de antes do AI-5 e uma postura „político-revolucionária‟ nos trabalhos que se seguem ao AI-5. Enquanto 

professor de sociologia na melhor universidade do país, Florestan sustenta suas análises da realidade 

brasileira e suas propostas de mudança com teorias reformistas emprestadas à Sociologia positivista. 

Enquanto cidadão cassado e politicamente perseguido, analisa o processo político brasileiro com teorias 

revolucionárias inspiradas no materialismo histórico e nos modelos revolucionários que passou a estudar 

mais atentamente (Cuba)”; “Este „novo‟ Florestan não estará mais interessado em fazer análises 

sociológicas corretas (do ponto de vista descritivo), nem em contribuir para a construção de uma nova 

teoria do capitalismo dependente e sim em promover a verdadeira revolução socialista no Brasil. À 

ruptura epistemológica corresponde uma ruptura radical de Florestan Fernandes com o mundo 

„burguês‟, isto é, universitário, no qual se encontrava até então inserido”; “O Florestan Fernandes pós-

69 não somente deixou a universidade e o seu discurso acadêmico-reformista, como entrou num 

discurso político-revolucionário que, especialmente em seus últimos trabalhos, assume o caráter de um 

verdadeiro „Manifesto‟. Seus escritos mais recentes deixaram de ter qualquer „compromisso com a 

ciência‟ e se propõem como instrumentos de luta pela revolução proletária no Brasil” (Freitag, 1987: 

165, 167 e 169). 
28

 Uma crítica à tese da ruptura epistemológica, no que diz respeito à sua afirmação específica que o 

Florestan Fernandes pós-69 teria abandonado o referencial sociológico pluralista quanto ao uso dos 
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Florestan Fernandes que, na sua introdução à coletânea de escritos de Marx e Engels 

sobre a História, ao abordar as relações entre marxismo e ciências sociais 

especializadas, escreveu: 

“A universidade e a especialização criaram um processo profundo e persistente de 

fragmentação do trabalho de investigação em todas as ciências. Esse processo, 

porém, é mais intenso e devastador nas ciências sociais. O sociólogo, o historiador, 

o antropólogo, o cientista político, o psicólogo, mesmo quando marxistas, 

sucumbem a essa tendência, afirmando-se primeiramente em nome da sua 

especialidade. Marx e Engels trabalharam numa direção oposta, defendendo uma 

concepção unitária de ciência e representando a história como uma ciência de 

síntese. Se lidei com textos de K. Marx e F. Engels desde o início da minha 

carreira, nem por isso escapei à especialização dominante. É como sociólogo, 

portanto, que me lanço a esta tarefa. [...] tenho consciência de que me esforcei 

para sair da pele do especialista e do adepto do marxismo, para entender melhor a 

sua concepção de ciência e da ciência da história. De qualquer modo, em 

nenhum momento senti-me em contradição com as idéias que cheguei a 

defender no campo da sociologia ou com as esperanças de todos os socialistas, 

de que as relações entre ciência e sociedade serão profundamente alteradas no 

futuro” (Fernandes, 1989: 9-10) (em itálico, grifo do autor; em negrito, grifos 

meus). 

 

 Os textos a que Florestan Fernandes se refere, nos quais estariam contidas as 

idéias que, apesar de terem sido defendidas no terreno da sociologia acadêmica, não 

estariam em contradição com suas posições marxistas mais recentes, foram produzidos 

entre a década de 1940 e fins dos anos 70. Numa pequena nota de rodapé de sua 

antologia dos trabalhos de Marx e Engels sobre a história, ele esclarece essa trajetória 

paralela entre a sociologia e o marxismo: 

“Em 1946, saía a tradução que fiz da Contribuição à Crítica da Economia 

Política, editada com extensa introdução de minha autoria; em 1954, em um curso 

                                                                                                                                             
métodos, foi feita nos seguintes termos por Heloísa Rodrigues Fernandes: “El hecho es que la obra más 

extensa de Fernandes fue escrita después de 1969. Además, incluso reconociendo que su identificación 

con la sociología y con los papeles intelectuales del sociólogo sufrieran una crisis, aun así nunca dejó de 

reconocerse como sociólogo, socialista, pero sociólogo al fin. No sólo afirmó la existencia de una 

„sociología marxista‟, sino que nunca defendió que los métodos de investigación e interpretación 

debieran ser escogidos ateniéndose a criterios políticos. Por el contrario, sostuvo que la sociología 

provee diversos instrumentos de investigación que son elegidos por criterios suministrados por los 

problemas investigados. Para él, el método funcionalista es adecuado para el análisis de los problemas 

sociales de corto plazo como, por ejemplo, los que devienen de la implementación de la planificación 

socialista. Por su parte, el método dialéctico se presta al estudio de las transformaciones histórico-

estructurales. Es más, para Fernandes los conceptos son instrumentos de trabajo, son herramientas a las 

cuales él recurre por su riqueza explicativa, independientemente de las teorías de las cuales son 

extraídos” (Fernandes, 2008: 25-6). 
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sobre „Os problemas da indução na sociologia‟, dado nesse ano a professores de 

sociologia de escolas normais, dediquei especial atenção a K. Marx (publicado 

nessa data, o ensaio foi incluído em Fundamentos empíricos da explicação 

sociológica na Sociologia). Nos cursos ou nos livros que tratam de teoria 

sociológica, as contribuições de K. Marx sempre foram consideradas em termos de 

sua importância na história da matéria; por fim, em A natureza sociológica da 

sociologia, o significado de K. Marx entre os clássicos é parte da temática do 

capítulo 1; o capítulo 5 é devotado à „Sociologia e marxismo‟ e o capítulo 6 

focaliza questões da transição para o comunismo. Nos cursos, a presença de K. 

Marx dependia da natureza do assunto. Na pós-graduação da PUC-SP, em 1980 e 

1981, dei quatro cursos semestrais sobre o movimento operário em São Paulo, e aí 

tive a oportunidade de empreender um melhor aproveitamento da contribuição 

teórica de K. Marx” (Fernandes, 1989: 10). 

 

 As duas citações anteriores evidenciam que, na perspectiva do próprio 

Florestan Fernandes sobre sua trajetória intelectual e política, não havia contradição 

entre seus pontos de vista teóricos na sociologia, assumidos plenamente durante a 

década de 1950, e sua forte identificação com o “marxismo revolucionário” e o 

movimento socialista nos anos 70. Nesse sentido, não haveria motivos para opor entre 

si o “Florestan sociólogo” e o “Florestan marxista”. Isso não implicaria afirmar a 

inexistência de descontinuidades e diferenças marcantes entre um e outro. Ao mesmo 

tempo, contudo, será preciso reconhecer que sua radicalização marxista potencializou e 

tornou mais rigoroso seu projeto de síntese teórica e metodológica na sociologia, cuja 

formulação mais acabada pode ser encontrada em Fundamentos empíricos da 

explicação sociológica. Para entender como essa complexa relação de enriquecimento 

mútuo entre sociologia e marxismo se tornou possível no conjunto do pensamento de 

Florestan Fernandes, seria preciso compreender o sentido que, para ele, deteve o 

cultivo da perspectiva socialista na última fase de sua trajetória intelectual, associada à 

construção de uma teoria revolucionária original para o Brasil e para o conjunto dos 

países latino-americanos. 

 O objetivo aqui não será o de proceder a um levantamento exaustivo da 

produção intelectual de Florestan Fernandes como militante socialista, mas o de 
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explicar por que o seu cultivo do marxismo se distanciou da perspectiva acadêmica de 

aproveitamento do método dialético nas pesquisas sociológicas – como seria o caso 

dos seus antigos alunos e assistentes na Cadeira de Sociologia I ou colaboradores do 

Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho (Fernando Henrique Cardoso, Octavio 

Ianni, Paul Singer, Ruth Cardoso, dentre outros), reunidos num grupo, constituído 

entre os anos de 1958 e 1959, para estudar O Capital de Marx – e acabou por voltar-se 

mais diretamente para a construção de uma teoria revolucionária adequada às 

especificidades do capitalismo dependente. A focalização desse aspecto do 

pensamento socialista de Florestan Fernandes será não só importante para o 

entendimento do padrão de ciência histórica por ele identificado em Marx, Engels e 

Lênin, mas também para compreender como as exigências de construção da teoria 

revolucionária a partir das condições concretas existentes no Brasil conduziam a uma 

concepção mais rigorosa da síntese entre os campos fundamentais da sociologia e o 

conjunto das demais ciências sociais. Duas ordens de motivos ajudariam a explicar 

essas novas ligações entre Florestan Fernandes e a edificação de um pensamento 

socialista original e autônomo para o Brasil e a América Latina. A primeira delas diz 

respeito à sua experiência prática no movimento socialista, exercida a partir do ano de 

1943 até fins desta mesma década, durante o período em que participou da luta 

clandestina contra a ditadura getulista do Estado Novo. Após ter atuado no Partido 

Socialista Revolucionário (PSR), seção brasileira da IV Internacional, cuja célula em 

São Paulo estava sob a liderança de Hermínio Sacchetta
29

, a passagem pela militância 

política radical, de esquerda, mesmo que relativamente breve, teria levado Florestan 

                                                 
29

 Hermínio Sacchetta foi jornalista e ex-militante do Partido Comunista do Brasil, do qual foi expulso 

em 1938 por ter sido acusado de fracionismo trotskista. Ele foi, ao mesmo tempo, o responsável direto 

pelo ingresso de Florestan Fernandes no PSR. Sobre Hermínio Sacchetta, ver Florestan Fernandes, A 

contestação necessária, São Paulo, Ática, 1995a, p. 156-63; ver também a coletânea O caldeirão das 

bruxas e outros escritos políticos (Sacchetta, 1992), com depoimentos sobre Hermínio Sacchetta e 

textos políticos de sua própria autoria. 
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Fernandes a alimentar o desejo de vincular o marxismo a uma práxis de tipo 

revolucionário, cujo alcance fosse além da prática acadêmica ou do trabalho 

desenvolvido dentro da universidade. Essa teria sido a razão, por exemplo, de suas 

críticas ao tipo de marxismo que será valorizado nas universidades brasileiras da 

década de 1960 em diante, pelo seu caráter de reflexão filosófica e metodológica 

desvinculada de uma prática revolucionária e pelo apego às modas intelectuais 

socialistas imperantes na Europa. Referindo-se ao marxismo de seus antigos 

assistentes e colaboradores, os mesmos que constituíram um grupo de estudos sobre O 

Capital, ele iria estabelecer suas próprias posições: 

“O marxismo, como corrente dentro da universidade, só surge mais tarde 

desvinculado da prática. Quer dizer que eu tive a vantagem de estar vinculado 

ao marxismo na prática e de me aprofundar no marxismo ainda dentro de uma 

perspectiva prática. E isso me vacinou contra todos os tipos de moda. Enquanto 

os meus assistentes e colaboradores passavam de uma moda a outra, eu ficava 

plantado no Marx. Os meus companheiros de trabalho absolutizaram as 

correntes, praticamente converteram autores sucessivos em núcleo da reflexão 

marxista, e ficaram muito preocupados com a relação entre teoria e práxis. Mas 

a práxis era uma práxis acadêmica, não era uma práxis política. Embora eu 

estivesse também distante da práxis política revolucionária, eu nunca perdi 

contato com a práxis por causa dos movimentos sociais, como o de reforma 

universitária, do negro, de reformas estruturais de base e colocava os 

movimentos de uma perspectiva de reforma que é condição necessária de uma 

aproximação da revolução. Mas eu nunca via a etapa da reforma como algo que 

se esgotasse, mas como meio para atingir os outros fins. Embora não pudesse 

definir onde estava, no tempo, localizado esse fim” (Fernandes, 1991c: 6). 

 

 A militância dentro do Partido Socialista Revolucionário, embora circunscrita a 

uma fase política da vida de Florestan Fernandes, esteve intimamente relacionada a 

suas aspirações mais profundas de mudanças estruturais na sociedade brasileira, as 

quais estiveram presentes ao longo de toda sua trajetória intelectual. Isso explica a 

razão de seu ingresso no PSR não ter se dado pela necessidade de aderir a uma ou 

outra das correntes em luta no interior do movimento revolucionário internacional ou 

no marxismo. “[...] eu não entrei para o movimento tendo em vista assumir posição 
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pró-Trotsky ou anti-Stalin. Foi muito mais uma questão de como combinar a luta 

contra o Estado Novo com uma militância de esquerda” (Fernandes, 1991a: 1). A 

entrada num agrupamento de extrema esquerda, que não pautasse a sua ação pela 

estratégia de alianças com as forças burguesas praticada pelo Partido Comunista do 

Brasil, se deve, portanto, mais ao radicalismo político de Florestan Fernandes do que a 

uma definição ideológica em termos de trotskismo ou stalinismo. Ao contrário de 

outros militantes do Partido Socialista Revolucionário, como o próprio Hermínio 

Sacchetta, que tinham passado por combates e dissidências no interior do Partido 

Comunista, Fernandes não estava exatamente preocupado em se definir como 

trotskista, embora sentisse forte admiração em relação às qualidades de Trotsky como 

marxista e dirigente revolucionário
30

. Além disso, o trotskismo seria apenas uma das 

referências políticas do Partido Socialista Revolucionário, sendo fundamental a 

influência de outras correntes e autores marxistas ligados, principalmente, às duas 

primeiras internacionais comunistas. “O fato de Trotsky ser um ponto de referência 

importante do movimento não excluía a influência muito grande de outros socialistas 

ou revolucionários, por exemplo, Lênin, o grande teórico alemão Kautsky, Rosa 

Luxemburgo” (Fernandes, 1991c: 1). Esse seria o motivo de ter afirmado a respeito de 

sua militância socialista nos anos 40, numa das entrevistas concedidas à Eliane Veras 

Soares, nunca ter cultivado o “fanatismo trotskista”
31

 (Fernandes, 1991a: 2). A atração 

de Florestan Fernandes pelo PSR surgiu, em última instância, da possibilidade de dar 

vazão a suas aspirações políticas radicais, pois esse agrupamento recusava, por 

exemplo, a idéia de aliança com as forças burguesas e sustentava posições mais 

                                                 
30

 A esse respeito, ver o artigo escrito por Florestan Fernandes sobre Trotsky em seu livro Em busca do 

socialismo: últimos escritos & outros textos, op. cit., 1995, “Trotsky e a revolução”, p. 119-21. 
31

 Os relatos mais completos sobre a participação de Florestan Fernandes no movimento clandestino 

contra o Estado Novo podem ser encontrados nas entrevistas por ele concedidas a Eliane Veras Soares 

entre os anos de 1990 e 91. Para um conhecimento mais detalhado da militância de Florestan Fernandes 

no PSR, ver Eliane Veras Soares, Florestan Fernandes: o militante solitário, op. cit., 1997, p. 33-40. 
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congruentes com a luta de classes, como se pode perceber pelo exame de seu principal 

veículo de formação ideológica e de análise dos acontecimentos históricos mundiais e 

nacionais mais relevantes da época, um pequeno jornal intitulado Orientação 

Socialista
32

. Esse radicalismo socialista de Florestan Fernandes, posteriormente, será 

aprofundado em direção à necessidade de construir uma teoria revolucionária que fosse 

relevante para as condições concretas da realidade brasileira e dos demais países de 

capitalismo dependente da América Latina, só havendo sentido em incorporar a 

tradição marxista anterior – proveniente das experiências de luta adquiridas por outros 

povos – enquanto ela pudesse contribuir para esse objetivo mais geral
33

. Enfim, a 

experiência prática no movimento socialista, por mais que tenha se localizado de 

maneira efêmera num dos momentos da trajetória política de Florestan Fernandes, lhe 

teria sido fundamental para desenvolver a visão do marxismo como a “análise concreta 

de situações concretas” (Lênin), o qual se tornaria, para ele, um instrumento, ao 

mesmo tempo científico e ideológico, de avaliação das tendências revolucionárias em 

curso na sociedade brasileira. 

 A segunda ordem de motivos que teria conduzido Florestan Fernandes ao 

projeto, político, ideológico e científico, de construir uma teoria revolucionária 

adequada às especificidades do capitalismo dependente seria a sua crítica ao 

colonialismo mental, também existente na assimilação do pensamento marxista no 

Brasil e na América Latina. O estudo que começara a fazer de processos 

                                                 
32

 Sobre o conteúdo ideológico do jornal Orientação Socialista, ver Pedro Roberto Ferreira, Imprensa 

política e ideologia: Orientação Socialista (1946-1948), São Paulo, Moraes, 1989. 
33

 A esse respeito, seria oportuno mencionar a opinião de Florestan Fernandes a respeito das divisões 

ideológicas no movimento socialista mundial. Numa entrevista de 1986, concedida ao jornal A Folha de 

São Paulo, ele iria dizer como uma espécie de autocrítica: “Acho que num país como o Brasil temos que 

superar divergências que não foram criadas aqui. Não podemos nos dividir em função do passado 

revolucionário de outros povos. Durante algum tempo eu me opunha a Stálin em nome do trotskismo. 

Posteriormente, superei essa posição estudando melhor a Revolução Russa, especificamente a 

participação de Lênin, as várias correntes que se formaram dentro da Revolução Chinesa. Minha posição 

atualmente é que deveríamos construir no Brasil um caminho diferente, que nos levasse às raízes 

verdadeiramente clássicas do marxismo” (Fernandes, 2006b[1989]: 193). 
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revolucionários, como os vivenciados na Rússia, China e Cuba, a partir do momento 

em que foi lecionar no Canadá. “[...] devotei larga parte de meu ócio ao estudo da 

revolução socialista na Rússia, na China e em Cuba” (Fernandes, 1980c: 204). Dataria 

mais ou menos dessa época, ou seja, entre os anos de 1969 e 72, o seu estudo 

sistemático dos escritos marxistas e revolucionários de Lênin, sobre o qual produziu 

uma introdução para a coletânea de textos que sairia, posteriormente, na Coleção 

Grandes Cientistas Sociais
34

 (Fernandes, 1989d). A análise daqueles processos 

revolucionários e o estudo mais sistemático de pensadores marxistas, dentre os quais 

também se poderia mencionar José Carlos Mariátegui
35

, fez com que Fernandes 

evitasse a aplicação de modelos históricos de revolução produzidos em outros 

contextos sociais para compreender a realidade brasileira. Esse seu esforço de 

particularização das potencialidades revolucionárias existentes no Brasil seria patente 

numa de suas respostas às perguntas que lhe foram dirigidas depois de proferir a 

palestra “Reflexões sobre o socialismo e a auto-emancipação dos trabalhadores”. Em 

comparação ao caso chinês, ele iria dizer: 

“[...] não adianta pensar no passado revolucionário de outras nações. Antes eu 

acreditava que, para o Brasil, o modelo de revolução seria o chinês, por causa de 

certas condições: grande massa agrícola, a migração para a cidade, a densidade 

proletária de algumas metrópoles, provocando descontinuidades muito grandes 

entre regiões, o domínio lingüístico e total das elites das classes dominantes, 

que equivalem ao do senhor feudal chinês, senhor da guerra. Cheguei a pensar 

que esse era o „modelo‟, pois permitia garantir a hegemonia operária, associar a 

                                                 
34

 A introdução à coletânea de escritos de Lênin, embora só tenha sido publicada no final da década de 

1970, foi finalizada bem antes, no ano de 1973. Essa data é confirmada pela carta por ele endereçada a 

Barbara Freitag e remetida de São Paulo na data de 08/03/1973, na qual afirma: “Terminei a introdução 

do Livro de Leitura sobre o Lenine. Não fiz tudo o que queria... Dentro dessas limitações, dei conta do 

recado da melhor forma que me foi possível” (Fernandes apud Freitag, 1996: 158). 
35

 É importante destacar que Florestan Fernandes, segundo opinião do sociólogo peruano Aníbal 

Quijano (1996: 68), foi um dos responsáveis pela introdução da obra de José Carlos Mariátegui no 

debate brasileiro. Em grande medida essa afirmação se faz verdadeira quando se observa que Florestan 

Fernandes, além de ter reservado, na condição de coordenador da Coleção Grandes Cientistas Sociais, 

um volume dedicado a Mariátegui (Bellotto e Côrrea, 1982), foi também o autor do prefácio para a 

primeira edição brasileira, publicada em 1975, dos Siete Ensayos de interpretación de la realidad 

peruana (Mariátegui, 2004). A respeito de Mariátegui, ver Florestan Fernandes, A contestação 

necessária, op. cit., 1995, “Significado atual de José Carlos Mariátegui”, p. 60-76. 
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guerrilha ao Exército e basear a revolução na guerra prolongada! Mas logo ficou 

claro que semelhante opção seria impraticável. As revoluções que ocorreram na 

ciência e na tecnologia, que produziram a automação, os computadores, a 

energia nuclear e os meios de guerra, que foram aplicados no Japão (e, ainda 

agora, no Iraque), evidenciavam que a questão não se punha na repetição de um 

modelo explorado, porém em atinar com um modelo novo, adequado ao Brasil, 

à América Latina e aos requisitos da guerra atual” (Fernandes, 1995b: 239-40). 

 

 A assimilação do marxismo, por Florestan Fernandes, não teria se pautado 

somente pela tentativa de renovar os métodos da investigação sociológica ou de 

combater o que fora entendido, durante os anos 60, como uma hegemonia do 

estrutural-funcionalismo. A sua orientação marxista estava associada à construção de 

uma teoria revolucionária para o Brasil e América Latina. Isso o difere, em grande 

medida, dos participantes do seminário sobre O Capital, de Marx, na Universidade de 

São Paulo
36

. Por isso, ao mesmo tempo em que ele percebia a renovação que seus 

assistentes estavam trazendo, em termos da incorporação do ensino mais sistemático 

do método dialético dentro da universidade brasileira, a qual iria repercutir nas 

mudanças de seu próprio pensamento sociológico
37

, não menos duras seriam as suas 

                                                 
36

 Para um histórico desse grupo sobre O Capital na USP e suas posições teóricas gerais, ver Enno 

Dagoberto Liedke Filho, Teoria social e método na escola da USP, op. cit., 1977; Paulo Eduardo 

Arantes, Um departamento francês de ultramar: estudos sobre a formação da cultura filosófica uspiana 

(uma experiência nos anos 60), Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1994, p. 237-316; Eliane Veras Soares, 

Florestan Fernandes: o militante solitário, op. cit., 1997, “O „grupo de Marx‟ e seu impacto sobre 

Florestan Fernandes”, p. 61-7; Roberto Schwarz, “Um seminário de Marx”, Novos Estudos CEBRAP, 

São Paulo (50): 99-114, mar., 1998; Milton Lahuerta, Intelectuais e transição: entre a política e a 

profissão, op. cit., 1999; Luiz Fernando da Silva, Pensamento social brasileiro: marxismo acadêmico 

entre 1960 e 1980, São Paulo, Corações & Mentes, 2003. 
37

 O próprio Florestan Fernandes reconhece que as novas influências teóricas, trazidas por seus 

assistentes e discutidas nas reuniões do seminário de Marx, teriam trazido importantes modificações 

quanto à sua maneira de encarar a sociologia: “Os meus assistentes traziam consigo ventos novos, que 

vinham principalmente da França ou da Inglaterra. [...] No processo de auto-afirmação psicológica e 

científica, eles impunham, claramente, o peso da renovação que eles configuravam, graças a Lukács, 

primeiro, a Sartre, em seguida, a Goldman, mais tarde, e a uma pletora de leituras menores, em que se 

confundiam a „nova esquerda‟, a „contracultura‟ e os principais representantes mais recentes da 

sociologia européia ou norte-americana. [...] os meus colegas mais jovens não simplificaram as coisas 

para mim. Eles constituíram um círculo de estudos, por exemplo, no qual se associaram sociólogos, 

economistas e filósofos, que começou por uma análise dos textos de Marx. Eu me vi excluído. Achei 

natural – pois eu era „o professor‟. Tampouco me ralei, já que tinha muito que fazer. [...] Quanto a mim, 

ou eu me condenava a um precoce ocaso, ou teria de suplantar-me. [...] Eu era obrigado a penetrar mais 

a fundo na compreensão do elemento positivo intrínseco à sociologia como ciência, despojando-me, de 

modo crescente, de resíduos deixados por uma longa contaminação naturalista, ligada principalmente 

ao período de aprendizagem e aos começos de minha formação sociológica. O que fizera, no sentido de 
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críticas ao componente de colonialismo mental contido nas orientações impressas por 

seus ex-alunos a esse florescimento acadêmico do marxismo no Brasil. Em O desafio 

educacional, ele iria tecer os seguintes comentários sobre a assimilação indiscriminada 

de autores marxistas vinculados aos modismos importados da Europa: 

“O que acho errado é a postura colonial que grassa na direita, no centro e na 

esquerda. É algo tão visceral que em todas as posições nós encontramos a 

mesma realidade. Quanto à esquerda é fácil apontar os parâmetros externos. 

Basta olhar ali naquela estante, atrás de vocês, lá estão Lukács, Althusser, 

Sartre, Goldman, Gramsci, Lefort, Castoriades, Benjamin! Em pouco mais de 

duas décadas os nossos „esquerdistas‟ adoraram vários deuses e rezaram diante 

de vários altares, percorrendo todos os cultos consagrados pela esquerda dos 

países centrais. Até os antifilósofos, ao aparecerem na Europa e nos Estados 

Unidos, encontraram uma vaga de crédito! Aí se revela o „colonizado ingênuo‟, 

satisfeito com sua selvageria. Acho isso algo indigno do pensamento crítico e da 

condição universitária. 

[...] com relação a Lukács, com relação a Sartre, Althusser etc., eu não tenho 

nada contra eles; ao contrário! Eu estou dentro da órbita dos pensamentos deles. 

Eu só sou contra a moda, contra o fato deles serem episódicos, em relação ao 

eixo e aos ciclos de „nosso‟ pensar. Em dado momento, se exalta um deles. No 

momento seguinte, exalta-se outro. Trata-se de uma moda que gravita em torno 

dos centros culturais externos. Se surge uma moda em Paris ou em Nova Iorque, 

ela automaticamente é moda aqui. É quanto a isso que eu me insurjo. Acho que 

se eu tivesse que escolher algumas leituras fundamentais, eu colocaria História 

e consciência de classe entre elas. Nada tenho contra o Lukács e poderia dizer, 

cum grano salis, a mesma coisa de outros autores (ou, pelo menos, dos outros 

autores que foram mencionados). O mal está em ser moda e não moda; moda 

importada e depois exagerada, convertida em culto, em idolatria. E em seguida 

eliminada, como se fosse algo vazio. Quer dizer, a moda que é exagerada, 

convertida em culto, desaparece assim que ela deixa de render prestígio. E 

quando ela deixa de render prestígio? Quando nos próprios centros da moda 

surgem outros deuses, outros gêneros de gravitação. Aí automaticamente 

„original‟ ou „verdadeiro‟ periclita; já não é mais aquela figura, já é outra e não 

se quer saber qual é a importância intrínseca e relativa desse novo ímã. O novo 

ídolo é adorado também durante algum tempo, dez, quinze, três ou cinco anos. 

Isso varia muito e importa pouco! A mobilidade se faz a partir de fora e não a 

partir de dentro. É isso que está errado. 

[...] Considero esse processo substantivamente errado e a universidade não 

está exercendo nenhuma influência maturadora nisso. Ao contrário, ela está 

servindo como um dinamismo instigador e reforçador de perversão dos 

processos que destroem, afinal de contas, os nossos poucos recursos investidos 

                                                                                                                                             
livrar-me desses resíduos, através de Mannheim, da primeira leitura de Marx e de outros autores, 

mostrava-se insuficiente e ia ficando cada vez mais para trás. A nova massa de leituras exigia que 

repensasse o destino que dera ao debate das soluções metodológicas – que, na verdade, eu estudara 

pacientemente – e que me recolocasse os problemas lógicos dos modelos irredutíveis de explicação 

sociológica” (Fernandes, 1980c: 191-4). 
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na produção do saber, do conhecimento, da imaginação criadora. Ela se 

acumplicia à reprodução cultural do «selvagem ilustrado»” (Fernandes, 1989f: 

190 e 203-4). 

 

 As críticas de Florestan Fernandes a certa modalidade de cultivo do marxismo 

na universidade brasileira estavam associadas, portanto, à sua visão negativa quanto às 

conseqüências do colonialismo mental para o desenvolvimento científico das nações 

subdesenvolvidas e de capitalismo dependente. A sua auto-identificação como 

sociólogo marxista, a partir do início dos anos 70, não se daria em detrimento das 

antigas posturas metodológicas assumidas na década de 1950, pois elas teriam 

representado seu esforço de síntese e superação – segundo as necessidades de 

produção de conhecimentos originais na periferia do capitalismo – das correntes 

teóricas provenientes dos centros hegemônicos da Europa e Estados Unidos. Além 

disso, ao se levar em conta que já, em 1953, Florestan Fernandes definia como uma 

das tarefas mais prementes, para o refinamento teórico da sociologia, o exame 

específico e detalhado dos três principais modelos de explicação da disciplina, 

igualmente legítimos entre si, tais como os métodos compreensivo, funcionalista e 

dialético (Fernandes, 1978c: 178-84), não se poderia rotulá-lo, antes de sua virada 

marxista, como um sociólogo funcionalista. Ele seria caracterizado, com maior 

propriedade, como um sociólogo que se utilizou do funcionalismo para determinados 

tipos de problema da investigação sociológica e que não deixaria de fazê-lo mesmo 

após sua plena auto-identificação como sociólogo socialista
38

. Não há porque pensar 

que, na batalha pela inserção do uso sistemático da abordagem dialética no ensino e 

nos trabalhos de pesquisa dos cientistas sociais na universidade brasileira, se estivesse 

                                                 
38

 A esse respeito, ele iria dizer em A condição de sociólogo, na fase que já o identificam plenamente 

como marxista: “[...] se eu fizesse de novo investigações sobre o folclore paulistano, a socialização de 

crianças em grupos de folguedos etc., teria de usar a análise estrutural-funcional, por mais que eu 

desejasse preservar a orientação interpretativa do materialismo dialético” (Fernandes, 1978a: 108-9). 
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lutando contra a hegemonia do método funcionalista, representada por Florestan 

Fernandes. Nem este último acreditava na exclusividade do funcionalismo, como de 

nenhum outro modelo de explicação nas ciências sociais, nem os seus antigos 

assistentes deixaram de se valer da perspectiva de autores e métodos funcionalistas, a 

exemplo de Parsons, Merton, e de outras correntes teóricas, como o recurso à 

compreensão em Weber. No prefácio à quinta edição de Capitalismo e escravidão no 

Brasil meridional, Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, iria dizer: 

“Quando escrevi este livro, eu já havia lido muito Parsons, Merton (que eram 

funcionalistas) e Weber. Minha leitura de Marx foi posterior a estes autores, e 

eu não poderia desprezar a contribuição de seus modos de análise para obter 

uma visão mais diferenciada da sociedade escravocrata. A idéia do 

patriarcalismo escravista vem de Weber. A análise de „ajustamento entre 

expectativas‟, de papel social ou da socialização incompleta vem dos 

funcionalistas. E, assim como essas, muitas outras análises e conceitos não 

provêm de Marx” (Cardoso, 2003: 12). 

 

 A famosa introdução de Fernando Henrique Cardoso, para o livro ora em 

questão, considerada por muitos o verdadeiro carro de batalha contra o funcionalismo 

de Florestan Fernandes, não leva em conta que este último já percebia as inúmeras 

diferenças entre a análise funcional e o método dialético quanto à consideração das 

relações entre os aspectos sincrônicos e diacrônicos. A redução da distância entre esses 

dois níveis de análise e mesmo a junção deles entre si, apontada por Fernando 

Henrique Cardoso (2003: 46), já estava presente em Florestan Fernandes, como se 

pode perceber pela leitura da parte dedicada a Marx de Fundamentos empíricos da 

explicação sociológica (Fernandes, 1978c: 96-118). A dificuldade de se compreender 

as mudanças no pensamento teórico de Florestan Fernandes está em supor, que ao se 

tornar marxista
39

, ele precisou renunciar às suas posições metodológicas de outrora e 

                                                 
39

 É preciso esclarecer que a auto-identificação de Florestan Fernandes, como marxista, não se dá por 

uma mera profissão de fé, mas da constatação da impossibilidade, sob o capitalismo, da revolução 

democrática na sociedade brasileira. A sua radicalização socialista e a identificação com o marxismo 
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repudiar perspectivas supostamente conservadoras como o funcionalismo. Na verdade, 

o que se deu foi justamente o oposto, pois a sua perspectiva socialista passou a exigir 

um cultivo ainda maior do rigor científico que antes lhe era peculiar. A imbricação 

entre sociologia, de um lado, e utopia e ideologia socialistas, de outro, não invalidava a 

necessidade do rigor científico. A esse respeito, por exemplo, ele iria dizer no seu 

ensaio Em busca de uma sociologia crítica e militante: 

“[...] não diria que a infiltração ideológica e utópica inerente ao socialismo 

produza um saldo negativo ou uma reação bloqueadora na interpretação 

sociológica do capitalismo dependente e de suas vinculações com o 

imperialismo. Isso só ocorre quando essa infiltração empobrece o horizonte 

intelectual ou enrijece a perspectiva de observação do sociólogo, graças aos 

influxos de um dogmatismo especulativo a que o sociólogo não tem direito, 

especialmente se for um sociólogo socialista. Tudo isso fica muito claro quando 

se considera que não são os socialistas que querem calar ou deturpar as verdades 

que a sociologia crítica pode descobrir. Os socialistas distinguem o „momento 

intelectual‟ do „momento político‟ no que se refere ao conhecimento científico. 

                                                                                                                                             
surgem como conseqüência dessa impossibilidade de concretização de uma autêntica revolução 

democrática, para a qual ele tinha antes lutado em prol de reformas progressistas dentro da ordem. A 

plena adesão ao socialismo de orientação marxista se dá, portanto, como uma espécie de autocrítica 

pungente de sua própria posição como militante de esquerda. No prefácio a Que fazer?, de Lênin, ele 

não iria poupar a si mesmo no exame dos acontecimentos políticos que culminaram com as ditaduras 

contra-revolucionárias na América Latina: “[...] a América Latina foi o paraíso da contra-revolução (da 

contra-revolução mais elementar e odiosa: a que impede até a implantação de uma democracia-burguesa 

autêntica). [...] Os partidos que deveriam ser revolucionários (anarquistas, socialistas ou comunistas) 

devotaram-se à causa da consolidação da ordem, na esperança de que, dado o primeiro passo 

democrático, ter-se-ia uma situação histórica distinta. Em suma, bateram-se pela democracia-burguesa, 

como se fossem os campões da liberdade. Trata-se de uma avaliação dura? Quanto tempo as burguesias 

nacionais ter-se-iam agüentado no poder se fossem atacadas de modo direto, organizado e eficiente? Ou 

estamos sujeitos a uma „fatalidade histórica‟, que prolonga o período colonial e a tirania colonizadora 

depois da independência e da expansão do Estado nacional? O diagnóstico correto, embora terrível para 

todos nós, é que nunca fizemos o que deveríamos ter feito. Os „revolucionários‟ quiseram manter seus 

privilégios ou os seus meios-privilégios, sintonizando-se com as elites no poder e com as classes 

dominantes. Formaram a sua ala radical, sempre pronta a esclarecer os donos do poder sobre o que 

certas reforma implicariam, para evitar uma aceleração da desagregação da ordem e os seus efeitos 

imprevisíveis... Não estou inventando. Voltamos as costas à organização da revolução e auxiliamos a 

contra-revolução, uns mais, outros menos, uns conscientemente, outros sem ter consciência disso. E a 

„massa‟ da esquerda tem os olhos fitos no desfrute das vantagens do status de classe média. O que 

ameaça esse status entre em conflito com o socialismo democrático... [...] Não fomos influenciados pelo 

„espontaneísmo‟ das massas: estas exerceram pouca atração sobre o pensamento político propriamente 

revolucionário, sempre preso a fórmulas importadas de fora, com freqüência fórmulas com alta infecção 

burguesa (para usar outra expressão de Lênin). Fomos paralisados pela idéia do gradualismo 

democrático-burguês e pelo poder de coação da ordem. O que quer dizer que, na era da polivalência do 

„campo socialista‟, ainda não sabemos quais são os caminhos que nos levarão à desagregação do nosso 

capitalismo selvagem e a soluções socialistas apropriadas à presente situação histórica. Um atraso 

monumental. O que Lênin fez, por exemplo, em O desenvolvimento do Capitalismo na Rússia só 

tentamos no plano da erudição. Por conseguinte, fora de Cuba não se criou um pensamento socialista 

revolucionário original” (Fernandes, 1995b[1978]: 107-8). 



 404 

Embora estejam empenhados em passar de um a outro e de estabelecer uma 

relação dialética entre ambos, para eles o conhecimento sociológico só possui 

valor se obtido dentro dos cânones da ciência e puder ser submetido ao teste da 

prática, pelo qual se determina seu grau de verdade, de capacidade de 

„transformar o mundo‟, ou o grau da revisão que se faz necessária” (Fernandes, 

1980c: 205). 

 

 A visão de mundo socialista de Florestan Fernandes, fortalecida a duras provas 

pelos acontecimentos políticos do Brasil e da América Latina no decorrer da década de 

1970, conduziram, por isso, a uma exigência de maior integração entre os campos da 

sociologia e a um padrão integrativo de cultivo das ciências sociais particulares. A 

exigência da especialização permanece em Florestan Fernandes, mas agora associada a 

uma concepção materialista dialética de unificação das diversas áreas do saber. Ele iria 

considerar, por tais razões, como infundados certos preconceitos marxistas contra a 

especialização nas ciências sociais e a caracterização simplista da sociologia como 

uma “ciência burguesa”. Não só iria argumentar que a síntese teórica e metodológica 

na sociologia seria uma questão para o futuro, a ser resolvida pelos novos parâmetros 

externos de objetividade científica possibilitados pelo movimento socialista e pela 

construção do comunismo, não mais deturpados por necessidades ideológicas da 

dominação de uma classe sobre a outra, mas também iria afirmar que, na própria luta 

pela desagregação da ordem social burguesa, seria altamente necessário desenvolver 

pesquisas sociológicas a partir de um ponto de vista revolucionário. A esse respeito, 

por exemplo, Florestan Fernandes iria pensar num padrão de integração entre a 

sociologia e as demais ciências sociais estimulado por uma razão dialética: 

“O preconceito inveterado contra a sociologia, por sua vez, nasce do 

„militantismo à outrance‟, cego ou zarolho. Ele se recusa a aceitar que a 

saliência ou a autonomização do ponto de vista sociológico é „uma questão de 

método‟ e que pode ser vantajoso – ou até uma necessidade política – bater a 

burguesia também nesse terreno. Se Lukács sucumbisse a semelhante 

preconceito, é certo que nunca escreveria os melhores ensaios de História e 

consciência de classe... Aqui, é preciso repisar que o materialismo dialético e o 

materialismo histórico não poderiam engendrar um paradigma exclusivo, além 
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do mais anticientífico e estúpido. Marx e Engels não temeram as monografias; o 

mesmo se pode dizer de Lênin. As investigações especializadas podem tornar-se 

necessárias por várias razões (algumas científicas; outras, políticas). Rejeitar a 

investigação sociológica empírica ou a sociologia tout court seria, na verdade, 

cair em uma infantil „armadilha idealista‟. Os que apelam para argumentos mais 

complexos, como um padrão dialético de explicação global ou totalizadora 

devem entender que esta também é uma „questão de método‟. Em condições 

sociais mais avançadas a pesquisa social mais complexa exige a divisão de 

trabalho; e esta não impede uma recomposição por sua vez em um nível mais 

avançado e complexo. Nenhuma „exigência lógica‟ e tampouco nenhum 

„critério epistemológico‟ obrigam os marxistas a privarem o materialismo 

dialético e o materialismo histórico de tais possibilidades (e vantagens) da 

investigação exata, da natureza ou da história. Se se aceita esta argumentação, 

duas coisas são óbvias. Primeiro, o mencionado preconceito fomentou a 

dispersão dos estudos sociológicos marxistas. As continuidades apontadas ainda 

agora seriam muito maiores e mais consistentes se tivesse prevalecido um 

entendimento marxista do espírito científico (e do significado da divisão do 

trabalho). Segundo, o aparecimento e a expansão da „sociologia concreta‟
40

 em 

alguns países socialistas é promissor porque permite facilitar a superação de 

inibições tão pueris. Por uma razão simples. Ela anima, a um tempo, a 

autonomização da investigação sociológica dentro do marxismo e a busca da 

unificação da explicação nas ciências sociais em planos mais sofisticados, em 

termos lógico-epistemológicos ou ontológico-pragmáticos. Sem o fantasma da 

„sociologia burguesa‟ pela frente, é possível voltar a Marx e quiçá implantar na 

„sociologia marxista‟ o padrão de rigor e de objetividade inerente à explicação 

científica (quando ela opera através da razão dialética – e não contra ela)” 

(Fernandes, 1980a: 135-6). 

 

 O referido padrão de unidade entre as ciências sociais, influenciado pelo 

emprego mais consistente da concepção dialética, possibilitaria uma síntese ainda 

maior na explicação dos aspectos interdependentes da realidade, integrando a 

compreensão conjunta de suas dimensões estruturais e históricas, sincrônicas e 

diacrônicas. A sociologia diferencial de Florestan Fernandes, cuja origem estaria no 

diálogo por ele travado com o marxismo, ao ser, agora, desenvolvida sob o prisma de 

suas indissociáveis inter-relações com a práxis política socialista, iria ganhar uma 

                                                 
40

 Sobre a “sociologia concreta” desenvolvida nos ex-países socialistas (Rússia e Polônia), caracterizada 

como uma técnica social de orientação da mudança da sociedade, suas continuidades com a “sociologia 

burguesa” e ligações com o materialismo dialético, ver Florestan Fernandes, A natureza sociológica da 

sociologia, op. cit., 1980, p. 102-9. Não seria o lugar aqui de explanar a visão de Florestan Fernandes 

sobre o cultivo do pensamento sociológico sob o socialismo, mas caberia mencionar que ele passou a 

enxergar aí uma possibilidade ainda maior de síntese entre as abordagens distintas das sociologias 

descritiva, comparada e sistemática (Fernandes, 1980a: 103). 
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importância central na totalidade de sua perspectiva metodológica, no que se refere ao 

enriquecimento das problemáticas traçadas pelas subdivisões restantes da disciplina 

sociológica e pelas demais ciências sociais especializadas. Dados os objetivos de 

transformação revolucionária da ordem capitalista em direção ao socialismo, o novo 

padrão de ciência histórica, que Florestan Fernandes irá derivar diretamente dos 

escritos de Marx, Engels e Lênin (Fernandes, 1989d; 1989e), se propõe a fazer uma 

história do presente in flux e do futuro em construção, produzindo um conhecimento 

sintético da realidade social, ao integrar na análise os diversos aspectos da vida 

econômica, política, cultural e a dinâmica das classes sociais, suas tensões, conflitos e 

contradições, o qual se demonstraria mais capaz de servir de orientação à atividade 

prática das forças de negação do estado de coisas atualmente existente sob as 

condições concretas, nos casos brasileiro e latino-americano, do capitalismo periférico, 

subdesenvolvido, dependente e imperializado. Essa será, portanto, a perspectiva de 

análise que Florestan Fernandes irá se servir em sua fase de plena identificação com o 

movimento socialista e ela seria exercitada no dia-a-dia dos acontecimentos históricos 

e políticos, nacionais e mundiais, como revela a sua atividade de publicista
41

 e 

articulista de jornais, desde a grande imprensa, como a Folha de São Paulo, até a 

mídia alternativa, ligada aos sindicatos e a agrupamentos ideológicos de esquerda. Em 

outras palavras, isso quer dizer que o padrão de conhecimento histórico derivado por 

Florestan Fernandes de sua leitura aprofundada dos clássicos do marxismo foi por ele 

posto em prática nas suas análises concretas da realidade brasileira, lançando-se ao 

exame, tal como antes fizera Marx em O 18 Brumário de Luís Bonaparte, da “história 

viva que se desenrolava a seus olhos” (Fernandes, 1989e: 63), a fim de desvendar as 

                                                 
41

 Sobre o perfil de Florestan Fernandes como articulista em jornais na década de 1980, ver Paulo 

Silveria, “Um publicista revolucionário”, in Maria Angela D‟Incao, O saber militante: ensaios sobre 

Florestan Fernandes, op. cit., 1987, p. 287-91. 
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perspectivas futuras de atuação das forças sociais anticapitalistas e potencialmente 

revolucionárias. Ele estava, de fato, tentando contribuir para traçar os caminhos da 

revolução socialista no Brasil, a partir da investigação conjunta dos fenômenos 

estruturais, históricos e de conjuntura vinculados simultaneamente ao cenário 

brasileiro, latino-americano e mundial. Ele não só procura identificar quais forças 

sociais seriam o elo de ligação entre os dois momentos da revolução dentro da ordem 

e da revolução contra a ordem
42

. “O avanço real só pode ser conquistado graças e 

através das massas populares e das classes trabalhadoras” (Fernandes, 1995b: 109). Ao 

mesmo tempo, ele iria contribuir com sugestões, num primeiro momento, para a união 

e organização das forças anticapitalistas agrupadas no movimento socialista e, em 

seguida, para a construção de um partido verdadeiramente revolucionário
43

. Os livros 

que sintetizam essa fase do pensamento de Florestan Fernandes, a qual não poderá ser 

aqui abordada, foram produzidos a partir da década de 1970 e ao longo dos anos 1980 

e 90, muitos dos quais frutos de sua atuação política como militante socialista no 

Partido dos Trabalhadores
44

. São eles: Apontamentos sobre a “teoria do 

autoritarismo” (1979a); Da guerrilha ao socialismo: a revolução cubana (1979c); 

Brasil: em compasso de espera (1980d); Movimento socialista e partidos políticos 

                                                 
42

 Os conceitos de revolução dentro da ordem e contra a ordem foram cunhados por Florestan 

Fernandes, a partir dos clássicos do marxismo e do socialismo revolucionário, para significar, 

respectivamente, as transformações democráticas possíveis de serem alcançadas sob o capitalismo e as 

lutas mais específicas pela desagregação da ordem capitalista. Esses dois conceitos não podem ser 

entendidos separadamente ou dissociados do seu lado antagônico, a contra-revolução, pois as reformas 

dentro da ordem, a seu ver, seriam um meio para despertar a consciência de luta das classes 

trabalhadoras e das camadas subalternas para o socialismo. Esse processo, no entanto, sofreria 

constantemente a resistência dos grupos sociais dominantes, isto é, contra-revolucionários. Sobre os 

conceitos de revolução dentro da ordem, contra a ordem e de contra-revolução, ver Florestan 

Fernandes, O que é revolução, op. cit., 1981. O capítulo final desse livro é bastante elucidativo da 

estratégia de luta, concebida a largo prazo, para se alcançar a revolução socialista no Brasil. 
43

 A esse respeito, ver Florestan Fernandes, Movimento socialista e partidos políticos, São Paulo, 

HUCITEC, 1980 e Brasil: em compasso de espera, op. cit., 1980, “Movimento socialista e partidos 

políticos”, p. 189-202. 
44

 Sobre a atuação de Florestan Fernandes no Partido dos Trabalhadores, bem como sua atuação como 

deputado federal constituinte, ver Eliane Veras Soares, Florestan Fernandes: o militante solitário, op. 

cit., 1997, p. 85-122. 
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(1980e); O que é revolução (1981a); Poder e contra-poder na América Latina 

(1981b); A ditadura em questão (1982); Nova República? (1986); Que tipo de 

República? (2007[1986]); A constituição inacabada: vias históricas e significado 

político (1989a); O desafio educacional (1989f); Pensamento e ação: o PT e os rumos 

do socialismo (2006b[1989]); O significado do protesto negro (1989g); A transição 

prolongada: o período pós-constitucional (1990c); O PT em movimento (1991f); LDB: 

impasses e contradições (1993); Democracia e desenvolvimento: a transformação da 

periferia e o capitalismo monopolista da era atual (1994); Em busca do socialismo: 

últimos escritos & outros textos (1995b); Tensões na educação (1995d). A distância 

antes existente na sociologia de Florestan Fernandes, fomentada especialmente pelas 

condições do labor universitário durante sua fase acadêmica da década de 1950, entre a 

produção do conhecimento e sua utilização prática na realidade social – embora, como 

visto na primeira parte do trabalho, tivesse sido sempre a sua intenção diminuir a 

magnitude desse intervalo técnico – foi eliminada nos marcos de sua concepção de 

ciência associada à participação no movimento socialista. A teoria e a práxis 

revolucionária iriam, portanto, se combinar no pensamento político de Florestan 

Fernandes mediante uma nova modalidade de reflexão histórico-sociológica 

proveniente do marxismo. 

 Esse novo padrão de conhecimento histórico, proveniente da sociologia 

diferencial, seria denominado por Florestan Fernandes de história em processo. De 

igual modo, tal padrão de pesquisa histórica iria corresponder também à idéia de uma 

história-síntese, em que todos os aspectos da realidade social, econômicos, políticos, 

históricos, culturais, ideológicos etc., pudessem ser reproduzidos como uma totalidade 

concreta ou como a “unidade do diverso”. Os acontecimentos históricos singulares 

eram apanhados simultaneamente na sua especificidade, como fatos únicos, e nos seus 
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vínculos mais gerais com a estrutura de um dado modo de produção e sua respectiva 

formação social. Ao mesmo tempo, esse era também um tipo de conhecimento forjado 

em íntima associação com a prática política revolucionária, a qual, para Florestan 

Fernandes, passava a ser uma das condições da própria objetividade científica diante 

das deturpações ideológicas provenientes dos interesses de classe da burguesia, 

intensificadas pela combinação entre o imperialismo e a dominação do capital 

monopolista. Essa síntese apertada recolhe o essencial da leitura política, histórica, 

sociológica e sistemática que fez Florestan Fernandes do conjunto da produção 

intelectual de Marx, Engels e Lênin. Por isso, as duas já referidas introduções por ele 

escritas para a Coleção Grandes Cientistas Sociais (a primeira sobre as conexões entre 

a visão de ciência social marxista de Lênin e seu pensamento político; a segunda, sobre 

a concepção de ciência histórica em Marx e Engels) poderiam ser examinadas 

conjuntamente segundo critérios comparativos. Elas representam a maturidade de 

Florestan Fernandes como “sociólogo marxista”, empenhado que estava em aproveitar 

o espírito de investigação científica desses três clássicos do pensamento socialista com 

o propósito de construir uma teoria revolucionária adequada às condições concretas do 

Brasil, ao encetar pesquisas originais sobre as especificidades do capitalismo 

dependente a partir da perspectiva dialética, e não simplesmente se propondo a 

fornecer uma nova interpretação originalmente genial de Marx ou da evolução do 

marxismo (Fernandes, 1989e: 12-3). Uma rápida exposição dos principais aportes 

metodológicos contidos naquelas duas introduções, dada a importância delas como 

índice das novas posturas científicas de Florestan Fernandes diante de sua adesão 

radical ao socialismo marxista, ajudaria a compreender a síntese por ele pretendida 

entre os campos fundamentais da sociologia. Levando-se em conta que o seu projeto 

de síntese sociológica, como argumentado anteriormente, não foi abandonado após sua 
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auto-identificação como “sociólogo marxista”, mas colocado em termos mais 

exigentes e rigorosos, uma visada retrospectiva sobre seus campos fundamentais da 

sociologia possibilitada por suas posições socialistas posteriores ajudaria a entender de 

maneira integrada aspectos de seu pensamento teórico que, embora não estejam entre 

si dissociados, foram apartados em interpretações anteriores do lugar ocupado por 

Florestan Fernandes nas ciências sociais brasileiras. 

Não será possível, entretanto, fazer um levantamento o mais exaustivo possível 

das passagens dos dois textos que poderiam corroborar as afirmações acima avançadas 

sobre o padrão de ciência histórica pertencentes aos três clássicos marxistas. Algumas 

citações, porém, seriam exemplares e evidenciariam, na sociologia de Florestan 

Fernandes, o fortalecimento da idéia de síntese entre, de um lado, estrutura e história 

ou, de outro, teoria e prática, depois da intensificação de seus vínculos com o 

marxismo e com o movimento socialista. Sobre a história em processo, Fernandes iria 

dizer: “[...] a descrição de Marx mergulha maravilhosamente no vir-a-ser, na história 

real – no antes e no agora, deixando implicado o depois: palavras cruas como em 

processo e ulterior ganham status fora e além da filosofia da história” (Fernandes, 

1989e: 28); a possibilidade de previsão seria inerente a essa forma de explicação 

histórica, pois só a história do presente em processo, transformada numa ciência 

objetiva, poderia estabelecer as “ligações entre presente, passado e futuro, conferindo 

ao homem o poder da previsão” (Fernandes, 1989e: 32); as relações entre teoria e 

prática também sairiam mais fortalecidas por intermédio dessa “nova concepção de 

história”, pois ela se impunha a elaboração de um “modelo integral de ciência, que 

combinasse teoria e prática (não a „prática do historiador‟, mas a da classe operária na 

transformação revolucionária do mundo)” (Fernandes, 1989e: 33) ou, como diria em 

conformidade com Lênin, repudiando a neutralidade científica, “o tipo de 
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conhecimento político prático-teórico, que estamos considerando, encontra as fontes 

de sua verificação em uma via experimental concreta: ou no comportamento das 

massas; ou na eficácia de tal conhecimento, através do comportamento das massas ao 

nível político, para transformar a estrutura da sociedade” (Fernandes, 1989d: 44); ao 

mesmo tempo, seria um tipo de conhecimento que se lança para a construção do futuro 

em gestação, dadas as possibilidades atuais da luta de classes: “a história que avança 

para a frente” (Fernandes, 1989e: 48); “entender e dominar o „sentido geral do 

processo‟ na história in flux, em vir-a-ser” (Fernandes, 1989e: 62); “A análise objetiva 

põe em evidência o que está em devir, o que será, em um espaço maior ou menor de 

tempo, ou seja, leva a uma previsão de ordem prática, a qual, se for politicamente 

verdadeira, será por sua vez confirmada pela aceitação das massas e pelas 

transformações conseguidas” (Fernandes, 1989d: 44); “O conhecimento político 

prático-teórico, portanto, revela uma transformação potencial, em si mesmo possível 

ou necessária, mas que pode ou não concretizar-se (dependendo da relação política 

entre as forças de classe); e é a atividade política propriamente dita, pela qual vingará 

uma composição determinada da revolução ou da contra-revolução, que decide se 

ocorrerá (ou não) um deslocamento do poder nas relações entre as classes” (Fernandes, 

1989d: 44-5); esse padrão de conhecimento histórico acabaria por conduzir a uma idéia 

de ciência-síntese ou “história-síntese” (Fernandes, 1989e: 50), em que o estrutural 

(ou estático, em linguagem sociológica) e dinâmico (ou histórico) se fundem na 

explicação científica da realidade vista em seus múltiplos aspectos: “Isso significa que, 

para Lênin, as „estruturas‟ não podem ser tomadas em si e por si mesmas, o mesmo 

sucedendo com os „dinamismos‟ da vida social. „Estruturas‟ e „dinamismos‟ são 

interdependentes e se dão simultaneamente in concreto, sendo preciso reconstruí-los, 

empírica e analiticamente, nessa condição” (Fernandes, 1989d: 28); ainda, citando 



 412 

Lênin: “Para conhecer realmente um objeto, é preciso apanhar e estudar todos os seus 

aspectos, todas as suas ligações e „mediações‟. Nós não o conseguimos jamais 

completamente, mas a necessidade de considerar todos os aspectos nos protege de 

erros e de lapsos” (Lênin apud Fernandes, 1989d: 28). Essa pequena amostra de 

citações é suficiente para situar a elaboração da abordagem dialética por Florestan 

Fernandes, a qual na década de 1950 já havia sido incorporada em alguns de seus 

componentes essenciais, por intermédio de sua sociologia diferencial, no panorama 

mais amplo de suas perspectivas metodológicas nas ciências sociais. Essas 

características de síntese, típicas das formulações clássicas do socialismo de orientação 

marxista, reforçadas pelas expectativas radical-populares e anticoloniais de 

transformação da estrutura do capitalismo dependente, podem ser utilizadas no 

estabelecimento de interdependências entre as divisões da sociologia de Florestan 

Fernandes, de modo a indicar como a configuração geral de suas categorias 

metodológicas refletem a tendência do estilo socialista de pensamento a integrar, de 

um lado, os aspectos sincrônicos e diacrônicos da ordem social e, de outro, os 

momentos teóricos e práticos da produção do conhecimento nas ciências sociais. Esse 

esforço de sistematização geral da sociologia de Florestan Fernandes, em termos de 

suas aproximações com os elementos de uma síntese teórica socialista, será o objeto 

final de todo o trabalho. 

 

As divisões da sociologia em Florestan Fernandes e seus conceitos sociológicos 

fundamentais 

 

 O conjunto da produção sociológica de Florestan Fernandes apresenta, em 

afinidade com o pensamento socialista, uma feição acentuadamente histórica. Por mais 

que algumas de suas abordagens metodológicas, como o estrutural-funcionalismo, não 
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permitissem a reconstrução da realidade social como uma totalidade concreta em que 

se pudesse perceber a íntima imbricação entre as dimensões sincrônicas e diacrônicas, 

o esforço de captar um dado objeto de investigação dentro de suas circunstâncias 

históricas mais amplas sempre fez parte de sua maneira de praticar o ofício de 

sociólogo. De certo modo, pode-se dizer que a perspectiva histórico-concreta, inerente 

à sociologia diferencial, influenciou de maneira constante os demais aspectos do 

pensamento metodológico de Florestan Fernandes relativo às outras subdivisões da 

sociologia e ao conjunto das ciências sociais. A diferença, entre as décadas de 1950 e 

de 70, é que no período final de sua trajetória política, marcada pela adesão radical ao 

socialismo, o componente histórico irá se tornar central e redefinir as posições dos 

outros campos fundamentais da disciplina sociológica, a exemplo das sociologias 

sistemática, comparada, descritiva e aplicada. A esse respeito, uma espécie de 

depoimento, sobre o lugar decisivo que a perspectiva histórica da sociologia 

diferencial chegou a possuir no panorama geral das investigações de Florestan 

Fernandes, pode ser encontrada no prefácio à segunda edição, escrito em 1976, de A 

revolução burguesa no Brasil: 

“Se me volto, de modo tão incisivo, para os processos de longa duração, faço 

isso porque esse é o traço sine qua non da sociologia diferencial (ou histórica), 

de Marx aos nossos dias. É claro que alguns sociólogos se concentram em fases 

de curta duração – e é incontestável que a maioria dos sociólogos prefere, pura e 

simplesmente, omitir o fluxo da história através da pesquisa de campo 

focalizada no tempo in flux de pequenos grupos ou de instituições ou no tempo 

psicológico da motivação das atitudes e comportamentos humanos. Não 

obstante, esse nunca foi o meu caminho. Se ao estudar os tupinambá fiquei 

confinado à reconstrução histórica firmemente delimitada, o esforço que fiz para 

chegar a explicações gerais, ou seja, ao conhecimento de uma civilização, como 

diria Mauss, é patente. Se ao estudar o folclore paulistano fiquei preso à órbita 

estreita de uma pesquisa de campo, também é evidente que procurei transcender 

às fronteiras do imediato – para trás, ao tentar descobrir as raízes e as etapas 

evolutivas da cultura de folk em São Paulo; e para a frente, ao mostrar como a 

urbanização se mesclava à constituição de espaços históricos não-saturados, nos 

quais e pelos quais o folclore podia sobreviver, redefinindo-se e reincorporando-

se à sociedade em transformação. Se ao estudar o negro me dediquei a uma 
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pesquisa de campo das mais complexas que se poderia imaginar, ela se 

prolongou em pesquisa histórica do presente em evanescimento, do passado 

recente e do passado remoto. Aí, em trabalhos que escrevi com Bastide ou 

sozinho, tive a oportunidade e os meios para marcar definitivamente que uma 

sociologia destituída de quadros históricos e desinteressada da interpretação do 

contexto histórico nada tem a ver com o que poderia chamar de minha „prática 

sociológica‟. Se A Revolução Burguesa no Brasil tem algum mérito, ele está aí, 

pois o livro traduz o que entendo por sociologia diferencial e como gostaria de 

vê-la cultivada por outros sociólogos” (Fernandes, 2000: 1505). 

 

 Não só a perspectiva histórica teria sido central no conjunto de sua produção 

sociológica, mas também os aspectos práticos de crítica política do presente chegaram 

a ganhar a linha de frente de suas concepções teóricas e metodológicas nas ciências 

sociais. No mesmo prefácio de A revolução burguesa, Florestan Fernandes iria 

arredondar a conta das suas posições políticas e teóricas, as quais se tornariam mais 

patentes após sua definição como “sociólogo marxista”: 

“De outro lado, não desvinculei a sociologia da pressão inexorável dos desafios 

que encadeiam presente e futuro. Não está ao meu alcance criar uma sociedade 

ideal. Contudo, está ao meu alcance descrever o que, na sociedade existente, 

não é ideal para nenhuma espécie de existência humana em sociedade. Ora, essa 

descrição não pode ser nem tão „abstrata‟ e “formal‟ nem tão „estrutural‟ e 

„geral‟ que as palavras percam o sentido da linguagem comum. Os que não 

gostam de controvérsia sofrem com isso. Os que procuram a controvérsia como 

artifício do progresso do pensamento criador ficam encantados. A minha 

perspectiva não vai tão longe: trata-se de equacionar, sociologicamente, a 

negação de um presente indesejável” (Fernandes, 2000: 1505-6). 

 

 Os dois elementos mais típicos do pensamento socialista, a apreensão da 

complexidade do real como uma totalidade dinâmica constituída por múltiplas 

determinações, econômicas, sociais, políticas, ideológicas, culturais etc., e os vínculos 

indissociáveis com a negação crítico-prática do presente, estariam representados nas 

subdivisões da sociologia de Florestan Fernandes e na definição de seus conceitos 

sociológicos básicos. Teria sido justamente na tentativa de dar conta da pluralidade e 

complexidade das inter-relações entre os vários aspectos da ordem social que Florestan 

Fernandes construiu seus campos diferenciados da sociologia, permitindo que a 
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realidade fosse captada como uma totalidade em desenvolvimento. Sob tal orientação, 

os sistemas sociais seriam sistemas abertos, na acepção de que não se poderia ter deles 

uma visão pronta e acabada, pois novas dimensões, de caráter político, econômico, 

cultural, ideológico etc., seriam constantemente neles incorporados pelas próprias 

exigências dos processos de reprodução dinâmica da sociedade ou do seu “equilíbrio 

instável” em transformação. Uma sistematização definitiva da sociologia não poderia, 

por isso, ser alcançada: “Até o presente, a Sociologia não conseguiu nenhuma espécie 

de estandardização da investigação científica – coisa aliás de pouca importância nas 

ciências humanas, além de difícil e improdutiva, tendo-se em vista a complexidade da 

realidade social” (Fernandes, 1976b[1947]: 85). Além disso, a própria descontinuidade 

e o caráter aberto dos sistemas sociais, fatores impeditivos da generalização do 

conhecimento, também exigiriam o recurso complementar a modelos diferenciados de 

explicação
45

. Esse seria, em resumo, o fundamento lógico da divisão dos seis campos 

da sociologia, pois cada qual iria se especializar na investigação de um dos aspectos 

particulares da ordem social. Numa visão posterior de conjunto, é que, enfim, os 

aspectos diferenciados da ordem social, analisados separadamente em cada subdivisão 

da sociologia, poderiam ser integrados entre si mediante a perspectiva dialética da 

totalidade, de acordo com o requisito de rigor científico proposto pelo próprio 

Florestan Fernandes, de passar do momento de análise para a reprodução sintética da 

realidade (Fernandes, 1974: 220). De igual modo, seus conceitos sociológicos básicos, 

                                                 
45

 No seu ensaio sobre a sociologia aplicada, iria dizer: “Os sistemas sociais são sistemas abertos, nos 

quais a ordem pode alterar-se, continuamente, em conseqüência dos efeitos dinâmicos das sucessivas 

transformações na combinação dos elementos e fatores operativos” (Fernandes, 1976b: 111). Já em 

outro contexto, afirmaria: “[...] a Sociologia lida com sistemas descontínuos, sendo a validade das „leis 

sociológicas‟ relativa ao modo de considerar os tipos sociais investigados” (Fernandes, 1976b[1958]: 

287). Por outro lado, em “A reconstrução da realidade nas ciências sociais”, ele iria expor em termos 

teóricos mais precisos a plena impossibilidade das ciências sociais se pautarem apenas por um modelo 

interpretativo, devido à ausência de um “sistema universal de referência empírica” e à própria 

descontinuidade do social, que acabavam por conduzir o sujeito-investigador a escolher a partir de quais 

posições iria observar a realidade, dando margem à elaboração de distintos métodos de explicação nas 

ciências sociais (Fernandes, 1978c: 24-38). 
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ao intentarem a unificação dos aspectos micro e macro da ordem social
46

, também 

reproduziriam a tendência do pensamento socialista de captar a realidade como uma 

totalidade concreta formada pela interdependência de “múltiplas determinações”, de 

maneira a facilitar a apreensão, pela atividade interpretativa do investigador, do 

desenvolvimento histórico das estruturas sociais em evolução. Acontece, ainda, que 

cada uma de suas subdivisões especificamente sociológicas, excluindo-se a sociologia 

geral (ou teórica) por seu caráter metassociológico, poderia ser trabalhada sob o 

prisma da análise macro (Fernandes, 1973a: 6-9), denotando que o objetivo maior de 

Fernandes não era a perspectiva de nível micro, constituindo esta última apenas um 

instrumento de fundamentação conceitual para as pesquisas histórico-estruturais mais 

abrangentes da totalidade social. Quanto à dimensão crítica de negação do presente, os 

conhecimentos sintéticos de nível macrossociológico, por serem mais adequados à 

previsão das tendências históricas de transformação das estruturas sociais, se 

prestariam à prática política direta de alteração profunda da ordem social. Ao 

contrário, os conhecimentos de tipo analítico, formal ou abstrato, altamente gerais e 

microssociológicos, embora de elevado valor científico, não seriam diretamente úteis a 

uma práxis revolucionária. Segundo o próprio Florestan Fernandes, o conhecimento 

que se presta à mudança radical da ordem seria, por natureza, totalizante e não 

procederia tão-somente pela análise, fragmentação e decomposição da realidade, como 

ficaria patente na seguinte passagem, já citada anteriormente: 

“[...] uma classe revolucionária constrói uma teoria crítica da sociedade (ou se 

interessa por ela) porque ela „especializa‟ (e, portanto, pulveriza) a realidade? 

[...] O materialismo dialético une a economia à sociologia e à história bem como 

                                                 
46

 “Qualquer „estrutura social‟ pode ser vista, simultaneamente, em termos microscópicos e 

macroscópicos ou através de uma combinação analítica microscópica e macroscópica. [...] Por sua 

própria natureza, a investigação sociológica não pode fixar-se em nenhum dos extremos. [...] Uma 

análise micro-sociológica completa deve chegar aos elementos da situação que são determinados no 

plano macro [...]. Do mesmo modo, uma análise macro-sociológica completa não prescinde da 

elucidação dos elementos da situação que são determinados no plano micro” (Fernandes, 1973a: 3-5). 
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funde a ciência à filosofia e à ação prática, porém se isso não ocorresse ele não 

poderia ser a fonte da teoria da sociedade que deveria alimentar a revolução 

socialista” (Fernandes, 1980a: 27). 

 

 A sociologia de Florestan Fernandes, mesmo antes de sua radicalização 

socialista, podia ser identificada por um tipo de conhecimento sintético e histórico da 

realidade social, alcançado por intermédio do cultivo simultâneo dos modelos 

sociológicos de explicação, descritivos, comparados, diferenciais (ou históricos) e 

sistemáticos, ao mesmo tempo em que incorporava os pontos de vista metodológicos 

de outras ciências sociais, tais como a economia, a história e a antropologia. Dado que 

esse tipo de conhecimento totalizante do real seria útil à revolução social, pode-se 

dizer que sua produção sociológica estava associada às aspirações inconformistas de 

mudanças profundas da ordem capitalista existente sob as condições de 

subdesenvolvimento e dependência, cuja alternativa progressista mais imediata poderia 

conduzir, no mínimo, à emergência de outro tipo de capitalismo, com um Estado 

burguês em bases nacionais e democráticas mais autônomas e permeáveis ao conflito 

entre as classes sociais (Fernandes, 1986: 21). O que não excluía a possibilidade mais 

provável de um retrocesso conservador e exacerbação dos nexos entre capitalismo e 

neocolonialismo, contra a qual só a luta anticapitalista nos países periféricos poderia 

levar a revolução democrática e nacional até suas últimas conseqüências (Fernandes, 

1995b: 139-44). Foram, pois, as condições concretas de luta pela superação do 

subdesenvolvimento, contra a dependência e a dominação imperialista, que forjaram 

um padrão integrativo de ciência social, interdisciplinar e combinando os níveis 

teóricos, práticos e empíricos da produção de conhecimento, do qual Florestan 

Fernandes pode ser considerado um dos seus formuladores mais sistemáticos na 

América Latina (Fernandes, 1976c: 166-201). Por essas razões, ao se propor a 

desenvolver o aspecto marxista de seu pensamento, a sociologia diferencial, Florestan 
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Fernandes não iria abandonar o cultivo das sociologias sistemática, comparada e 

descritiva. A despeito de enxergar nelas condicionamentos ideológicos burgueses, iria 

também manter a sua opinião, consolidada nos anos 50, de que os três modelos 

interpretativos a elas associados seriam indispensáveis ao conhecimento integrado do 

mundo social (Fernandes, 1980a: 37-41). A breve explanação das subdivisões da 

sociologia de Fernandes e de seus conceitos sociológicos fundamentais elucidará, por 

fim, os termos lógicos de sua ligação com um estilo de pensamento socialista. 

 Os textos em que Florestan Fernandes reflete sobre as divisões metodológicas 

da sociologia, embora já tenham sido utilizados amplamente ao longo de todo o 

trabalho, podem agora ser diretamente identificados: o primeiro deles, de maior 

importância pelo seu poder de síntese, seria a segunda seção do artigo “A sociologia: 

objeto e principais problemas”, por ele redigido para a Enciclopédia Delta-Larousse 

em 1957, republicado depois como o capítulo de abertura de seu livro Ensaios de 

sociologia geral e aplicada (1976b: 20-30); o segundo estaria contido no livro 

Elementos de sociologia teórica, intitulando-se “As perspectivas fundamentais da 

explicação sociológica” (Fernandes, 1974: 57-74); um terceiro texto, “A unidade das 

ciências sociais e a antropologia”, citado diversas vezes no capítulo anterior, se refere à 

tentativa de aplicação das divisões da sociologia ao caso específico da ciência 

antropológica (Fernandes, 1974: 202-22); por fim, na discussão do conceito de sistema 

social, Fernandes iria proceder a exposições mais específicas dos problemas teóricos, 

metodológicos e empíricos que envolvem a sociologia descritiva e a sistemática, 

situadas entre si como dois extremos opostos, e a sociologia comparada e a diferencial, 

identificadas como elos intermediários entre aqueles dois pólos extremos (Fernandes, 

1974: 90-8), reforçando-se a ressalva de que haveria diversas outras combinações 

possíveis entre os seis campos fundamentais construídos pelo nosso autor. Esses foram 
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os textos a partir dos quais se procurou basear a explanação geral das divisões 

metodológicas, propostas por Florestan Fernandes, dos principais problemas da 

investigação sociológica que podem ser distribuídas entre os campos das sociologias 

teórica, sistemática, comparada, descritiva, diferencial e aplicada. 

A possibilidade de dividir a sociologia em seis disciplinas básicas partiria 

diretamente da definição de seu objeto geral de investigação. A caracterização ampla e 

inclusiva do objeto da sociologia, como o estudo dos tipos de associação nos diferentes 

níveis de organização da vida, seria insuficiente para apreender a diversidade, 

pluralidade e especificidades do mundo social. A noção geral e axiomática de ordem 

social, expressando a “regularidade existente no meio social” e ao mesmo tempo 

indicando que “tanto o que se reproduz (e, portanto, se repete), quanto o que se 

diferencia (e, portanto, se transforma) no meio social possuem certos caracteres 

constantes” (Fernandes, 1974: 60), deveria ser progressivamente particularizada de 

acordo com os problemas fundamentais de que se ocuparia o sociólogo. Essa seria a 

fundamentação da divisão metodológica dos principais campos da Sociologia então 

proposta por Florestan Fernandes. À sociologia não caberia estudar exclusivamente os 

fenômenos ou de estática, ou de dinâmica social, e sim integrá-los, na medida em que 

o avanço da disciplina assim o fosse tornando possível, num mesmo quadro 

compreensivo, teórico e conceitual. Nesses termos é que Fernandes iria dizer que a 

Sociologia tem por objetivo explicar a ordem social, ou mais precisamente, como ela 

“se constitui, se mantém e se modifica” (Fernandes, 1974: 60). Essa seria a base da 

distinção dos dois tipos de uniformidades, já antes mencionados, com as quais trabalha 

o sociólogo, as uniformidades de coexistência e de seqüência. Na perspectiva de 

Florestan Fernandes, a descrição e interpretação combinadas dessas duas espécies de 

uniformidades conduziriam a um ponto de vista integrativo e globalizador na 
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sociologia. Tendo em mente seus intuitos de sistematização teórica da sociologia, 

Florestan Fernandes iria estabelecer os limites entre as análises sincrônica e diacrônica, 

aplicáveis respectivamente às uniformidades de coexistência e de seqüência, 

apontando – o que seria condizente com uma visão de mundo socialista – para uma 

possível convergência entre ambos os métodos: 

“[...] os sociólogos lidam, em suas descrições e interpretações, com dois tipos de 

uniformidades: 1.º) as uniformidades de coexistência; 2.º) as uniformidades de 

seqüência. Através do primeiro tipo de uniformidades, eles tentam descobrir e 

representar os aspectos mais ou menos estáveis do meio social, os quais permitem 

descrever e explicar a continuidade da ordem social. Através do segundo tipo de 

uniformidades, eles tentam descobrir e representar os aspectos mais ou menos 

instáveis do meio social, os quais permitem descrever e explicar a transformação da 

ordem social. É claro que cada tipo de uniformidade somente se refere a 

determinadas propriedades da ordem social. Contudo, os sociólogos podem 

explorá-las combinadamente, o que sucede quando conjugam a „análise sincrônica‟ 

(que se funda na elaboração interpretativa das uniformidades de coexistência) com 

a „análise diacrônica‟ (que se funda na elaboração interpretativa das uniformidades 

de seqüência). Nesse caso, os diferentes aspectos estáticos e dinâmicos da ordem 

social podem ser descritos e explicados de uma perspectiva globalizadora e 

integrativa” (Fernandes, 1974: 60). 

 

 O sociólogo, dedicando-se a descrever e interpretar ora exclusivamente as 

uniformidades de coexistência ou de seqüência, ora ambas de modo integrativo e 

combinado, teria que responder a perguntas particulares e distintas entre si. Esses 

diferentes tipos de pergunta auxiliariam o sociólogo a explicar como e por que a ordem 

social se constitui, se reproduz e se transforma: “Para descrever e explicar como se 

constitui, como se mantém e como se modifica a ordem inerente à vida social, os 

sociólogos precisam responder a diferentes espécies de perguntas (ou a diferentes tipos 

de problemas)” (Fernandes, 1974: 61). A formulação de cada um desses problemas 

caberia num dos campos fundamentais da sociologia, tais como esboçados por 

Florestan Fernandes. O conhecimento e o exercício dessas perguntas fundamentais 

representariam a condição sine qua non para que alguém pudesse ser considerado 

efetivamente um sociólogo. “Na verdade, ninguém poderá cultivar a sociologia 
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convenientemente, se não souber que essas perguntas existem e, em particular, se não 

conhecer sua natureza e implicações” (Fernandes, 1974: 61). Nesse sentido, pode-se 

dizer que as divisões da sociologia, em Florestan Fernandes, são de caráter 

metodológico, pois a cada modalidade de questão corresponderiam instrumentos 

conceituais, métodos e técnicas específicas de investigação. Ainda de acordo com 

Florestan Fernandes, os problemas fundamentais da sociologia não se multiplicariam 

de modo indefinido, de forma a perpetuar infinitamente os campos da ciência 

sociológica, conforme fossem surgindo novas questões a serem respondidas. As 

perguntas fundamentais, ao contrário, seriam em número reduzido e cada uma delas 

motivaria a criação de disciplinas particulares, embora interdependentes, dentro da 

Sociologia, para as quais Fernandes utilizaria designações já consagradas por outros 

autores (Fernandes, 1974: 212). Seriam seis os campos fundamentais ou subdisciplinas 

da Sociologia construídos por Florestan Fernandes: a sociologia geral ou teórica, a 

sociologia sistemática, a sociologia comparada, a sociologia descritiva, a sociologia 

diferencial ou histórica e a sociologia aplicada. A ordem de exposição dessas 

subdivisões não precisaria ser necessariamente pré-determinada, porém o critério 

principal aqui utilizado foi o grau de capacidade por elas revelado de lidar com a 

história como uma totalidade concreta ou de atender às questões práticas vinculadas 

aos dilemas existentes na sociedade. Importaria salientar, tão-somente, que todas essas 

subdivisões, articuladas em conjunto, possuem afinidades lógicas com a síntese do 

pensamento socialista entre os aspectos teóricos e empíricos, sincrônicos e 

diacrônicos, teóricos e práticos e, por fim, subjetivos e objetivos na produção do 

conhecimento sobre o mundo social. 

 A sociologia geral ou teórica deteria um caráter eminentemente 

epistemológico ou metassociológico, de crítica e síntese dos saberes alcançados pelas 
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demais disciplinas sociológicas e pelo conjunto das ciências sociais (Fernandes, 

1976b: 28-9). O nosso autor, ao longo de sua carreira acadêmica, não apenas cultivou 

o ensino sistemático da sociologia geral, mas também publicou vários trabalhos nessa 

área de investigação ao submeter os diversos modelos de interpretação, como os 

métodos compreensivo (Weber), objetivo ou genético-comparativo (Durkheim) e 

dialético (Marx), a um tratamento crítico minucioso, a exemplo das formulações 

contidas em Fundamentos empíricos da explicação sociológica. A importância da 

sociologia geral, no estudo do conjunto da obra de Florestan Fernandes, é que ela 

demonstra o quanto, para ele, permaneceu importante as relações entre as ciências 

sociais e a reflexão filosófica. Nos seguintes termos, por exemplo, ele iria definir uma 

das tarefas da sociologia teórica: 

“[...] nenhuma ciência rompe, completamente, suas ligações com as matrizes 

filosóficas de todo conhecimento. Daí a necessidade de reexaminar, 

continuamente, as relações da Sociologia com as demais ciências sociais e com 

disciplinas filosóficas, como a Lógica e a Ética. Essa tarefa compete, 

naturalmente, à Sociologia Geral” (Fernandes, 1976b: 29). 

 

 As críticas endereçadas a Florestan Fernandes, segundo as quais ele acreditava 

fazer ciência sociológica desprovida de quaisquer pressupostos epistemológicos ou 

filosóficos mais gerais (Oliva, 1997), estariam, nesse sentido, desprovidas de 

fundamentos. Ao contrário, Florestan Fernandes chegou a pensar numa cooperação 

interdisciplinar entre cientistas sociais e epistemólogos ou filósofos da ciência, 

considerando altamente relevantes os estudos filosóficos no campo da teoria do 

conhecimento para os avanços das ferramentas conceituais e metodológicas da 

sociologia (Fernandes, 1978a: 133-44). Na verdade, as críticas dirigidas por Fernandes 

à epistemologia dizem respeito, não a um suposto caráter meramente auxiliar da 

reflexão filosófica para as ciências sociais, mas ao fato dos epistemólogos 

desconsiderarem os vínculos ideológicos da elaboração de suas próprias idéias. “[...] o 



 423 

epistemologista não está isento do condicionamento ideológico; ele não está isento da 

posição social” (Fernandes, 1978a: 135). Na sua perspectiva, portanto, assim como a 

ciência, a epistemologia não seria uma reflexão pura, livre das influências básicas dos 

elementos utópicos, ideológicos e políticos presentes nas diversas formas de 

conhecimento. Ele estava contestando, em resumo, a falsa autonomia da epistemologia 

e das ciências em geral (Fernandes, 1978a: 135-6). As contribuições da sociologia 

teórica se referem, portanto, aos propósitos de síntese contidos nos diversos aspectos 

do pensamento metodológico de Florestan Fernandes. Essa subdivisão foi exposta, em 

primeiro lugar, devido a seu grau mais elevado de abstração e por ser ela ao mesmo 

tempo uma disciplina com estreitos vínculos com a reflexão filosófica. 

 A sociologia sistemática, ainda denominada por outros autores de sociologia 

formal, pura ou microssociologia, lidaria com os problemas mais gerais da 

conceituação sociológica, procurando “explicar a ordem existente nas relações dos 

fenômenos sociais através de condições, fatores e efeitos que operam em um campo 

ahistórico” (Fernandes, 1976b: 24). O seu tipo de enfoque dispensaria o trato direto 

com a matéria-prima da história, dado que suas inferências lógicas podem se basear 

exclusivamente em suposições ligadas ao tempo psicológico da interação social entre 

os indivíduos. Ela seria, portanto, altamente forma e abstrata. Tal seria possível porque 

todas as sociedades possuem elementos estruturais e funcionais semelhantes ou 

idênticos, que se combinam entre si produzindo “efeitos constantes da mesma 

magnitude” (Fernandes, 1976b: 24). De caráter geral, preliminar e axiomático, por 

atuar como fundamento teórico das demais subdivisões, esse campo de abordagem da 

sociologia forneceria a definição dos “conceitos sociológicos básicos, que servem para 

descrever ocorrências universais na vida social” (Fernandes, 1976b: 24) – interação 

social, ação social, relação social, competição, cooperação, conflito, grupo social, 
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instituição social etc. – ao mesmo tempo em que caracteriza, “estrutural e 

funcionalmente, as formas de sociabilidade e os tipos de associação” (Fernandes, 

1976b: 24). De acordo com Florestan Fernandes, fora Max Weber quem, mediante sua 

formulação clássica do tipo-ideal (ou tipo puro) e seu esquema de adequação de 

“categorias sociológicas abstratas às condições variáveis de produção dos fenômenos 

sociais”, avançou as soluções dos problemas mais complexos da conceituação na 

sociologia sistemática, valendo-se simultaneamente da inferência lógica (da 

experimentação ideal) e de procedimentos empíricos, dados pela “descontinuidade dos 

sistemas sociais” e pela extrema variedade com que se apresentam os fenômenos da 

interação social (Fernandes, 1976b: 24). Essa disciplina, enfim, não deteria 

importância prática direta, porém ela seria indispensável como fonte de conhecimentos 

teóricos, sem os quais os demais campos da sociologia não poderiam desenvolver 

pesquisas concretas sobre tipos sociais historicamente específicos. 

 A sociologia comparada explica “a ordem existente nas relações dos 

fenômenos sociais através de condições, fatores e efeitos que operam em um campo 

suprahistórico” (Fernandes, 1976b: 26). Esse tipo de sociologia se faz possível porque 

toda sociedade apresenta determinados caracteres estruturais e funcionais comuns 

apenas à espécie social que a constitui. Ao contrário da sociologia sistemática, a 

sociologia comparada não se refere àquilo que é comum a todas as sociedades, mas ao 

que se apresenta como atributo de espécies sociais devidamente classificadas e 

individualizadas. Segundo Florestan Fernandes, teria sido Durkheim, com o seu tipo 

médio, o principal responsável pelo estabelecimento desse campo de indagação 

sociológica, ao perceber e demonstrar que “os fenômenos de estrutura social 

prescindem do tempo físico e histórico, dentro do qual se desenrola a vida social dos 

indivíduos” (Fernandes, 1976b: 26). Assim, o sociólogo não teria problemas em lidar 
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com grandes magnitudes de intervalos de tempo, desde que procedesse à reconstrução 

conceptual das conexões estruturais e funcionais de um ou vários sistemas sociais. O 

que não quer dizer que a sociologia comparada não se interesse por questões de 

mudança social e, sim, que os fenômenos de mudança são encarados 

predominantemente na passagem de sistemas sociais a outros, ou seja, as mudanças 

focalizadas são de estrutura ou entre tipos sociais situados de modo conjectural numa 

escala evolutiva. A comparação segura e rigorosa em sociologia
47

 seria possível, 

enfim, graças a tal enfoque – já que as próprias estruturas dos diferentes tipos sociais é 

que seriam comparadas entre si e não elementos isolados e instáveis da ordem social, 

geralmente de difícil apreensão quando tomados em si mesmos, destacados de suas 

relações com as demais partes e o todo do sistema. Esse segundo tipo de abordagem da 

ordem social, em relação à sociologia sistemática, possuiria mais vantagens em termos 

de aproximação concreta com a história e, ao mesmo tempo, apresentaria um grau 

maior de possibilidades práticas de utilização em processos de intervenção racional 

controlada sobre a sociedade. 

Um último aspecto importante a ser salientado, quanto ao cultivo do campo da 

sociologia comparada por Florestan Fernandes, diz respeito ao sentido teórico 

fundamental que essa perspectiva metodológica possuía para suas pesquisas sobre a 

América Latina. O enfoque comparado permitiria perceber as diferenças de estrutura 

social entre os vários países subdesenvolvidos, periféricos e dependentes, de modo a 

apontar quais as soluções mais viáveis para cada uma das situações concretas 
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 A respeito do enfoque comparativo nas ciências sociais, Florestan Fernandes o atribui a Durkheim, 

porém salienta que esse tipo de investigação foi, posteriormente, desenvolvido em termos mais 

rigorosos por Marcel Mauss (Fernandes, 1978c: 198-204). Seria oportuno mencionar que a sociologia 

comparada, em Florestan Fernandes, recebeu um desenvolvimento rigoroso graças a seu interesse 

específico pela abordagem estrutural-funcionalista, por isso a leitura de sua tese de livre-docência, de 

1953, sobre o método de interpretação funcionalista (Fernandes, 1978c: 175-313), seria indispensável 

para um conhecimento mais preciso de sua perspectiva comparativa nas ciências sociais. 
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investigadas. Uma de suas dimensões centrais seria, por outro lado, o recurso ao 

trabalho em equipe, devido à complexidade que envolvia o estudo sociológico de 

formações nacionais com semelhanças estruturais, mas inúmeras particularidades 

históricas, culturais e políticas. Essa teria sido a razão, por exemplo, dos primeiros 

trabalhos de Florestan Fernandes e os dos seus assistentes mais diretamente 

relacionados à América Latina terem surgido na órbita acadêmica da Cadeira de 

Sociologia I e do Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho (CESIT). “Quando o 

„poder institucional‟ desabou sobre a Universidade de São Paulo, em 1964, [...] 

encetávamos as primeiras tentativas de incorporar outros países da América Latina em 

nossas investigações empíricas” (Fernandes, 1980c: 187). O trabalho em equipe, típico 

do perfil profissional de cultivo das ciências sociais representado por Florestan 

Fernandes, não seria apenas uma mera decorrência de sua oposição ao diletantismo e 

ao orgulho aristocrático do grande homem de letras, que não gostaria de sujar as mãos 

com o esforço árduo da coleta de dados, mas também das ambições teóricas e 

metodológicas de sua sociologia comparada, as quais não poderiam ser atendidas pelas 

capacidades individuais de um pesquisador recolhido, solitariamente, em seu gabinete 

de estudos. Algo relevante a se notar, ainda, é que as pesquisas específicas de 

Florestan Fernandes sobre a formação social brasileira se pautam, sempre, por 

comparações implícitas com outros países da América Latina, inclusive o seu clássico 

sobre a revolução burguesa no Brasil (Fernandes, 2006a[1975]). Os livros de 

Fernandes em que comparações com as estruturas sociais latino-americanas foram 

avançadas de modo mais sistemático se localizam nas décadas de 1960 e 70, tais como 

A sociologia numa era de revolução social (1976c) e Capitalismo dependente e classes 

sociais na América Latina (1973b). O cultivo particular da sociologia comparada 

revela, portanto, as preocupações de Florestan Fernandes com as questões práticas de 
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enfrentamento dos dilemas do subdesenvolvimento, do capitalismo dependente e da 

situação de subordinação econômica, política e cultural do Brasil. 

A sociologia descritiva, por sua vez, investigaria “os fenômenos sociais no 

plano de sua manifestação concreta” (Fernandes, 1976b: 25). Em oposição à sociologia 

sistemática, que se identifica com um elevado grau de abstração categorial, a 

sociologia descritiva lida com “os elementos e os fatores sociais nas próprias 

condições reais em que eles operam”, coincidindo freqüentemente com “a 

caracterização empírica dos fenômenos sociais investigados” e apresentando os níveis 

mais restritos e limitados de generalização e abstração (Fernandes, 1976b: 25). Para 

Fernandes, esse setor particular de indagação sociológica não teria, contudo, um valor 

meramente descritivo, podendo os “padrões, tendências, regularidades e uniformidades 

sociais” elaborados pela sociologia descritiva em seu “estado de pureza empírica” 

serem utilizados em “propósitos mais complexos, graças à manipulação interpretativa 

de conexões estruturais, de sentido ou funcionais” (Fernandes, 1976b: 25). Esse campo 

de abordagem, portanto, não se confunde com a simples catalogação sociográfica dos 

dados de fato, já revelando objetivos explicativos que vão da elaboração das instâncias 

empíricas à interpretação da realidade social. O exemplo mais notório de exposição 

sistemática feita por Florestan Fernandes dos procedimentos metodológicos da 

sociologia descritiva, associando-os aos três métodos de interpretação derivados de 

Weber, Durkheim e Marx, pode ser encontrado no ensaio “A reconstrução da realidade 

nas ciências sociais” (1957), que figura como a primeira parte de Fundamentos 

empíricos da investigação sociológica (Fernandes, 1978c). Em termos de vínculos 

concretos com a história, a sociologia descritiva, por estar mais diretamente 

relacionada a estudos de caso monográficos e ligada à perspectiva explicativa do 

estrutural-funcionalismo, prescindiria da focalização do tempo histórico como uma 
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seqüência contínua em desenvolvimento e faria recortes mais delimitados da realidade 

social. No entanto, ela seria indispensável em processos de “mudança cultural 

provocada”, pois ao investigar os padrões concretos de ajuste e funcionamento da 

ordem social, poderia também apontar a eficácia das transformações pretendidas ou 

ocorridas ao longo do tempo em dada comunidade objeto de políticas sociais. A 

sociologia descritiva, portanto, seria altamente útil como técnica social de controle e 

acompanhamento das mudanças decorrentes das atividades de planejamento. 

A sociologia diferencial
48

 (ou histórica) “procura explicar a ordem existente 

nas relações dos fenômenos sociais através de condições, fatores e efeitos que operam 

em um campo histórico” (Fernandes, 1976b: 27). A sociologia diferencial, ao contrário 

tanto da sociologia sistemática quanto da sociologia comparada, se preocupa com 

aquilo que é específico numa determinada sociedade, sendo os fenômenos de 

integração, diferenciação, manutenção e dissolução da ordem social apanhados em seu 

desenvolvimento histórico real e concreto. Para Fernandes, foi precisamente Karl Marx 

quem, a partir “do método dialético e da construção de tipos extremos
49

”, lançou os 
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 A expressão sociologia diferencial foi também utilizada por Georges Gurvitch (1950), mas num 

sentido bastante diverso do de Florestan Fernandes. Pode-se dizer que, em Gurvitch, a noção de 

sociologia diferencial se vincula ao seu método tipológico (Gurvitch, 1950: 7-8). Esse método lhe 

permite distinguir três tipos sociais: a) os tipos de ligações sociais ou “formas de sociabilidade”; b) os 

tipos de agrupamentos; c) os tipos das sociedades globais (Gurvitch, 1950: 8). A sociologia diferencial 

estava relacionada aos tipos de agrupamentos, os quais compõem a sociedade global e variam conforme 

os tipos específicos desta última. Em outras palavras, os tipos de agrupamentos são diferenciados de 

acordo com os diversos tipos de sociedades globais. Os tipos de agrupamentos resultam, portanto, de 

tipologias diferenciais (Gurvitch, 1950: 8). A esse respeito, por exemplo, o tipo de família existente sob 

o capitalismo seria bastante distinto do tipo correlato dessa instituição na Idade Média. Sob esse prisma, 

a sociologia diferencial se volta para as características específicas dos agrupamentos a partir das 

variações dos tipos de sociedades globais. Ela ultrapassaria o terreno axiomático da sociologia 

sistemática (ou microssociologia) e analisaria os agrupamentos num nível mais concreto, a partir da 

inserção destes nos tipos diferenciados de sociedades globais. Em Florestan Fernandes, a sociologia 

diferencial se refere – como também em Marx – ao caráter específico das estruturas sociais e ao 

desenvolvimento histórico contínuo destas. Para a origem da expressão sociologia diferencial em 

Florestan Fernandes, ver Elementos de sociologia teórica, op. cit., 1974, p. 212-3. 
49

 Em Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, Florestan Fernandes caracteriza o tipo 

extremo da seguinte forma: “tipo extremo, aquele que [apresenta], em maior grau, todos os traços 

essenciais e característicos de certa modalidade de organização social (no caso: a Inglaterra em face dos 

demais países da economia capitalista)” (Fernandes, 1978c: 134). 
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fundamentos da solução dos problemas metodológicos principais da sociologia 

diferencial, referentes aos modos de “encarar a formação e a transformação dos 

sistemas sociais globais como um processo contínuo e [de tornar] possível a 

eliminação metódica dos efeitos produzidos por elementos estruturais ou funcionais de 

caráter mais ou menos geral” (Fernandes, 1976b: 27) – o que Marx consegue realizar, 

principalmente em O Capital, sem permitir que a descrição sociológica seja 

confundida com a explanação histórica propriamente dita, pois a primeira não lidaria 

com “ocorrências ordenadas no tempo, mas com leis que explicam a ordenação de tais 

ocorrências” (Fernandes, 1976b: 27). A sociologia diferencial se desenvolveria pelo 

exame simultâneo dos aspectos sincrônicos e diacrônicos da ordem social, conduzindo 

a uma ampla possibilidade de diminuir a distância entre a produção do conhecimento e 

a aplicação nas ciências sociais. 

No que diz respeito à Sociologia Aplicada, por fim, cumpriria destacar a grande 

importância que Florestan Fernandes, sob forte influência de Mannheim
50

, atribuiu à 

investigação das condições de “intervenção racional na realidade social” e de 

“mudança cultural provocada”, dedicando à aplicação em sociologia reflexões de 

elevada elaboração conceitual e teórica em Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada, a 

julgar pela leitura dos capítulos intitulados „A Sociologia Aplicada: seu Campo, Objeto 

e Principais Problemas‟, „A Ciência Aplicada e a Educação como Fatores de Mudança 

Cultural Provocada‟ e „A Aplicação dos Conhecimentos Sociológicos às Relações 

Internacionais‟. A sociologia aplicada, na qualidade de ramo autônomo da investigação 

sociológica, seria vista como uma “disciplina empírico-indutiva com propósitos 
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 Para os livros que mais constribuíram para a discussão do campo da sociologia aplicada em Florestan 

Fernandes, ver Karl Mannheim, Freedom, power and democratic planning, op. cit., 1950; Ideologia e 

Utopia, op. cit., 1986, “Panorama de uma política científica: a relação entre a teoria social e a prática 

política”, p. 135-215.  
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práticos”, voltando-se mais especificamente para o estudo dos “problemas sociais” ou 

dos “efeitos disnômicos da ordem social”. É bastante legítimo supor que a sociologia 

aplicada poderia se aproveitar do “progresso teórico nos demais campos da 

Sociologia” (sistemática, diferencial, descritiva e comparada), ampliando a segurança e 

o alcance de suas previsões no interior dos processos de transformação social 

provocada. Todavia, tal situação não seria capaz de negar a necessidade de 

investigações originais voltadas para a aplicação nas ciências sociais e para as 

“condições previsíveis de intervenção racional”, tampouco seria capaz de negar a 

própria legitimidade da sociologia aplicada ou minimizar sua autonomia em relação 

aos demais campos da Sociologia. Definindo a sociologia aplicada como a “análise dos 

efeitos disnômicos da vida social e das condições previsíveis de intervenção racional 

no controle das situações em que eles emergem socialmente” (Fernandes, 1976b: 151), 

Florestan Fernandes procura desenvolver o embasamento lógico-metodológico 

necessário a uma modalidade de pesquisa capaz de unir organicamente o raciocínio 

empírico-indutivo da prática científica e o raciocínio pragmático-prospectivo dos 

homens de ação. Em termos de unificação entre teoria e prática, graças também à forte 

influência das idéias de Marx, a sociologia aplicada alcançaria o grau máximo de 

redução do “intervalo técnico” entre os momentos da produção do conhecimento e da 

intervenção racional na estrutura social. A própria inserção do sujeito-investigador nos 

processos de “mudança cultural provocada” passaria a ser tomada como objeto de 

análise sociológica, contribuindo para os resultados científicos e pragmáticos do 

refinamento teórico, conceitual e empírico, não somente da sociologia aplicada, mas de 

todos os demais campos da sociologia e das ciências sociais. 

 Um último aspecto do esforço de sistematização teórica da sociologia diz 

respeito ao seu trabalho de definição conceitual, concatenando idéias e noções que se 
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encontravam dispersas no conjunto das diversas correntes, clássicas e modernas, das 

ciências sociais. Esse trabalho de conceituação foi algo de relevância fundamental para 

Florestan Fernandes, em especial durante as décadas de 1950 e 60, pois ele teria 

resultado do conjunto de suas investigações empíricas sobre a sociedade brasileira e, 

ao mesmo tempo, teria se tornado a base teórica de todas as suas pesquisas. Há, 

portanto, um número delimitado de conceitos que identificam, teórica, empírica e 

metodologicamente, o panorama mais geral da sociologia de Florestan Fernandes. Não 

seria o lugar aqui de proceder a uma exposição detalhada de cada um desses conceitos 

sociológicos fundamentais
51

, que revelam o labor despendido pelo nosso autor no 

terreno específico da sociologia sistemática, mas de chamar a atenção para as 

possíveis concatenações lógicas existentes entre eles, as quais, por sua vez, poderiam 

revelar a presença de um estilo de pensamento socialista. A hipótese aqui 

sumariamente sugerida, embora para ser demonstrada necessite de um trabalho prévio 

de reconstrução mais detalhado, aponta para a integração dos aspectos micros e macros 

dos conceitos sociológicos de Florestan Fernandes, os quais acabam por conduzir à 

reprodução da realidade social como uma totalidade concreta em desenvolvimento 

dinâmico, isto é, histórico-estrutural. Analisando-se conjuntamente os vários textos em 

que Florestan Fernandes se propôs a caracterizar determinados conceitos sociológicos 

considerados básicos
52

, os quais podem ser tidos como centrais em suas investigações 
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 Um estudo altamente relevante seria a descrição detalhada dos conceitos sociológicos fundamentais 

mobilizados por Florestan Fernandes em suas pesquisas empíricas e a sistematização teórica posterior 

por ele avançada. Um primeiro passo dado nessa direção pode, no entanto, ser encontrado na tese de 

doutorado de Renan Freitas Pinto, A sociologia de Florestan Fernandes, op. cit., 1992. 
52

 Sobre os conceitos de “interação social”, “sistema social”, “estrutura social”, “organização social” e 

“controle social”, ver os capítulos contidos em Elementos de sociologia teórica (1974); sobre o conceito 

de “classe social”, ver o segundo capítulo de Ensaios de sociologia geral e aplicada (1976b); sobre o 

conceito de “mudança social” e suas demais especificações, como “desenvolvimento social”, “evolução 

social”, “mudança social espontânea”, “mudança social provocada”, ver o apêndice a partir da segunda 

edição de Mudanças sociais no Brasil (1979d); por fim, sobre os conceitos de comunidade e sociedade, 

ver as introduções preparadas por Florestan Fernandes para a coletânea de textos fundamentais das 

ciências sociais por ele mesmo organizada, Comunidade e sociedade (1973a). 
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empíricas sobre as sociedades brasileiras e latino-americanas, certa tendência a 

alcançar uma reconstrução macrossociológica das estruturas sociais vistas em 

perspectiva histórica poderá ser encontrada na passagem de noções elementares e 

gerais como a de “interação social”, para categorias cada vez mais complexas, 

formadas pela síntese de diversas dimensões interdependentes da realidade, como se 

pode perceber nas idéias de sistema e mudança sociais. Esse esforço lógico e 

sistemático de reconstrução da totalidade social concreta em desenvolvimento 

dinâmico, presente em níveis diferenciados no conjunto da sociologia de Florestan 

Fernandes, corresponde a uma característica do pensamento socialista por ele 

compartilhada com a tradição marxista. Nesse sentido lógico mais amplo, é que se 

poderia falar de uma perspectiva socialista na sociologia acadêmica de Florestan 

Fernandes, pois, em si mesma, ela não seria socialista ou marxista até fins da década 

de 1950. Só após os anos 70, ainda com diversas especificações, é que se poderia 

qualificar sua sociologia como marxista. Isso não negaria, entretanto, que o autor em 

questão, ao mesmo tempo um intelectual e político, não faça parte da história de 

construção de um pensamento marxista e socialista original para o Brasil e para a 

América Latina. Restaria, por fim, descrever brevemente – e tão-somente por meio de 

traços muito gerais, devido às limitações de tempo e espaço deste trabalho – as 

ligações e interdependências entre os conceitos sociológicos fundamentais de Florestan 

Fernandes, de modo a sugerir como eles passariam dos níveis mais elementares para as 

construções teóricas de totalidades históricas e concretas, formadas pela síntese das 

múltiplas determinações e dos aspectos da realidade social. 

 O nível mais elementar de apreensão da ordem inerente às relações sociais diz 

respeito ao conceito de “interação social”, concebida esta última como uma realidade 

essencialmente dinâmica (Fernandes, 1974: 75). A noção de processo seria a mais 
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adequada para descrever, para Fernandes, o conceito de interação social, dado que em 

determinado momento ele iria caracterizá-la como “processos sociais simples ou, 

apenas, processos de interação social” (Fernandes, 1974: 83). Ela se realiza 

constantemente nas ações recíprocas dos indivíduos, as quais, por sua vez, conduzem à 

edificação da ordem social, à formação das sociedades, caracterizadas pela 

diferenciação estrutural, funcional e dinâmica de seus diversos aspectos. Nesse 

sentido, a interação social poderia ser analisada sob os prismas conjugados da 

continuidade da ordem social e de sua transformação ou mudanças graduais e 

estruturais (Fernandes, 1974: 80-3). Trata-se, portanto, de um fenômeno básico do 

mundo social, existente em todos os níveis de organização da vida
53

, o qual se 

manifesta tanto na dimensão micro ou elementar da interação social em sentido 

estrito, quanto na sua esfera macrossociológica, de diferenciação dos múltiplos 

aspectos de uma dada sociedade. Ao se manifestar nos níveis macros de organização 

da sociedade, o fenômeno de interação social receberia a designação de “processos 

sociais complexos, processos de diferenciação social ou, ainda, processos de 

estratificação social” (Fernandes, 1974: 83). Essa forma de encarar a interdependência 

das dimensões micro e macro levou Florestan Fernandes a não separar, de um lado, a 

ação social dos sujeitos e, de outro, as formas plenamente constituídas de vida social 

organizada, estruturadas, diferenciadas e em alteração contínua. “[...] o homem 

constrói e transforma o seu mundo social. Mas, o faz socialmente e em tais condições 

que o curso e os produtos de suas ações e relações sociais se fazem sentir como 

processos especificamente sociais” (Fernandes, 1974: 83). Em outras palavras, como o 
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 Em seu capítulo sobre a interação social, em Elementos de sociologia teórica, Florestan Fernandes 

focaliza as especificidades deste fenômeno nos diferentes níveis de organização da vida, do biótico, 

biossocial e psicossocial à ordem sócio-cultural humana (Fernandes, 1974: 75-80). Dado que esse 

assunto foi amplamente discutido na segunda parte do trabalho, seria desnecessário desenvolver todas as 

implicações do conceito de interação social em relação aos diferentes níveis de organização da vida. 
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nosso autor iria concluir logo mais adiante, os homens fazem a sociedade e ao mesmo 

tempo são modelados por ela (Fernandes, 1974: 83). Haveria continuidades e 

descontinuidades entre os fenômenos de “interação social” e a representação teórica da 

realidade como um “sistema social”. A noção geral de sistema social seria uma 

categoria analítica, utilizada como instrumento heurístico (Fernandes, 1974: 85), a qual 

poderia ser resumida pela idéia de um “complexo ordenado de atividades, ações e 

relações sociais”. Em termos concretos, no entanto, o sistema social possuiria 

existência real e, de acordo com os aspectos da realidade social focalizados na 

investigação, em sua estrutura, sua organização ou em seu funcionamento, poder-se-ia 

falar de “estrutura social”, “organização social” e “função social”. A distinção entre 

estrutura e organização, segundo Fernandes (1974: 100), seria difícil de estabelecer 

nitidamente, pois ambos os conceitos se referem a duas faces interdependentes de uma 

mesma realidade; a estrutura social, entretanto, poderia ser vista como algo resultante 

do dinamismo prático de uma organização social
54

, isto é, como o aspecto mais 

estável ou estático desta última (Fernandes, 1974: 100-1). Já a noção de “função 

social” ou “funcionamento”, empregada em termos estritamente lógicos, denota a 

existência de atividades constantes nos níveis da estrutura e da organização, seja 

como reprodução do “equilíbrio instável” de uma dada ordem social ou de sua 

alteração gradual ou abrupta ao longo do tempo, tomado nas suas dimensões 

suprahistóricas e históricas. Nesse sentido, diria Fernandes que o “importante é 

entender o „funcionamento‟ à luz da estrutura e da organização do próprio sistema 

social” (Fernandes, 1974: 102). O conceito de função não estava, portanto, associado a 

                                                 
54

 Uma discussão mais sistemática do conceito de organização social, em Florestan Fernandes, pode ser 

encontrada no sexto capítulo de Elementos de sociologia teórica (Fernandes, 1974: 113-63). Como se 

sabe, esse capítulo foi a introdução original da dissertação de mestrado de Florestan Fernandes sobre os 

Tupinambá, a qual, contudo, não foi publicada conjuntamente nas edições, sob o formato de livro, de A 

organização social dos Tupinambá. 
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uma representação ideológica – considerada como intrínseca à perspectiva 

funcionalista em sociologia – da vontade dos indivíduos em manterem o equilíbrio da 

ordem social, pois ele estaria presente nas análises dos fenômenos de instabilidade ou 

de mudança da estrutura e da organização sociais. O conceito de função ou 

funcionamento, nesses termos, deveria sempre ser apanhado no exame das situações 

concretas da reprodução dinâmica ou mudança das estruturas e organizações: 

“[...] é preciso sempre ter em mente as condições relativas de continuidade ou 

de instabilidade do sistema social, determinadas pelo grau de estabilidade ou de 

mudança de sua estrutura e de sua organização, para se observar e descrever 

precisamente o que traduz e ao que leva o seu „funcionamento‟ em dadas 

situações histórico-sociais ou em determinadas condições socioculturais” 

(Fernandes, 1974: 102). 

 

 O modo mesmo de caracterizar os conceitos inter-relacionados de estrutura, de 

organização ou de função sociais, conduziria à idéia de mudança social. Para Florestan 

Fernandes, ademais, “toda realidade social é por excelência e inevitavelmente 

dinâmica” (Fernandes, 1974: 101). Haveria, entretanto, diversos níveis de 

consideração do fenômeno da mudança social, levando-se sempre em conta suas 

relações com a realização de determinadas modalidades de estrutura ou organização 

sociais. A esse respeito, por exemplo, no nível mais genérico, a noção de mudança 

social seria aplicada a “quaisquer espécies de alterações do sistema social, vistas 

independentemente de condições particulares de tempo e de espaço” (Fernandes, 

1979d: 317). Dependendo do sentido da mudança, ela poderia ser considerada 

progressiva ou regressiva, dadas as condições de realização de determinado tipo social 

ou estrutural de sociedade. Nesse nível mais concreto é que se poderia falar 

propriamente de desenvolvimento social, pois este último se manifesta “sempre que 

determinado sistema social sofra modificações relevantes para a realização do tipo 

social que lhe seja inerente ou para o qual tenda de forma irreversível” (Fernandes, 
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1979d: 317). Um exemplo simples, que poderia ser retirado do conjunto da obra de 

Florestan Fernandes, diz respeito ao capitalismo. Este comportaria mudanças sociais 

que conduziriam à realização de seu padrão estrutural característico, tais como a 

reforma agrária, democratização do ensino, integração do mercado nacional, ampliação 

dos direitos de cidadania etc., os quais se não são concretizadas, pode-se falar de 

mudança social regressiva e, quando sim, de mudanças sociais progressivas. Por fim, 

a noção de evolução social se refere à mudança social progressiva dos tipos sociais e 

não no interior de um dado tipo social. A esse respeito, Florestan Fernandes iria 

estabelecer uma nítida diferença entre desenvolvimento e evolução: 

“[...] os dois conceitos, de desenvolvimento social e de evolução social, 

descrevem os mesmos fenômenos em níveis diferentes da realidade social. O 

primeiro apanha os processos de mudança social progressiva no nível histórico, 

tal como eles transcorrem em dado sistema social em certo período de tempo. 

Os segundo apreende os processos de mudança social progressiva no nível 

supra-histórico, no qual se pode abstrair e analisar os fenômenos de formação, 

duração e sucessão dos tipos sociais” (Fernandes, 1979d: 317). 

 

 A distinção final entre duas outras modalidades de mudança social também 

sinalizaria para os processos de aplicação do conhecimento sociológico. Florestan 

Fernandes diferencia a mudança social espontânea, relativa às “alterações do padrão 

de integração estrutural-funcional da sociedade que decorrem da própria „dinâmica 

interna‟ do tipo de organização social vigente e das potencialidades espontâneas de 

mudança social que ela pressupõe (ou possibilita)” (Fernandes, 1974: 81), da mudança 

social consciente ou mudança cultural provocada, a qual pode ser “encarada como 

„algo que não se deseja‟ ou „algo que se deseja‟ socialmente”, podendo levar os 

indivíduos a constituírem movimentos sociais tendentes à preservação da ordem, à sua 

reforma ou revolução (Fernandes, 1974: 82-3). As noções de mudança sociais 

espontâneas e provocadas conduzem, por sua vez, ao conceito de controle social, cujo 

significado exato, para Florestan Fernandes, não diria respeito propriamente à 
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conformação de determinados grupos de indivíduos por outros ou pelas instituições, 

embora essa dimensão esteja presente na sua caracterização geral da idéia de controle 

social (Fernandes, 1974: 164-90). Apesar de nosso autor não ter chegado a uma 

definição decisiva do conceito de controle social, ele o entendia, a partir da influência 

direta de Karl Mannheim, como a capacidade organizada dos indivíduos ou grupos 

sociais de submeterem progressivamente ao controle racional ou normativo das forças 

irracionais da sociedade, ainda não submetidas a normas ou regras. A idéia de controle 

social, a esse respeito, poderia ser associada à de “técnica social”, isto é, intimamente 

vinculada às preocupações práticas nas ciências sociais (Fernandes, 1974: 170). Assim, 

do nível mais simples, elementar ou microssociológico, da interação social, o 

arcabouço teórico-conceitual de Florestan Fernandes alcançaria as dimensões 

macrossociológicas da realidade histórico-social a partir das noções interdependentes 

de sistema, estrutura, organização, função, mudança e controle sociais, apontando-se 

ao mesmo tempo para as questões de aplicação do conhecimento produzido pela 

Sociologia. A própria configuração teórico-conceitual do pensamento sociológico de 

Florestan Fernandes, portanto, reproduziria uma das características principais de um 

estilo socialista de raciocínio ou reflexão sobre o mundo social, o de reconstruir a 

realidade a partir da perspectiva de síntese de seus múltiplos aspectos, ou 

determinações, focalizados sempre nos dinamismos específicos de suas transformações 

e mudanças históricas. 

 Essa conclusão geral se faz ainda mais visível quando se percebe a presença 

marcante dos estudos macrossociológicos ao longo da trajetória intelectual de 

Fernandes entre as décadas de 1950 e 60, desenvolvidos a partir da focalização 

específica da formação histórico-social brasileira. A sua maneira peculiar de construir 

o conceito de “classes sociais”, já no ano de 1947 (Fernandes, 1976b: 65-92), e sua 
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preocupação de organizar uma coletânea de escritos voltados exclusivamente para a 

conceituação precisa de categorias macrossociológicas, como as de comunidade e 

sociedade (Fernandes, 1973a), também denotariam as afinidades de seu pensamento 

metodológico com o tipo de reconstrução da totalidade social concreta, típica da 

perspectiva socialista, a qual ajudaria forjar uma modalidade de saber útil ao 

enfrentamento dos dilemas sociais do subdesenvolvimento e da dependência. Por outro 

lado, o esforço conceitual de Florestan Fernandes revela o valor por ele atribuído à 

sociologia sistemática, entendendo ao mesmo tempo, porém, que a contribuição 

original, a qual os sociólogos dos países subdesenvolvidos poderiam trazer à teoria 

sociológica geral, seria proveniente do modo rigoroso e exigente com que eles 

pudessem se devotar à investigação dos problemas concretos da periferia e do 

capitalismo dependente. Essa perspectiva sociológica, podendo ser evidenciada mesmo 

no labor conceitual mais geral e abstrato de Fernandes, estava em última instância 

direcionada para a solução dos problemas de amplas parcelas da sociedade brasileira e 

das suas camadas sociais dominadas, de modo a refletir os caracteres estruturais de um 

estilo socialista de pensamento, o qual, sob as condições da periferia e do capitalismo 

dependente, seria simultaneamente radical-popular e anticolonial. 
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Conclusão 

 

 A ampla discussão desenvolvida nas partes anteriores do trabalho permite que 

se possa, nas considerações finais, ser o mais breve e resumido possível. A sociologia 

de Florestan Fernandes foi investigada sob o prisma de suas raízes e identificações 

ideológicas, as quais foram associadas ao radicalismo plebeu, à perspectiva 

anticolonial e ao socialismo de orientação marxista. Essa visão contraria a 

aproximação feita por alguns autores entre as concepções políticas do reformismo 

liberal e as posições teóricas assumidas por Florestan Fernandes nas ciências sociais. A 

presente investigação, entretanto, não se preocupou em negar a influência da vertente 

liberal de pensamento sobre os horizontes sociológicos de Fernandes, mas procurou 

mostrar como ela se processou em meio a tensões com as perspectivas políticas e 

filosóficas provenientes do socialismo, de um modo tal que a própria presença do 

liberalismo na visão de mundo do nosso autor foi atenuada e reformulada por uma 

forte vinculação a ideologias mais radicais, de cunho popular, anticolonial e, inclusive, 

de inspiração marxista. Esses vínculos ideológicos ajudam a explicar como se tornou 

possível o projeto de síntese teórica e metodológica de Florestan Fernandes nas 

ciências sociais, o qual se pautou pelas críticas da situação de dependência cultural e 

da reprodução sistemática do subdesenvolvimento pelo capitalismo dependente no 

Brasil e no conjunto da América Latina. Nesse sentido, a integração entre os diversos 

aspectos de seu pensamento teórico, a exemplo de sua tentativa de unir as dimensões 

teóricas, práticas e empíricas do saber sociológico, só poderia ser compreendida 

mediante o exame atento de sua inserção numa visão de mundo socialista, anticolonial 

e radical-popular. Todo o esforço até aqui despendido representou um primeiro passo 

nessa direção, pois a pesquisa merecerá ser completada numa reconstrução muito mais 
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detalhada das categorias metodológicas e dos conceitos básicos da sociologia de 

Florestan Fernandes, bem como estendida a outras dimensões de sua produção 

acadêmica e política, tais como suas investigações empíricas e seu envolvimento direto 

nos principais debates públicos da sociedade brasileira. Essa espécie de resgate da obra 

sociológica de Florestan Fernandes, por fim, não se limita à constatação de sua 

importância decisiva para a institucionalização das ciências sociais no Brasil, mas 

estaria diretamente vinculada à luta política contra a miséria e a exploração dos 

trabalhadores e condenados da terra, geradas pelo revigoramento dos nexos entre 

neocolonialismo e dependência nos países periféricos diante dos dinamismos de 

reprodução do capitalismo contemporâneo em escala mundial. Esse trabalho foi escrito 

na esperança de que o legado sociológico de Florestan Fernandes possa servir às novas 

gerações de cientistas sociais brasileiros e latino-americanos, em suas tentativas de 

superar o colonialismo mental e de se lançarem ao enfrentamento real dos dilemas do 

subdesenvolvimento e do capitalismo selvagem da periferia. 
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APÊNDICE I 
 

 

 A lista abaixo dos ensaios teóricos de Florestan Fernandes representa a ordem 

em que eles foram analisados no decorrer de todo o presente trabalho de investigação 

de sua produção sociológica. Além dos textos metodológicos ora considerados, a 

caracterização do estilo socialista de pensamento de Florestan Fernandes se valeu do 

exame de suas entrevistas, depoimentos e escritos autobiográficos. Os procedimentos 

técnicos de leitura podem, contudo, ser resumidos em três pontos: 1) elaboração de 

índices remissivos ao final dos livros, empreendida como um primeiro esforço de 

catalogação do material a ser analisado e de escolha dos tópicos pertinentes para a 

investigação; 2) redação de fichas analíticas com as temáticas relevantes da pesquisa, 

com observações específicas quanto à sua forma de aproveitamento e respectiva 

localização nos escritos de Florestan Fernandes; 3) comparação dos elementos em 

comum e das discrepâncias existentes entre os diversos artigos metodológicos de 

Florestan Fernandes, de modo a mostrar as continuidades e/ou descontinuidades de seu 

pensamento teórico, as suas reformulações ao longo do tempo e, principalmente, as 

passagens que poderiam contrariar a hipótese central desta tese de doutorado. 

 

 

Entrevistas concedidas por Florestan Fernandes
*
 

 

 

A condição de sociólogo (1978); A pessoa e o político (1980); Florestan Fernandes, 

história e histórias (1981); Entrevista concedida a José Albertino Rodrigues (1983); 

Entrevistas concedidas a Eliane Veras Soares, totalizando um máximo de oito 

entrevistas, entre os anos de 1990 e 1991; Entrevista concedida a Paulo de Tarso 

Venceslau (1991). 

 

 

Textos teóricos e metodológicos de Florestan Fernandes
**

 

 

 

“A sociologia: objeto e principais problemas” (1957) - ESGA; “O que é a sociologia?” 

(1959) - EST; “As grandes formas da vida social” (1959) - EST; “As perspectivas 

fundamentais da explicação sociológica” (1965) - EST; “A reconstrução da realidade 

nas ciências sociais” (1957) - FEES; “Os problemas da indução na sociologia” (1954) - 

FEES; “Marx e o pensamento sociológico moderno” (1946) - ESGA; “O problema do 

método na investigação sociológica” (1947) - ESGA; “Funcionalismo e análise 

científica na sociologia moderna” (1962) - EST; “O método de interpretação 

funcionalista na sociologia” (1953) - FEES; “A unidade das ciências sociais e a 

antropologia” (1961) - EST; “A sociologia aplicada: seu campo, objeto e principais 

problemas” (1956-57-58-59) - ESGA; “A ciência aplicada e a educação como fatores 

de mudança cultural provocada” (1958) - ESGA; “A aplicação dos conhecimentos 

                                                 
*
 As referências completas dessas entrevistas se encontram listadas na bibliografia da tese. 

**
 Dispostos segundo a ordem em que foram devidamente analisados e fichados, com os respectivos 

anos originais de publicação. As siglas ESGA, EST, FEES, MSB e NSS se referem, respectivamente, a 

Ensaios de sociologia geral e aplicada, Elementos de sociologia teórica, Fundamentos empíricos da 

explicação sociológica, Mudanças sociais no Brasil e Natureza sociológica da sociologia. 
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sociológicos às relações internacionais” (1950) - ESGA; “A concepção de ciência 

política de K. Mannheim” (1946) - EST; “As publicações póstumas de Karl 

Mannheim” (1956) - ESGA; “A interação social” (1965) - EST; “O conceito de 

sistema social” (1965) - EST; “O estudo da organização social” (1947) - EST; “A 

análise sociológica das classes sociais” (1947) – ESGA; “Atitudes e motivações 

desfavoráveis ao desenvolvimento” (1959) - MSB; “O conceito de controle social e 

sua aplicação” (1949-50) - EST; “A herança intelectual da sociologia” (1958) - ESGA; 

“O significado das ciências sociais no mundo moderno” (1951) - ESGA; “Lévy-Bruhl 

e o espírito científico” (1954) - ESGA; “Psicanálise e sociologia” (1956) - ESGA; “O 

estudo sociológico da economia primitiva” (1948) - ESGA; “A história de vida na 

investigação sociológica: a seleção dos sujeitos e suas implicações” (1956) - ESGA; 

“Sociologia e marxismo” (1978) - NSS; “A herança clássica e o seu destino” (1978) - 

NSS; “Sociologia e sociedade: os limites do capitalismo monopolista” - NSS; 

“Sociologia e sociedade: os limites do período de transição sob o socialismo de 

acumulação” (1978) - NSS; “Além da última etapa” (1978) - NSS
***

. 

 

                                                 
***

 Levando-se em conta que os textos reunidos em A natureza sociológica da sociologia (1980) foram 

resultantes de um curso ministrado na PUC-SP em 1978, essa foi a data escolhia para figurar em cada 

capítulo. 
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APÊNDICE II 

 

 

LA OBRA DE FLORESTAN FERNANDES 

 

 

1. Algunas consideraciones previas 

 

 Sería imposible incluir a Florestán Fernandes, en forma exclusiva, en alguna de 

las perspectivas examinadas hasta ahora. Su situación, en la reflexión sociológica 

latinoamericana es bastante original y justifica una atención especial a su pensamiento 

en este trabajo. 

 Una buena parte de la obra de Florestán Fernandes está dedicada a los temas 

estrictamente teóricos de la sociología
1
, tratados con una fuerte preocupación por los 

problemas académicos en el mejor sentido de la palavra, es decir, por los que tienen 

que ver con una sólida formación de las nuevas generaciones de sociólogos. Como 

consecuencia, es, de todos los sociólogos latinoamericanos el que ha estado más cerca 

y estaría quizás en mejores condiciones de escribir un tratado de sociología. Muchos 

otros han compartido esa preocupación, pero los que lo han hecho, se han limitado, 

generalmente, a ella, sin tratar de utilizar ese instrumental conceptual en la 

interpretación de América Latina. En cambio, Fernandes le ha unido una atención 

constante por la problemática de ésta y, particularmente del Brasil
2
. 

Una segunda característica del pensamiento del autor es que, sin decirlo 

expresamente, la historia de las ciencias sociales en general y de la sociología en 

particular es mirada como um largo esfuerzo de especulación acumulativa sobre una 

serie de temas centrales y básicos. Las distintas elaboraciones teóricas son analizadas, 

entonces, em relación con esos temas, para concluir en una especie de convergencia 

intelectual que va mostrando que ciertas líneas de pensamiento son las más apropriadas 

para ciertos temas, como otras para otros. Lejos de excluirse mutuamente, el 

enriquecimiento de cada una de ellas en cada uno de los campos en que se aplica 

legítimamente se confunde con el enriquecimiento de la sociología toda. De ahí que es 

posible utilizar el estructuralfuncionalismo para ciertos problemas y el método 

dialéctico para otros aunque pueda parecer sorprendente a la mayoría de los integrantes 

de las geraciones actuales de sociólogos. Sería tan fácil como inútil aplicarle a esta 

manera de ver el rótulo de eclecticismo, adjetivo que, en definitiva, nada significa, y 

que llevaría al olvido de casi todos los que han pensado algo en materia de ciencias 

sociales. No es este el momento de discutir ese problema, sinto de señalar un rasgo de 

la obra analizada, el afán sistemático de recurrir a todas las aportaciones que parezcan 

instrumentales para la resolución de los grandes problemas que enfrenta el análisis 

sociológico.   

                                                 
1
 Elementos de Sociologia teórica, Editora da Universidade de São Paulo. Companhia Editora Nacional 

1970; Fundamentos empíricos da explicação sociológica, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1959 

y Ensaios de Sociologia geral e aplicada, Livraria Primeira Editora, 1960 están totalmente dedicado a 

estos temas sobre los cuales aparecen capítulos em otras obras. 
2
 Mudanças sociais no Brasil. Difusão Européia do livro. São Paulo, 1960; A sociologia numa era de 

revolução social. Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1963; Sociedade de classes e 

subdesenvolvimento, Zahar editores. Rio de Janeiro, 1968 y “A integração do negro na sociedade de 

classes”, Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Nº 301, 

1964 son las obras más importantes a este respecto.  
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Un tecer rasgo general es la preocupación del autor por los problemas de 

sociológia aplicada o, si se quiere, por el papel social del científico social. Rara vez 

esta preocupacíon ha estado a una tan sólida formación teórica y a un esfuerzo tan 

sistemático de compreender la realidad latinoamericana.   

Es la unidad y compenetración de estos tres rasgos lo que dan a Florestán 

Fernandes una posición prácticamente única em la sociología de América Latina. El 

hecho de que muy poca parte de su obra haya sido traducida al español y la 

permanencia de ciertos compartimentos estancados en la región son la única 

explicación posible de que su influencia, profunda en el Brasil, haya sido mucho más 

limitada en el resto de América Latina. A ello ha contribuido, también, un lenguaje 

abigarrado y a veces confuso que no facilita la interpretación de su pensamiento. 

 

2. Las bases teóricas de Florestán Fernandes 

 

 Las consideraciones anteriores justifican la necessidad de comenzar por una 

exposición de ciertas bases teóricas fundamentales del autor y, incluso, de senãlar 

algunas classificaciones que adopta porque son esenciales para comprenderlas.  

 La sociología "es la ciencia que tiene por objeto estudiar la interacción social 

de los seres vivos en los diferentes niveles de organización de la vida"
3
. En otras 

palavras, la interacción social no es exclusiva de los seres humanos sino que se 

encuentra en otros. Esto no significa caer en el naturalismo puro y simple, sino 

recordar que no hay diferencia esencial entre la sociedad y la naturaleza. Ser um 

animal cultural es, posiblemente, privativo del hombre pero no el ser un animal social. 

"El hombre necessita crear, para sobrevivir y volverse una especie dominante, un 

mundo especial para sí mismo el que no es la mera extensión o polongación de su 

organismo. Ese mundo es, en parte, psicosocial, haciendo referencia a la capacidad del 

hombre de adaptar la naturaleza a sus necessidades vitales; en parte, es sociocultural, 

haciendo a la capacidad del hombre de sustituir las condiciones naturales de la 

existencia por otras condiciones más ventajosas o deseables, regulables artificialmente 

a través de las técnicas culturales
4
. 

 En definitiva, hay tres puntos de partida axiomáticos para la sociología: En 

primer lugar, que los hombres nacen en un medio social organizado al que se 

incorporan y por el cual son plasmados; en segundo lugar, que a vida social le son 

inminentes una serie de regularidades sin las cuales la interacción sería imposible. De 

estos dos axiomas se deriva un tercero: tanto lo que es reproducido (y por lo tanto se 

repite), como lo que se diferencia (y por lo tanto se transforma) en el medio social 

poseen ciertos caracteres constantes. De estos puntos de partida resulta que la 

controversia acerca de si individuo y sociedad tienen un carácter primario es absurda. 

 Fernandes adopta el punto de vista interaccionista. El Processo esencial es la 

interacción social y, en ella, se pueden distinguir dos grupos de procesos: procesos 

sociales simples, llamados a veces procesos de interacción social en forma estricta y 

proceso sociales complejos o procesos de diferenciación o procesos de estratificación. 

Ciertos procesos contribuyen a la producción y reproducción de las condiciones de la 

vida social, otros a su transformación. La vida social abre, así, una multitud de 

problemas para el científico pero estos se agrupan según algunas características 

                                                 
3
 Elementos de Sociologia Teórica. Compañia Editora Nacional. Editora de la Universidad de San 

Pablo. San Pablo, 1970. Se puede encontrar esta definición en las páginas 31 y 73. 
4
 Ibidem, 99. 50-51. 
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fundamentales que permitem distinguirdiversas partes en la sociología. Existen ciertos 

aspectos elementares y universales de la vida social, que aparecem en todos los 

sistemas y cuyo tratamiento es, por lo tanto, independiente, de un sostema social 

concreto. Su estudio es la tarea de la sociología sistemática que puede ser estática o 

dinámica. Por otra parte, en cada sociedad o sistema social concreto, existe un orden 

social inherente a la vida cotidiana, que puede ser descripto, independientemente de las 

regularidades de secuencia y que toma en cuenta ciertas conexiones dadas. Ese es el 

objeto de la sociología que el autor prefiere llamar descriptiva, que otros han llamado 

sociografía o también morfología social, en la predomina el punto de vista sincrónico. 

Pero también, un sistema en cuanto sufre la alteración de algunas de sus 

características, es decir, fenómenos de cambio. Cuando lo que interesa es el análisis de 

esos fenómenos a través de la diferenciación estructural y de la reintegración funcional 

estamos en la tarea de la Sociología diferencial y el punto de vista esencial es el 

diacrónico. El objetivo puede ser no ya considerar sociedades concretas, sincrónica o 

diacrónicamente, ni tampoco los aspectos universales de la vida social, sino estudiar 

los tipos sociales (a los que se supone que pertenecen diversas sociedades), 

particularmente en aquellos que sean relevantes para su perpetuación como tales o de 

las trasnformaciones a las que tienden en virtud de requisitos estructurales y 

funcionales determinados de ciertos conjuntos de sistemas globales. Este es el objeto 

de la Sociología Comparada, que se coloca a lo que el autor llama un nivel 

"suprahistórico". A estas tres ramas habría que agregar la Sociología Aplicada, que no 

requiere explicación y la Sociología General que sería "una disciplina crítica y de 

síntesis, la que le cabe examinar los fundamentos lógicos de la explicación sociológica, 

sus diversas categorías o modalidades, los tipos de investigación que ellas implican y 

los criterios de verificación empírica que presuponem
5
".     

 La determinación de los grandes campos del análises sociológico no es una 

tarea de mero interés académico, permite identificar problemas que requiren modos de 

aproximación teóricos y metodológicos diferentes. Lo que puede ser muy útil en un 

campo determinado, puede ser totalmente erróneo en otro y viceversa. Por esta razón 

es importante el análisis histórico y sistemático de las diversas aportaciones que ha 

hecho el pensamiento sociológico, las cuestiones en que las mismas han sido más 

fecundas como aquéllas en que han tropezado con dificultadesinsuperables, punto al 

que el autor ha dedicado muy numerosas páginas en muy diversas obras. 

Todo ocurre como si para uno de los grandes problemas con que tropieza la 

reflexión sociológica se hubieran ido creando las soluciones básicas. Así "el método de 

comprensión que se preocupa de los problemas pertinentes a la socialización y las 

bases sociogenéticas de la interacción social, permite abstraerlas variable operativas de 

un campo ahistórico; el método objetivo (o genético-comparativo) focalizando los 

problemas ontogenéticos y filogenéticos planteadospor la classificación de las 

estructuras sociales ermite abstraer las variables operativas, combindas en 

constelaciones nucleares mutable, de un campo supra-histórico; y, el método 

dialéctico, tratando de las relaciones existentes entre las actividades socialmente 

organizadas y la alteración de los patrones del orden social, que caen en la esfera de la 

conciencia social, permite abstraer las variables operativas de un campo histórico"
6
. 

                                                 
5
 Ensaios. Pp. 28-29. 

6
 Fundamentos empíricos da explicação sociológica. Companhia Editora Nacional. São Paulo, 1959, p. 

38. Esta obra es esencial para comprender las bases empistemológicas y metodológicas del pensamiento 

del autor. Por otra parte es una de las mejores o la mejor obra que se haya escrito sobre el tema en 

América Latina. 
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Cada uno de estos tres casos es ilustrado por el autor citando las contribuciones de 

Weber, de Durkheim y de Marx respectivamente. Sería un grave error, sin embargo, 

creer que Florestán Fernandes se propone, simplesmente, sumar la contribución de 

estos autores. En primer término, de lo que se trata es de reconocer la legitimidad y la 

fecundidad de principio de las aportaciones de cada uno de ellos para la solución de 

ciertos problemas específicos de la sociología. En segundo lugar, el autor explora si 

esas aportaciones tienen algún valor para otros campos o están totalmente desprovistos 

de él. En otras palavras, de alguna manera se trata de determinar la fecundidad, 

creciente o decreciente, de tales aportaciones según los problemas que se analizan. En 

tecer lugar, se presenta un rasgo tanto o más importante que los anteriores. No se trata 

en los casos citados ni en el de muchos otras aportaciones que el autor examina, de 

aceptar, pura y simplesmente, la herancia intelectual que se recoge. Por el contrario, lo 

importante es determinar cuáles son los errores que se han cometido, cuáles son los 

elementos espúreos que se han unido a esas aportaciones y que no pertencen 

necesariamente a ellas, como se les puede profundizar y amplificar para que rindam 

todos los frutos de que son capazes. El intento del autor de recoger y utilizar un pasado 

intelectual que considera valioso, es decir de no negarlo, nada tiene que ver con el de 

asumirlo sin crítica y menos con el mezclar las diferentes aportaciones 

indiscriminadamente. 

La importancia del punto merece un pequeño desarrollo que puede 

ejemplificarse alrededor de las posiciones de Fernandes respecto al funcionalismo y 

respecto al marxismo. 

Respecto al primero
7
 es considerado como uno, no el único de los recursos de 

la inducción analítica em Sociología. Es, en ese sentido, un método fundamental para 

la ciencia que ha tenido una larga elaboración teórica y práctica que el autor axamina 

detalhadamente. Para comprender su posición es menester recordar que "no todos los 

problemassociológicos pueden ser manipulados a través de este método de 

interpretación, pese a que todos los fenómenos sociales caen, legítimamente, en su 

campo de aplicación, es decir, pueden ser analizados en términos de función”
8
. Esos 

problemas, en los que el análisis funcionalista es legítimo son los que tienen que ver 

con el flujo actual de la vida social, con las condiciones y procesos sociales 

subyacentes a las manifestaciones y al ajercicio de cualquier actividad social. De ahí la 

necessidad, que también es su limitación, de requerir una fijación de su campo 

temporal estricta y precisa. Lo que importa poner de relieve es cómo cada componente 

del sistema social corresponde a las necessidades de los miembros individuales de la 

sociedad y a las de ésta como un todo por una parte y, por otra la tela real de 

vinculaciones y ramificaciones que ligan operativamente a los fenómenos sociales 

unos con otros. El estudio de las conexiones funcionales no se limita necessariamente a 

los aspectos estaticos. Por el contrario, la perspectiva lógica del análisis funcionalista 

es concentrar la atención sobre las conexiones y determinaciones de carácter dinámico, 

aquéllas que nacen de la existencia de una vida social en funcionamiento. Dicho de 

otra manera, el análisis funcionalista alcanza a aquellos problemas que algunos autores 

han llamado de fisiología social que abrazan tanto procesos sociales recurrentes como 

ciertas condiciones de alteración del orden social. 

                                                 
7
 El tratamiento más completo del análisis funcionalista se encuentra en la parte tercera de Fundamentos, 

pp. 189-345, pero son también importantes las observaciones que se encuentran en el capítulo 8 de 

Elementos, pp. 191-201. 
8
 Fundamentos, p. 270. 
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La importancia del método funcionalista deriva no de que sea una teoría, cosa 

que Fernandes niega expresamente, sino de que permite ajustar el horizonte intelectual 

del investigador a ciertos problemas, que pueden ser considerados por él, tanto en el 

nivel empírico como en el teórico, para formular proposiciones empíricas, testarlas e 

incorporarlas a la teoría sociológica. Como se ha visto, el análisis funcional está lejos 

de ser solidario de una concepción estática de la vida social como muchas veces se ha 

repetido tiene su utilidad para examinar las tensiones y conflictos sociales, los 

problemas del funcionamiento de un sistema social dado, etc. Lo que ocurre es que es 

ciego a los aspectos estrictamente diacrónicos, al establecimiento de regularidades de 

secuencia, problema que comparte con el método weberiano y que sólo el método 

dialéctico permite solucionar. 

La fecundidad del análisis funcional se define, pues, por el tipo de problemas 

que permite resolver, no por las presuposiciones que pueden acompañarlo de orden 

teórico o ideológico como ocurre en diversos autores. Respecto a este último punto, 

Florestán Fernandes señala que si bien es cierto que posiciones funcionalistas fueron 

acompañadas en el pasado y en el presente por posturas ideológicas conservadoras 

dentro de la ideología liberal, esa conexión no constitue un producto inevitable del 

funcionalismo ni es necesaria a él. Por una parte, "no se debe perder de vista que 

algunos científicos sociales revelaron inclinación abierta por variantes radicales de la 

ideología liberal (como se podría ejemplificar con Thurnwald y, principalmente, 

Malinowski) y que una valoración constructiva del uso científico de ese método no 

impide la adhesión de los sociólogos ya sea de ideologías compuestas (como el tercer 

camino liberal-socialista de Mannheim), ya sea de ideología socialista (lo que ocurre 

con el autor de estas líneas)"
9
. 

El método ialéctico lleva al autor a un análisis profundizado de la obra de 

Marx
10

. La fundamental que cabe señalar aquí, es que Marx, según Fernandes, fue el 

primero que analizó los problemas del desarrollo social como fenómenos histórico-

sociológicos. El procedimento marxista implica el conocimiento empírico de 

situaciones hostórico-sociales que tienen puntos de contacto con ellas y el 

descubrimiento de la explicación adecuada para la situación histórica considerada. Esto 

significa manipular dos series reales lo que obliga a circunscribirlas a un universo 

empírico determinado. Ese problema se encuentra, también, en Weber, cuando se trata 

de comparar una serie real con una serie construida, a mayor razón se da en Marx. Para 

solucionar este problema Marx recurrió siempre al estudio del fenómeno que 

consideraba típico, aquél a partir del cual se pudiera concluir para otros de la misma 

naturaleza, independientemente de los grados posibles y variables de desarrollo y 

complejidad. Lo que es verdadero para el fenómeno típico, en un sentido muy 

diferente que el tipo de Weber o el de Durkheim, lo sería también para los fenómenos 

análogos o similares en aspectos esenciales. Esa es la razón por la que el estudio del 

capitalismo parte del estudio de Inglaterra, porque el análisis de ésta, dejando de lado 

peculiaridades accidentales, permite levantar el modelo de lo que es el modo de 

producción capitalista y de sus leyes esenciales. Las demás sociedades de diversas 

maneras y más tarde o más temprano, y también con el acompañamiento de ciertas 

peculiaridades propias, terminarán comportándose de acuerdo con esas leyes, cada vez 

más plenamente. El método dialéctico permite, pues, construir la ley general de 

                                                 
9
 Elementos de sociología teórica, p. 199. 

10
 A este respecto puede verse sobre todo Fundamentos, pp. 103-127; Mudanças sociais no Brasil, 

Introduccion; Ensaios de sociologia geral e aplicada, pp. 301-342.   
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evolución de un tipo determinado, estableciendo, por lo tanto, cual es el módelo al que 

tienden, en virtud de requisitos estructurales y funcionales básicos todas las sociedades 

globales que pertenecen al tipo. Lo que importa, desde este punto de vista, es la 

conexión orgánica que existe entre las relaciónes y categorías económicas, por 

ejemplo, no el orden histórico en que hayan aparecido. La dialéctica va del todo a la 

parte y viceversa, de lo abstracto a lo concreto y viceversa, para establecer esa 

conexión. De ahí la observación de Florestán Fernandes sobre los límites de la 

contribución marxista. Ella posee un carácter general y no un carácter particular. "Las 

interpretaciones sociológicas de Marx no permiten conocer, positivamente, los factores 

y los efectos del desarrollo social desigual de los diversos sistemas sociales que 

tienden para el mismo tipo de sociedad de clases"
11

. Exacta o no, esta observación 

indica la convicción de que el aporte de Marx tiene algunas limitaciones en el sentido 

de que, por sí mismo, no permite resolver algunos problemas que enfrenta el análisis 

sociológico. 

Esta síntesis muy esquemática de algunas de las bases teóricas del pensamiento 

de Florestán Fernandes muestra que el punto importante a discutir no reside en el 

problema de la atribución de un supuesto eclectismo, sino en otros campos. En primer 

lugar, en el análisis de la pretensión de que para los distintos problemas centrales de la 

sociología existen abordajes diferentes y complementarios, cuando se considera la 

disciplina en su conjunto. En segundo lugar, en la determinación de la validez la 

pretensión implícita, y muy a menudo explícita, que esos diferentes abordajes pueden 

ser considerados desde el punto de vista metodológico desprendiéndolos, en cierta 

manera, de las bases teóricas que los sustentan. En otras palabras, el autor parece 

afirmar que los problemas objetivos que enfrenta la sociología determinan ciertos 

abordajes metodológicos. Como es obvio, puede sostenerse que es la teoría de la que 

se parte la que determina cuales son los problemas centrales de la Sociología y el tipo 

de tratamiento que requieren. 

 

3. Los problemas del cambio y el desarrollo de América Latina. 

 

 Para el autor las consideraciones sobre el cambio no deben confundirse con las 

relativas al desarrollo. El cambio social es el concepto más genérico y se refiere a 

cualquier clase de alteraciones del sistema social, consideradas independientemente de 

condiciones peculiares de tiempo y espacio. Puede ser progresivo o regresivo, o 

también irrelevante desde ese punto de vista, siempre que se le considera respecto a su 

tendencia a realizar o a obstaculizar el advenimiento del tipo social que le sea 

inherente o al que tienda de manera irreversible. Este análisis corresponde a la 

Sociología Sistemática. El desarrollo comprende todos los fenómenos de cambio que 

ocurren a través de la diferenciación estructural u de la reintegración funcional de 

sistemas sociales globales considerados en condiciones particulares de tiempo y 

espacio. La unidad de análisis es, en este caso, una sociedad concreta y el estudio del 

problema pertenece a la Sociología diferencial y diacronica
12

. 

3.1 Con estos puntos de partida se comprende que el supuesto básico implícito y a 

veces explícito en la obra de Florestán Fernandes podría enunciarse de la siguiente 

manera: El cambio que es un fenómeno universal va en la dirección, en las sociedades 

latinoamericanas, del estabelecimiento pleno de un sistema de clases 

                                                 
11

 Mudanças, p. 31.  
12

 Sobre todos estos puntos véase Mudanças, Introducción. 
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correspondiente
13

. Esta dirección del cambio es mirada al menos hasta los trabajos más 

recientes, como deseable, ya por que se le considera como deseable en sí, ya por que se 

le considere como una etapa previa indispensable al advenimiento de un sistema 

socialista. Esta última alternativa parece la más correcta. 

 

3.2. El problema central es, pues, el de la interpretación del cambio. Tal interpretación 

supone analizar dos grandes dimensiones: 

 

a) la desintegración del patrón tradicional; 

b) las nuevas formas de reintegración social
14

. 

 

Este es, en definitiva, el problema del desarrollo, que es en problema que 

corresponde a la esfera de la conciencia social de los hombres. La influencia de Comte 

y de Durkheim en estas ideas es evidente. Como consecuencia, una parte del problema 

es la de determinar cómo y hasta donde se ha desintegrado en el Brasil el patrón de la 

sociedad esclavista tradicional y cómo y hasta donde se han logrado nuevas formas de 

reintegración que impliquen un acercamiento al sistema capitalista y a las relaciones de 

clase que este implica. 

 

3.3 El desarrollo económico y el cambio no son bienes en sí, para que lo sean es 

necessario que los hombres sean capaces de adoptar técnicas de control racional de la 

sociedad y de sus procesos. El diagnóstico parece considerar que en la sociedad 

brasilera, y en la sociedad latinoamericana hay dos desfasajes fundamentales. El 

primer desfasaje se da entre los modelos y las aspiraciones por un lado y las técnicas 

de control por el otro. Para una buena porción de la sociedad los modelos que se 

adoptan y las aspiraciones que se tienen son "modernas" pero las técnicas de control 

racional no existen o son absoletas. El segundo desfasaje se da entre el grado en que se 

ha disuelto el patrón social tradicional y aquél en que se ha producido en las diferentes 

regiones, la reintegración en nuevas formas. La solución consiste, en última instancia, 

en destruir esos dos desfasajes. De ahí la importancia del problema político. 

 

3.4. Como se ha dicho el modelo es el orden capitalista desarrollado. Esto, en la época 

actual supone una enorme expansión de la ciencia y de la tecnología y los cambios 

consiguientes que ello implica. Estos cambios son inevitables, - en algunas ppaginas de 

F. Fernandes parece dar a la ciencia y la tecnología el primado entre los factores 

sociales que provocan cambios
15

 - pero se enfrentan a la estructura de poder existente. 

Esta estructura de poder tiende a aceptar los cambios en cuanto son funcionales para 

mantener la actual estructura y a rechazarlos en cuanto la ponen en peligro. La actitud 

de las clases altas es muy clara en ese sentido. Aceptan las innovaciones que sean 

                                                 
13

 "Lo que está en juego en las naciones subdesarrolladas que pugnan por la 'aceleración' del desarrollo, 

es la manera por la cual se pretende intervenir en el sistema social para reorganizarlo, en grados de 

aproximación posibles, según los modelos proporcionados por sociedades plenamente desarrolladas, que 

encarnarían de modo más perfecto y completo determinado tipo social" A sociologia numa era, p. 
14

 "Por eso parece legítimo distinguir, en el desenvolvimiento de los impulsos y motivaciones societarias 

relacionadas con la intensificación deliberada del ritmo del cambio social, dos fases esenciales. Una, de 

desintegración propiamente dicha del orden social estabelecido..., otra de desintegración del orden 

social, a través del influjo de actitudes, aspiraciones y valores sociales. Las dos fases llegan a 

superponerse en la experiencia histórico-social de los hombres...." A Sociologia numa era. p. 254. 
15

 "En la condición actual, lo que es urgente, esencial y condición número uno de cualquier otra cosa es 

la implantación de la ciencia en el Brasil". A sociologia numa era. p. 35. 
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inevetables, pero las colocan al servicio de su propria situación en la sociedad, aceptan 

otras que no son inevitables pero que les parece que pueden reforzar la situación en 

que se encuentran. Las reflexiones de Florestán Fernandes adquieren aquí resonancias 

morales, le reprocha a las clases altas su egoísmo, su incapacidade de pensar en el país 

como un todo y de preocuparse por el beneficio colectivo. Este efecto se agrava por la 

poca organización de los demás grupos sociales. El poder de las clases altas, la poca 

organización de los demás grupos y por lo tanto su escaso poder, muestra que en Brasil 

no existe una verdadera democracia. 

 

3.5. El desarrollo sólo es posible si la consolidación de un auténtico orden democrático 

se acompaña del planeamiento para acelerar el cambio. Estas dos exigencias aparecen 

como inseparables. Si no se consolida un orden democrático, los cambios sólo 

beneficiarán a determinados grupos y no podrán integrarse en un verdadero proyecto 

nacional; si no hay planeamiento aparecen pues, indisolublemente ligados. Desde el 

punto de vista del autor el uno sin el otro sería incapaz de llenar los objetivos que la 

sociedad se propone y que debe proponerse. Tan es así que dedica muchas páginas a 

demonstrar que el planeamiento no sólo es perfectamente compatible con la 

democracia (en la época en que ellas fueron escritas era corriente que ciertos grupos 

sostuvieran que sólo puede darse en los regímenes totalitarios), sino que es la 

condición esencial para la realización de un orden verdaderamente democrático. A su 

vez, sólo la democracia puede asegurarse que las técnicas de control racional del 

cambio sean usadas en beneficio de todos los actores sociales y que los grupos más 

desvalidos sean efectivamente beneficiados por ellas.   

 

3.6. Esta manera de ver los problemas del subdesarrollo llevaría al análisis del 

problema de cuáles son los agentes que pueden realizar semejante transformación. 

Antes de entrar en ese tema conviene, sin embargo, tener en cuenta que algunas de 

estas ideas han experimentado modificaciones de cierta importancia en los últimos 

trabajos del autor. La idea del desfasaje, mencionada más arriba se mantiene: "Brasil 

vive, simultáneamente, varias edades histórico-sociales". De acuerdo con la región del 

país que sea considerada y el grado de desarrollo de las comunidades de la misma 

región podemos enfocar escenas que recuerdan los contactos de los colonizadores y 

conquistadores con los indígenas o registrar cuadros que retratan el surgimiento 

tumultuoso de la "civilización industrial" con sus figuras típicas, nacionales o 

adventicias
16

. Sin contradecir esta posición adquieren, sin embargo, una relevancia 

especial los factores externos a la región: "El capitalismo cambió a lo largo de la 

história a un ritmo que era demasiado rápido para las potencialidades históricas de los 

países latinoamericanos. Cuando una forma dada de organización de economía y 

sociedad capitalista era absorbida... nuevas pautas de dominación externa emergían 

inexorablemente"
17

. 

El problema de la dominación externa y, sobre todo el de la fase que asume en 

último término parece indicar que la constituición de un orden capitalista y una 

sociedad de clases dotada de cierta autonomía es imposible en América Latina. La 

dominación externa ha existido siempre en América Latina y pueden distinguirse, 

según el autor, cuatro fases en ella cuya enumeración completa no interessa aquí 

                                                 
16

 La persistencia del pasado en Revista Mexicana de Sociología. vol. XXVIII, nº 4, p. 787. 
17

 Las pautas de la dominación externa en América Latina en Revista Paraguaya de Sociología. Ano 7, 

nº 19, septiembre-diciembre 1970, . 89. 
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porque sigue los lineamientos que pueden encontrarse en otros autores que se han 

ocupado del tema. Interessa, en cambio, subrayar algunas características de la fase 

actual, no porque la descripción que da Fernandes de ella sea original, sino porque 

tiene que ver con la transformación de los puntos de vista del autor que se ha 

mencionado. La nueva fase, incluye un control externo simétrico con el del viejo 

sistema colonial, que implica un imperialismo total. "El carácter específico del 

imperialismo total es que organiza la dominación externa desde adentro y en todos los 

niveles del orden social, desde el control de la natalidad, comunicación de masas, 

consumo masivo, a la educación, al transplante masivo de las instituciones 

tecnológicas o sociales, modernización de la infra y super estructuras, capital o medios 

financeiros..."
18

 Un imperialismo de tal naturaleza muestra que aun los países más 

avanzados de América Latina carecen de los requisitos para un rápido crecimiento 

económico, cultural o social sobre una base autónoma. "La ilusión de una revolución 

industrial dirigida por la burguesía nacional fue destruida juntamente con la estrategia 

económica y con los roles políticos y culturales de las élites de poder en América 

Latina. Ahora una nueva imagen del capitalismo (neo-capitalismo de la burguesía 

nacional?) y de la "interdependencia internacional" de las economías capitalistas está 

siendo reconstruida, para justificar la transición presente y para crear un nuevo tipo 

ideología y utopia burguesas dependientes
19

. 

Estas apreciaciones reiteran lo que muchos autores han dicho sobre la fase 

actual de la dependencia, o del imperialismo como prefiere decir Fernandes y en ellas 

hay ecos muy claros de peculiaridades de la situación brasileña en particular. De 

cualquier modo, de ser exactas, plantean de una nueva manera el problema que al autor 

preocupaba desde los comienzos de su obra: ¿ es posible y en qué condiciones la 

formación de un orden social democrático y planificado? En el pasado parecía 

hacedero, dadas ciertas condiciones, que Florestán Fernandes exploraba más como 

internas que como externas. Si estas últimas han cambiado tan profunda y brutalmente 

¿ cuál es el sentido que adquiere el dilema latinoamericano?
20

 Según el autor los países 

latinoamericanos enfrentan dos realidades igualmente penosas. Por un lado la 

situacipon de las estructuras internas, por otro la dominación externa que impide la 

revolución nacional y la autonomía real. Los sectores sociales dominantes 

internamente están tan interessados como los externos en mantener una situación que 

beneficia a ambos. El capitalismo dependiente concentra cada vez más el ingreso en 

pequeños minorías y deja a las grandes mayorías cada vez más desválidas. Fernandes, 

adhiriéndose a otras portulaciones, sostiene que el nuevo imperialismo es, todavía, más 

explotador. "El nuevo tipo de imperialismo y de hegemonía de los Estados Unidos 

transfiere al exterior la estimulación , orientación y control del proceso. El peso de la 

acumulación del capital está apoyado por los países latinoamericanos, pero sus efectos 

multiplicadores más importantes son absorvidos por las economías centrales que 

operan como centros dinámicos de apropiación de las cuotas mayores de sobranten 

económico generado
21

. Pero según el autor es imposible que el imperialismo nuevo 

tenga el mismo éxito que el antiguo. La afirmación nacional, la autonomía real y el 

desarrollo autosostenido ya no son posibles dentro del capitalismo privado. A esos 

fines sólo puede llegarse o por una revolución dentro del sistema que establezca un 

                                                 
18

 Artículo citado en la nota anterior, pp. 93-94. 
19

 Ibid. p. 94. 
20

 Es el subtítulo que Fernandes usa para la última parte del artículo en examen. 
21

 Ibid. p. 100. En el original se usa abordados por error de imprenta o de traducción, debe decir 

"absorbidos". 
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tipo nuevo de capitalismo estatal o que destruya el sistema por el surgimiento de un 

régimen de orientación socialista. Esta "última alternativa considera la realización de 

las más altas pautas de la razón humana y la liberación real de América Latina. Sin 

embargo, ambas soluciones, podrían empezar nuevos senderos para la evolución 

latinoamericana hacia una historia de pueblos independientes y libres"
22

. 

Esta interpretación, considerada en el contexto de la obra de Fernandes, merece 

algunas puntualizaciones. En primer lugar, que el factor externo que en su obra 

anterior jugaba un papel más bien progresivo en cuanto impulsaba la desagregación del 

viejo orden social y la formación de una sociedad capitalista, lo que volcaba más bien 

la preocupación hacia los factores internos, aparece ahora no sólo como mucho más 

fundamental sino que tiene un carácter totalmente negativo. En segundo lugar, que el 

autor parece adherir a las postulaciones más mecanicistas frente al problema de la 

dependencia externa, lo que será demostrado además, por la aprobación con que se cita 

la obra de Frank. 

En tercer lugar, una observación que vuelve al problema planteado al comenzar 

este parágrafo: cuáles son los agentes sociales capaces de provocar la transformación? 

Este problema se planteaba en las postulaciones anteriores cuando se trataba de 

estabelecer una democracia real y un orden social planificado, también se plantea 

ahora cuando se trata del gran cambio que significaría el establecimiento de un nuevo 

tipo de capitalismo estatal o la revolución socialista. En las obras anteriores este 

problema estaba lejos de ser resuelto claramente. Por una parte, el autor estaba 

preocupado por el análisis del empresario industrial y las condiciones sociales de su 

actuación como agente de la implantación plena de un orden social capitalista y de una 

sociedad de clases. Por la otra, parecía ver en los obreros organizados los agentes de 

una democratización real y los que podían sostener la creación de un orden social 

planificado con las condiciones señaladas en este trabajo. En el artículo sobre las 

pautas de dominación externa la cuestión es más vaga todavía. Dos ideas centrales que 

dehen relacionarse con este punto aparecen en él. Por una parte, que el nuevo 

imperialismo es incompatible con un desarrollo real y autónomo. Por otra, que la 

combinación de una minoría privilegiada con una gran mayoría desprovista de todo es 

explosiva y llevará a la destrucción del sistema. Parece bastante claro que, aunque la 

primera idea fuera exacta, no conduce necesariamente a la segunda. Sin embargo, el 

autor parece pasar de una a otra como si tal derivación fuera necesaria. Además, el 

carácter injusto del sistema parece asegurar para Fernandes su destrucción. Tampoco 

parece que de una cosa pueda concluirse necesariamente la otra. El autor cita el 

ejemplo de Cuba como demonstrativo de que la explosión social puede producirse en 

cualquier momento y que es, prácticamente, imprevisible. Pero el problema que se 

plantea, es, justamente, que las condiciones de la dominación externa son, hoy, muy 

diferentes que aquellas que acompañaron a la revolución cubana, sin contar las 

diferencias internas de las sociedades. Que una situación de la naturaleza descripta sea 

favorable al nacimiento y el desarrollo del radicalismo político como dice Fernandes es 

exacto, pero no están analizadas cuáles son las condiciones necesarias para que ese 

radicalismo llegue a triunfar. La experiencia demuestra, que estas no son por cierto las 

mismas que se requieren para su nacimiento y relativa expansión. 

El problema que plantea la ausencia de un análisis de los agentes de la gran 

ransformación es doble. Por una parte, y como es obvio, crea un vacío en el análisis 

científico, Por otra, deja la sensación de que el advenimiento de la gran transformación 
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 Ibidem p. 101. 
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es más una expresión de deseos muy legítimos y muy justos del autor que la 

conclusión de una teoría sociológica sobre la realidad latinoamericana. De ahí la 

importancia de analizar trabajos más recientes para ver en qué estado se encuentra el 

pensamiento de Fernandes acerca de este problema crucial. 

 

3.8. El papel del sociólogo   

 

La constante preocupación de Florestán Fernandes por este problema, hace 

necesario dedicarle un tratamiento especial. Además, tal cosa es muy útil para 

determinar la concepción que el autor se hace de las transformaciones necesarias del 

orden social existente. 

 La ciencia y la tecnología son los grandes motores del desarrollo.  

 Para comprender el papel del sociólogo es menester tener en cuenta los 

caracteres de la ciencia en general y de las ciencias sociales en particular. La ciencia es 

transcultural, porque es un sistema de símbolos asimilables por cualquier 

civilizaciónen la cual los criterios y los procedimientos del pensamiento científico 

pueden ser puestos en prácyica. La ciencia puede y debe tener una función 

emancipadora para los países subdesarrollados. La realización de esta posibilidad 

depende de la capacidad de integrar los objetivos empíricos, teóricos y prácticos del 

conocimiento científico. 

 El progreso de las ciencias y de la tecnología llevan a que surjan condiciones 

favorables a la eliminación progresiva de los criterios extra científicos del pensamiento 

y de la acción en los diferentes niveles de la vida social de la ciencia, y no solamente 

de su valor intelectual y lógico. Esta toma de conciencia permite al científico 

contribuir al progreso material y al progreso moral. Como ya se ha visto, la 

consolidación del orden democrático y el uso del planeamiento son los dos grandes 

instrumentos del desarrollo, por ello el hombre de ciencias si no quiere convertirse en 

mero instrumento de grupos sociales poderosos debe ver claro cuando los propósitos 

extra científicos amenazan la marcha de la civilización moderna. 

 En los países desarrollados los sociólogos tomaron dos orientaciones extremas. 

La primera y más frecuente fue la de desinteresarse del problema práctico 

concentrando sus energías en objetivos teóricos; la segunda fue el ego envolvimiento 

en alternativas ideológicas reconocidas socialmente como legítimas lo que permitía 

considerar los problemas prácticos en una mezcla inextricable de argumentos 

científicos y extra científicos, En estas dos maneras de ver la sociología adquiere el 

carácter de una disciplina apologética, a veces del orden social existente, a veces de 

una concepción utopica. Según Florestán Fernandes, ambos procedimientos son 

inadecuados y hy que procurar vías más complejas de integración del espíritu 

científico en la solución del problema práctico de nuestro tiempo. 

 La solución del problema está em que el hombre de ciência puede encontrar em 

ella condiciones para practicar opciones y llevarlas a cabo em forma congruente y 

eficaz. El sociólogo no está menos obligado a opciones que el sacerdote, el filósofo y 

el político. Lo que lê está prohibido es practicar opciones que no se fundamentar em el 

conocimiento objetivos del comportamiento de los factores em um determinado campo 

de la realidad. Si no hace eso, puede traducir sus juicios de valor em el mismo lenguaje 

y em el mismo método que empleó para enunciar sus juicios de la realidad.  

 Em otras palabras, la ciência no es neutra pero es objetiva. Es bastante difícil 

comprender como se resuelve el problema ideológico. Es muy claro que el autor se 
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ponde al servicio de uma ideologia y cita y explica largamente, por ejemplo, su 

actuación em la discusión de la ley de directivas básicas de la educación.  

Lo que no se comprende bien es cuál es la manera de demostrar cientificamente 

que la posición que el autor adoptó es la única correcta. La soclución parece estar en la 

idea de que una vez que se parte de la necesidad de la consolidación del orden 

democrático y del planeamiento, la sociología puede contribuir a ambas cosas y que 

sus juicios de valor se convierten en justificados o justificables como consecuencia de 

una opción previa que corresponde a la marcha de la sociedad. En ese sentido, la 

solución de Fernandes no me parece nada diferente a las soluciones del siglo XIX tipo 

Comte e tipo Marx. Si se da por sentado que existen criterios objetivos y científicos 

para determinar cuál es la marcha de la sociedad y que esa coincide con aquélla que 

debe ser, es obvio que el sociólogo puede demostrar que determinadosjuicios de valor 

son uns consecuencia coherente e irrefutable de los puntos de partida y de qué manera 

manejar los factores sociales que permiten alcanzar mejor los objetivos. En ese mismo 

caso, es posible atribuirle al sociólogo el papel de vanguardia en la coinciencia de los 

problemas sociales. La teoría y la práctica dejan de ser dos cosas diferentes.  

 La ambigüedad de esta concepción la dificultad para determinar cuándo se 

habla de lo que es y cuándo del deber ser, se nota en la insistencia de Florestán 

Fernandes de que sólo en la consolidación del orden democrático y en el planeamiento  

se dan las verdaderas condiciones para que el sociólogo pueda desempeñar su papel. 

Pero en ese caso el papel aparece como el deseable y las conclusiones pertencen más a 

la deontología de la sociología que a la sociología de la sociología.  

 La concepción del papel del sociólogo y de ciencia y la técnica, en general, 

obligarían a nuevas precisiones en el contexto del nuevo imperialismo. Como se ha 

señalado más arriba, el primer y gran problema de un país como el Brasil era el 

desarrollo de la ciencia. Pero según sostiene Fernandes la nueva pauta de dominación 

externa, incluye, entre otras cosas, el manejo de la ciencia, de la tecnología y de la 

educación. En sus obras anteriores se afirmaba explícitamente que la ciencia era, 

implantada y practicada en ciertas condiciones, un factor dinámico básico para el pleno 

advenimiento del orden social deseable. Si la situación actual es como el autor la 

describe, cabe preguntarse si la ciencia sigue teniendo ese mismo significado o si su 

desarrollo sólo podría afirmar más aún la pauta de dominación externa, de modo que 

sólo podría tener el significado que antes se le prestaba luego de producida la 

revolución. Es sabido que ciertas corrientes de pensamiento sostienen en América 

Latina que el desarrollo científico en las condiciones que se da, sólo puede afirmar y 

hacer más profunda la dependencia externa. ¿ Es esa la posición actual de Fernandes? ¿ 

O por el contrario todavía piensa que la ciencia y su cultivo tiene una función 

liberadora en cuanto eleva a la esfera de la conciencia social de los hombres la 

naturaleza de la situación social en que viven? No hay una respuesta clara para este 

problema y su importancia hace necesario, como en el caso del parágrafo anterior, 

determinar el estado del pensamiento actual del autor acerca de él. Una vez más se 

tropieza, sin embargo, con la dificultad de distinguir las posiciones científicas de las 

más propiamente deontológicas. 



 476 

APÊNDICE III 

 

 

 A lista abaixo reproduz os cursos ministrados por Florestan Fernandes na 

Universidade de São Paulo, junto às Cadeiras de Sociologia I e Sociologia II, entre os 

anos de 1945 e 1965. Os dados a seguir foram retirados da cópia de um Curriculum 

Vitae de Florestan Fernandes, datado de 1965 e encontrado no seu Acervo Particular 

da Biblioteca Comunitária da Universidade Federal de São Carlos (2006). 

 

Cursos ministrados: 

 

I- Na cadeira de Sociologia I: 

 

1965- Modelos de Explicação na Sociologia (3º ano de C. Sociais) e Sociologia 

Aplicada (4º ano de Ciências Sociais). 

 

1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964- Sociologia aplicada (para o quarto ano de 

Ciências Sociais). 

 

1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964- Especialização nas áreas da Sociologia 

Econômica, Sociologia Educacional, Sociologia Aplicada, Técnicas e Métodos de 

Pesquisa e estudos de comunidade no Brasil. 

 

1957- Técnicas e Métodos de Investigação Sociológica (para 2º ano de Ciências 

Sociais). 

Sociologia Aplicada (para o 4º ano de Ciências Sociais). 

Orientação dos trabalhos dos alunos inscritos nos cursos de Especialização da Cadeira. 

 

1956 – Técnicas e Métodos de Investigação Sociológicas (para 2º ano de Ciências 

Sociais).  

 

Sociologia Aplicada (para 4º ano de Ciências Sociais).  

 

Sociologia do Conhecimento (para 2º ano de Filosofia, no 2º semestre). 

 

1955- Técnicas e Métodos de Investigação Sociológica (para o 2º ano de Ciências 

Sociais).  

 

Sociologia do Conhecimento (para o 2º ano de Filosofia, no 2º semestre). 

 

2- Nas cadeiras de Sociologia I e II 

 

1954- Técnicas e Métodos de Investigação Sociológica (para o 2º ano de Ciências 

Sociais).  

 

1953- Sociologia Aplicada (curso de especialização). 

 

1952- Introdução à Sociologia (para o 1º ano de Ciências Sociais e 2º ano de 

Filosofia). 
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1951- Introdução à Sociologia (para o 1º ano de Ciências Sociais e 2º ano de 

Filosofia). 

 

1950- Introdução ao Estudo das Sociedades (para o 1º ano de Ciências Sociais e 2º de 

Filosofia). 

 

1949- Introdução à Sociologia (para o 1º ano de Ciências Sociais, 2º ano de Filosofia, e 

1º ano de Pedagogia). Em colaboração com o professor Roger Bastide: Curso de 

Sociologia e Folclore, parte relativa à Folclore e Sociologia da Cultura (para o 4º ano 

de Ciências Sociais e especialização). 

 

1948- Introdução à Sociologia (no 1º semrestre, para o 1º ano de Ciências Sociais, 2º 

ano de Filosofia e 1º ano de Pedagogia) e Métodos e Técnicas de Pesquisa Sociológica 

(no 2º semestre, para o 1º ano de Ciências Sociais, 2º ano de Filosofia e 1º de 

Pedagogia). 

 

3- Junto ao Centro Regional de Pesquisas Educacionais, durante 1963 e 1964, um 

conjunto de conferências, para os alunos-bolsistas do Curso de Formação de 

Pesquisadores em Educação, sobre “Os Problemas Educacionais na Sociedade 

Brasileira Contemporânea” (com a elaboração dos professores Celso de Rui Beisiegel 

e Hermengarda Alves Ludke). 

 

4- Organizador do Curso Especial de Sociologia, dado em 1959, em colaboração com 

os assistentes da Cadeira de Sociologia I, professores Fernando Henrique Cardoso e 

Octávio Ianni, no auditório do II Exército e da 2ª Região Militar, nesse curso, 

encarregou-se: 

 

a) da exposição de abertura; 

b) parte do curso sobre a Sociologia Aplicada: 

 

1) a ciência aplicada no pensamento científico moderno; 

2) o problema da ação na Sociologia; 

3) objeto e campo da Sociologia Aplicada; 

4) o planejamento como processo social; 

5) o problema do planejamento na sociedade moderna. 

 

5- Curso de férias da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em colaboração com o 

Departamento de Educação, para os professores de Sociologia de Escolas Normais: Os 

problemas da Indução na Sociologia (janeiro de 1954). 

 

6- Curso de férias de Orientação Educacional, organizado em 1948 pela Cadeira de 

Administração Escolar, e patrocinado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

Reitoria da Universidade de São Paulo e Departamento de Educação: seis exposições 

sobre: a Contribuição da Sociologia para o Estudo dos Ajustamentos e Controles 

Sociais na Escola Secundária Brasileira. 
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7- Nos cursos de férias do Departamento Cultural do Grêmio da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo: Iniciação à Sociologia 

(dezembro de 1943 – janeiro de 1944). 

 

 


